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Μετά την ευρωπαϊκή οδηγία για μείωση κατά 20%

των εκπομπών μέχρι το 2020, οι αντλίες θερμότητας

υψηλής απόδοσης έχουν προσδιοριστεί ως ιδανική

λύση ψύξης-θέρμανσης για τη μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας στον τριτογενή τομέα.

Οι αντλίες θερμότητας αέρος νερού, θεωρούνται

ανανεώσιμη πηγή άντλησης θερμότητας, καθώς

αντλούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που

παράγουν, από το περιβάλλον. Σε αντίθετη πλευρά

τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, καίνε ορυκτά

καύσιμα, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για την

παραγωγή θέρμανσης και αυτό επιφέρει σημαντική

επιβάρυνση στο περιβάλλον .

Θεωρούνται ιδανικές λύσεις για τη θέρμανση των

χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στον

οικιακό τομέα.

Οι αντλίες θερμότητας Carrier & Toshiba είναι ειδικά

σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται με τον

καλύτερο τρόπο στις πολλαπλές ανάγκες της

σύγχρονης κατοικίας.

Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για σπίτι με

εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης (σε ανακαίνιση ή

μη) οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση, ψύξη

και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης εξασφαλίζοντας

μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων, έως και 80%*, σε

σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα που χρησι-

μοποιούν λέβητα και καυστήρα.
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* Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας για την αερόψυκτη μονάδα

ψυκτικής ισχύος 11kW, με βάση τις τρέχουσες τιμές ενεργειακών αγαθών:

• ημερήσια χρέωση ηλεκτρ. ενέργειας 0,165 €/kWh,

• νυκτερινή χρέωση ηλεκτρ. ενέργειας 0,063 €/kWh,

• πετρέλαιο θέρμανσης 0,87 €/lit,

Σε εφαρμογή ενδοδαπέδιας θέρμανσης με προσομοίωση συστήματος σε

θερμοκρασιακές συνθήκες Αθήνας .
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Εξοικονόμηση Ενέργειας από το περιβάλλονΕξοικονόμηση Ενέργειας από το περιβάλλον

H χρήση αντλίας θερμότητας αποτελεί την ιδανική

λύση για τις ενεργειακές προκλήσεις του

μέλλοντος, καθώς μπορεί με αξιοπιστία να

αντικαταστήσει έναν υπάρχοντα λέβητα θέρμανσης

και να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή

απόδοση ενός κτηρίου.

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν ως μηχανές

άντλησης ενέργειας από τον αέρα του

περιβάλλοντος για την παραγωγή θέρμανσης σε

εσωτερικούς χώρους, καταναλώνοντας ένα πολύ

μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας περίπου το

1/3 της ονομαστικής τους ισχύος, ενώ το υπόλοιπο

το αντλούν από το περιβάλλον.

Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας είναι

πολύ απλή. Ο ήλιος θερμαίνει τον αέρα του

περιβάλλοντος, του οποίου την ενέργεια

μετατρέπει σε θέρμανση. Η μετατροπή αυτή για να

επιτευχθεί απαιτεί την κατανάλωση μικρού μόνο

ποσού ηλεκτρικής ενέργειας.

Για παράδειγμα 3 kWh ανανεώσιμης ενέργειας

+ 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδουν 4 kWh

ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.

Έτσι ως μηχανές χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας

μειώνουν σημαντικά τη κατανάλωση ενέργειας και

ελαχιστοποιούν τις εκπομπές CO2.

3 kWh ενέργεια από το περιβάλλον 

+ 1 kWh ηλεκτρική ενέργεια

4 kWh αποδιδόμενη θερμική ενέργεια

Οι αντλίες θερμότητας Carrier & Toshiba

ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις απαιτήσεις του

χρήστη για θέρμανση – ψύξη και ζεστό νερό, σε

όλες τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε ακραίες

θερμοκρασίες περιβάλλοντος: από τους -20oC το

χειμώνα, έως τους +43oC το καλοκαίρι.

Επίσης όχι μόνο η εξωτερική μονάδα, αλλά και τα

υδραυλικά συστήματα διανομής και διαχείρισης

του ψυχρού / θερμού νερού, διαθέτουν και

ενσωματωμένη αντιπαγωτική προστασία και

βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις, ώστε να

λειτουργούν με ασφάλεια σε όλες τις δυσμενείς

καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής

ζεστού νερού σε διαφορετικές θερμοκρασίες, για

να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές

ανάγκες θέρμανσης.

Εγγυημένη απόδοση σε ακραίες θερμοκρασίεςΕγγυημένη απόδοση σε ακραίες θερμοκρασίες

-- 2200°°CC-- 2200°°CC

+4+433°°CC+4+433°°CC



ανάγκες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού

χρήσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

παράγοντας θερμό νερό σε θερμοκρασίες έως

τους 65oC

Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως

ενισχυτική πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων

καιρικών συνθηκών το χειμώνα.

Ο υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικός έλεγχος

διαχειρίζεται τις αντλίες θερμότητας Carrier &

Toshiba με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Οι αντλίες θερμότητας Carrier & Toshiba μπορούν

να χρησιμοποιηθούν με διαφόρους τύπους

θερμαντικών σωμάτων και σε διαφορετικές

θερμοκρασίες νερού, όπως κοινά θερμαντικά

σώματα ή πάνελ, ενδοδαπέδιο δίκτυο διανομής και

τερματικές μονάδες νερού –αέρα (fan coil).

Σε υπάρχουσες κατοικίες, που υπάρχουν ήδη

εγκατεστημένοι λέβητες αερίου ή πετρελαίου, οι

αντλίες θερμότητας Carrier & Toshiba, μπορούν να

συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης

και να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις

Πολλαπλές εφαρμογές Άνεσης Πολλαπλές εφαρμογές Άνεσης 

Τεχνολογία Inverter

Η τεχνολογία μεταβλητών στροφών Inverter, που

χρησιμοποιείται στη ρύθμιση της απόδοσης των

συμπιεστών των αντλιών θερμότητας της Carrier &

Toshiba επιτρέπει την ακόμα μεγαλύτερη

εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των παραδοσιακών

μονάδων σταθερών στροφών.

Οι αντλίες θερμότητας αυξάνουν βαθμιαία την ισχύ

που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιθυμητή

θερμοκρασία.

Το χαρακτηριστικό αυτό μειώνει τις μηχανικές κατά-

πονήσεις, αποφεύγει τα ηλεκτρικά φορτία αιχμής

και μειώνει την κατανάλωση πολύτιμης ηλεκτρικής

ενέργειας.



Φορολογικά Οφέλη - Επιδοτήσεις

Τυχόν επιχορηγήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις

υπολογίζονται με βάση τον ονομαστικό βαθμό

αποδοτικότητας (COP), λαμβάνοντας όμως υπόψη

και το μέσο ετήσιο βαθμό αποδοτικότητας (SPF).

Οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Carrier &

Toshiba διαθέτουν κορυφαίο βαθμό

αποδοτικότητας (έως 4,77) τόσο σε ονομαστικό όσο

και σε εποχικό φορτίο καλύπτοντας τις απαιτήσεις

των εθνικών και ευρωπαϊκών

κανονισμών.

Προστασία του περιβάλλοντος

Οι αντλίες θερμότητας με υψηλό ονομαστικό και

εποχικό βαθμό απόδοσης κατατάσσονται στις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη

μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα

(Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC/ RES Directive, §

2). Οι αντλίες θερμότητας Carrier & Toshiba

χρησιμοποιούν το ψυκτικό ρευστό R-410A που

είναι φιλικότερο στο περιβάλλον, καθώς δεν

περιέχει μόρια χλωρίου και κατά συνέπεια δεν

Χωρίς διαδικαστικά (συντήρηση λέβητα, προμήθεια

πετρελαίου κ.λπ.)

Εγκαθιστώντας στο χώρο σας αντλίες θερμότητας θα

απαλλαγείτε από επιπλέον υποχρεώσεις και κόστη,

γιατί απλά δεν απαιτούνται σύνθετες και ακριβές

διαδικασίες συντήρησης.

Πληρώνεις αφού καταναλώσεις

Δε χρειάζεται να προπληρώσετε για τα έξοδα

λειτουργίας και δεν δεσμεύετε χρήματα από τον

οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

Πετρέλαιο ή Αντλία Θερμότητας ;

περιέχει μόρια χλωρίου και κατά συνέπεια δεν

καταστρέφει το στρώμα του όζοντος στην

ατμόσφαιρα (ODP = 0). .

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της συντήρησής

τους μπορούν να συλλέξουν εντός της εξωτερικής

μονάδας το ψυκτικό τους ρευστό, μέσω του

ενσωματωμένου συστήματος άντλησης ψυκτικού

ρευστού, ελαχιστοποιώντας έτσι τις διαρροές προς

το περιβάλλον.

οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

Ανοδική πορεία τιμής πετρελαίου

Τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπόκεινται

σε έντονες μεταβολές τιμής, όπως αυτές των στερεών

και υγρών καυσίμων. Έτσι αποφεύγετε τις δυσάρεστες

εκπλήξεις που πιθανόν να σας βγάζουν εκτός

προγραμματισμού.

Εγκατάσταση εύκολα και καθαρά

Η εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας γίνεται

γρήγορα και εύκολα. Δεν απαιτείται καπνοδόχος ή

εντοιχισμός επιμέρους τμημάτων και αποφεύγετε

πρόσθετες εργασίες στο χώρο σας.

Επίσης δεν απαιτείται ειδικός χώρος τοποθέτησης,

καθώς η εξωτερική μονάδα είναι συμπαγής και

μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί εξωτερικά ακόμα και

στο μπαλκόνι σας.


