
Οι αντλίες θερμότητας  αέρα νερού  Σειρά KK της ADTHERM  σας παρέχουν σταθερή  
θερμοκρασία στον χώρο σας λόγω της   σταθερής  απόδοσης λειτουργίας. Με εξαιρετική απόδοση, 
οι αντλίες μπορούν   να σας προσφέρoυν ζεστασιά  στον χώρο σας  με χαμηλό κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας και μικρές απαιτήσεις χώρου. 

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας
ενώ οι εποχές αλλάζουν.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΚΚ



Οι monoblock  αντλίες θερμότητας αέρα 
νερού της σειράς kk  μπορούν να σας 
προσφέρουν ψύξη και θέρμανση  με 
πλεονέκτημά τους την υψηλή απόδοση.    
'Εχουν  'Αριστη απόδοση και είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον χάρις στο ψυκτικό υγρό 
R410A που χρησιμοποιούν .Επιπλέον, λόγω 
της monoboc σχεδίασής τους, οι αντλίες 
θερμότητας ΚΚ είναι εύκολες στην 
τοποθέτησή τους και σας εξοικονομούν 
χώρο στο σπιτι σας .Τέλος οι σειρά κκ 
αντλιών θερμότητας της ADTHERM μπορούν 
να εγκατασταθούν ιδανικά είτε σε 
διαμερίσματα πολυκατοικίας είτε σε 
μονοκατοικίες

Monobloc αντλίες θερμότητας αέρα νερού 
Σειρά ΚΙΚ 



Επικέντρωση στην προηγμένη θερμική τεχνολογία της αντλίας
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Οι εγγυημένα υψηλής απόδοσης εναλλάκτες 
θερμότητας,  εξαιτίας του σχεδιασμού τους 
επιτυγχάνουν  αποτελεσματικότητα στην 
απόδοση της αντλίας καθώς επίσης και στην 
αντιπαγωτική προστασία της.

Σίγουρο αποτέλεσμα   
Εναλλάκτης θερμότητας 

Η αντιπαγωτική  προστασία των μονάδων 
διασφαλίζει την  σταθερή λειτουργία τους. 

Αντιπαγωτική
Προστασία

Με τεχνολογία αντιστάθμιση της 
θερμοκρασίας επιτυγχάνεται η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας ανάλογα με την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος .

Η ικανότητα ελέγχου διασφαλίζει οτι οι  
μονάδες προσαρμόζονται στην απόδοση 
εξόδου σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση 
για υγεινή θερμοκρασία στον χώρο σας. 

Θερμοκρασία
Τεχνολογία αντιστάθμισης

Ικανότητα
Ελέγχου λειτουργίας



Φιλικές προς στο περιβάλλον & εξοικονόμιση ενέργειας.

Δημουργικότητα προσανατολισμένη στην λεπτομέρεια.

Εκπομπές C02 
για διάφορα συστήματα θέρμανσης.

Η monobloc σχεδίαση της αντλίας  καθιστά την 
εγκατάστασή και την συντήρησή της πιο βολική. 

Εναλλάκτες αέρα με επικάλυψη λεπτού υδρόφιλου έχουν 
ισχυρό αντιδιαβρωτικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν  
υψηλή απόδοση.

Οι αντλιες in line που εμπεριέχονται στις μονάδες 
προσφέρουν οικονομία στο κόστος εγκατάστασης. 

Η παγκοσμίου φήμης  μάρκα ηλεκτρονικών βαλβίδων  
εκτόνωσης, ελέγχουν τον όγκο του ψυκτικού μέσου με 
ακρίβεια και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. 

Το  ειδικής σχεδίασης κλείσιμο της θύρας  ασφάλισης 
καθιστά τις αντλίες πιο βολικές στην συντήρησή τους 

1 ΙΣΧΥΣ 3.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Λειτουργία συμπιεστή Από τον εξωτερικό αέρα Για την οικία+ =

Εναλάκτης θερμότητας
νερού με ψυκτικό υγρό

Εναλάκτης θερμότητας
αέρα με ψυκτικό υγρό

Συμπιεστής 

Βαλβίδα
εκτόνωσης

Εξωτερικός αέρας

Αρχή της διατήρησης της ενέργειας

Δοχείο αδρανείας

Fan Coil Νερού Fan Coil Νερού 



Εξοικονομίστε περισσότερη ενέργεια 
και επιτύχετε πιο άνετη ζωή.

Αποτελέσματα
Αντλίες θερμότητας αέρα νερού Σειρά KK
Σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και τις 
συνήθειες των χρηστών η ADTHERM σχεδίασε ειδικά μια 
ολοκληρωμένη λύση για την  θέρμανση και την ψύξη για 
οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Η συγκεκριμένη 
λύση είναι  κατάλληλη τόσο για μονοκατοικίες όσο και 
για διαμερίσματα πολυκατοικιών και επαγγελματικοούς 
χώρους , εργαστήρια, σχολεία κ.λ.π. 

Νερό μπάνιου Fancoil Δαπέδου

Fancoil Οροφής

Σειρά ΚΚ

Boiler με αντλία θερμότηταςΔοχείο αδρανείαςΕνδοδαπέδια
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