®

Σηπαηηγική ζυμθωνία μεηαξύ NanoDomi
®
και EnergyPanel , Ιζπανού καηαζκευαζηή
Θεπμοδυναμικών Συλλεκηών για θέπμανζη
χώπου - Νεπού

Η ςυμφωνία που υπογράφθκε κα επιτρζψει ςτθν
®
NanoDomi να διανζμει κατά αποκλειςτικότθτα τα προϊόντα του
Ιςπανοφ καταςκευαςτι. Η υπογεγραμμζνθ ςυμφωνία ανοίγει τον
®
δρόμο για τθν διείςδυςθ τθσ EnergyPanel ςτθν Ελλθνικι αγορά.
®
Η εμπειρία τθσ NanoDomi ςτο αντικείμενο των θλιακϊν
®
κερμοδυναμικϊν ςυλλεκτϊν αποτζλεςε τον λόγο επιλογισ τθσ NanoDomi από τθν καταςκευάςτρια εταιρία, ωσ τον
αποκλειςτικό αντιπρόςωπο τθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο.
®

Η EnergyPanel ειδικεφεται ςτθ ςχεδίαςθ, καταςκευι, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ θλιακϊν κερμοδυναμικϊν
ςυλλεκτϊν. Είναι μζλοσ του Macral Group of Companies, με πάνω από 20 χρόνια παρουςία ςτον χϊρο. Η άριςτθ ποιότθτα, θ
ςυνεχισ εξζλιξθ και θ φροντίδα του περιβάλλοντοσ είναι οι βαςικζσ αξίεσ που τθν χαρακτθρίηουν. Η ςφςταςθ τθσ
®
EnergyPanel επιλκε ωσ φυςικό επακόλουκο τθσ ανάγκθσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ για προϊόντα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Όλα τα προϊόντα ςχεδιάηονται και ελζγχονται ςτο υπερςφγχρονο εργαςτιριο τθσ εταιρείασ. Ωσ αποτζλεςμα μποροφν να
λθφκοφν υπόψθ οι εκάςτοτε κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι κάκε ξεχωριςτοφ αγοραςτι. Αυτζσ οι ςχεδιαςτικζσ
διαφοροποιιςεισ προςτατεφονται από κρατικά και διεκνι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.
®

Η EnergyPanel είναι θ καλφτερθ λφςθ εκμετάλλευςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Το πιο πρόςφατο και πρωτοποριακό
προϊόν τθσ ςτον τομζα τθσ ορκολογικισ χριςθσ τθσ ενζργειασ είναι το Thermboil. Είναι ζνα θλιοκερμικό ςφςτθμα που
κερμαίνει ι ψφχει νερό χριςθσ. Λειτουργεί απορροφϊντασ ενζργεια από τον ιλιο ι από τον περιβάλλοντα χϊρο και
αποδίδει ςτον χριςτθ ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (ζωσ και 90% ςε ςφγκριςθ με κζρμανςθ με θλεκτριςμό)
αποτελϊντασ μια πολφ ςυμφζρουςα οικονομικά λφςθ. Το Thermboil λειτουργεί με ι χωρίσ ιλιο χάρθ ςτθν ικανότθτά του να
απορροφά ακόμα και πολφ μικρά ποςά κερμότθτασ από το περιβάλλον και να τα μετατρζπει ςε χριςιμθ για τον άνκρωπο
ενζργεια (για περιςςότερα ςτοιχεία δείτε το επιςυναπτόμενο αρχείο).
Το πρωτοποριακό ςφςτθμα του Thermboil λειτουργεί με αντλία κερμότθτασ αμζςου εκτόνωςθσ, θ οποία ςυνδυάηεται
με ζναν θλιακό κερμοδυναμικό ςυλλζκτθ ωσ ςυμπυκνωτι ι/και με εςωτερικοφσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ, ςυςτιματα ικανά
να απορροφοφν τθ θλιακι αλλά και τθν ατμοςφαιρικι κερμότθτα. Έτςι, κερμαίνει ι ψφχει τον χϊρο ςασ και κερμαίνει νερό
χριςθσ ι πιςίνασ, επιτυγχάνοντασ πολφ καλφτερο βακμό απόδοςθσ από τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα (ζωσ και 20%).
Ειδικά για τθν λειτουργία τθσ ψφξθσ, που είναι και πολφ ενδιαφζρουςα ωσ τεχνολογία για τθν Ελλθνικι αγορά, το Thermboil
επιτυγχάνει πολφ βελτιωμζνο βακμό απόδοςθσ χάρθ ςτθν πάντα ςτακερι κερμοκραςία ςυμπφκνωςθσ του ψυκτικοφ μζςου
(χρθςιμοποιϊντασ τον θλιακό ςυλλζκτθ ωσ ςυμπυκνωτι).
Το Thermboil μπορεί να λειτουργεί 365 μζρεσ το χρόνο 24 ώρεσ το 24ωρο με ή χωρίσ ηλιοφάνεια. Η γκάμα
προϊόντων περιλαμβάνει:
 ΣΕΙΡΑ “E” με εξωτερικοφ χϊρου κερμοδυναμικό ςυλλζκτθ
 ΣΕΙΡΑ “I” με εςωτερικό εναλλάκτθ κερμότθτασ εκμεταλλευόμενο τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
 ΣΕΙΡΑ “I+E” με χριςθ και των 2 τεχνολογιϊν για βζλτιςτθ απόδοςθ
 ΣΕΙΡΑ “FX” με τθν δυνατότθτα προςκικθσ θλιοκερμικοφ ςυλλζκτθ για επίτευξη βαθμοφ απόδοςησ 1200%
®

Η γνϊςθ τθσ NanoDomi ςτο αντικείμενο και θ εναςχόλθςι τθσ με τθν κζρμανςθ χϊρου και νεροφ από εναλλακτικζσ
®
πθγζσ ενζργειασ εδϊ και χρόνια ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνογνωςία του προςωπικοφ τθσ EnergyPanel κακιςτά
αυτιν τθν ςυνεργαςία τόςο ςίγουρθ για τον πελάτθ όςο και πρωτοπόρο και αναγκαία για τθν Ελλάδα γενικότερα, λόγω τθσ
ςυνεχόμενθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ των πρϊτων υλϊν. Με αυτόν τον τρόπο ςυμβάλουμε ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
®
και επωφελοφμαςτε και οικονομικά, λόγω τθσ πραγματικά εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των προϊόντων τθσ EnergyPanel .
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