ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ στη θέρμανση….

Η NanoDomi® είναι πλέον αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της εταιρίας NEW TIMES.
Τώρα η οικονομική θέρμανση είναι για όλους…
Η NanoDomi προσθέτει άλλο ένα προϊόν στον κατάλογο της πέρα
από τις ηλιακά υποβοηθούμενες αντλίες θερμότητας, τις αντλίες
θερμότητας της εταιρίας NEW TIMES προσφέροντας μια οικονομική
και αξιόπιστη λύση στον τομέα της θέρμανσης και του ζεστού νερού
χρήσης .
Η εταιρία ΝΕW TIMES με έδρα την Κίνα

ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, και συντήρηση αντλιών θερμότητας

αέρα-νερού με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που διασφαλίζουν την
αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων. Ακόμα η εταιρία μας έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
ένταξη των αντλιών στο κατάλογο με τις επιλέξιμες αντλίες θερμότητας του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκων. Η άριστη
ποιότητα και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι οι βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρία NEW TIMES. Μέσω της
συνεργασίας της με τις καλύτερες εταιρίες κατασκευής συμπιεστών( Panasonic, Copeland) προσφέρουν συστήματα υψηλής
απόδοσης και απροβλημάτιστης λειτουργίας. Η συνεχής εξέλιξη της εταιρίας και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα προϊόντα της
διασφαλίζουν την λειτουργία των αντλιών ακόμα και σε πολύ ψυχρά κλίματα λειτουργώντας με πολύ υψηλό COP. Τέλος η μεγάλη
γκάμα προϊόντων της εταιρίας (μπορείτε να την δείτε αναλυτικά παρακάτω) δίνει την δυνατότητα στο αγοραστικό κοινό πολλές
επιλογές, από μικρά οικιακά συστήματα μέχρι και για χρήση σε μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Όλα τα προϊόντα της εταιρίας της NEW TIMES διακρίνονται για την φιλικότητα τους προς τον χρήστη, τον εύκολο χειρισμό,
την αθόρυβη λειτουργία τους αλλά και για την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των συστημάτων. Εγκαθιστώντας μια αντλία
θερμότητας επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων όπου μπορεί να φτάσει έως και 80% σε σύγκριση με λέβητα
πετρελαίου. Πέρα φυσικά από την εξοικονόμηση χρημάτων με την λειτουργία της αντλίας θερμότητας συμβάλουμε στην
προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει:
•

Παραγωγή ΖΝΧ με ενσωματωμένο δοχείο αδράνειας(150-300 λίτρα)

•

Οικιακές μονάδες monoblock ή split (θερμοκρασία νερού 60 C)

•

Συστήματα για θέρμανση νερού για πισίνες και τζακούζι

•

Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (θερμοκρασία νερού 80 C)

•

Συστήματα κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι και -25 C
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Η γνώση της NanoDomi στο αντικείμενο και η ενασχόλησή της με την θέρμανση χώρου και νερού από εναλλακτικές πηγές
ενέργειας εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του προσωπικού της NEW TIMES καθιστά αυτήν την
συνεργασία αναγκαία για την Ελλάδα γενικότερα, προσφέροντας αξιόπιστα και αποδοτικά προϊόντα σε πολύ οικονομικές τιμές.
Με αυτόν τον τρόπο συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και επωφελούμαστε και οικονομικά, λόγω της πραγματικά
εξοικονόμησης ενέργειας των προϊόντων της NEW TIMES.

