
Θέρµανση πισίνας µε Α/Θ



Τεχνολογία Full Inverter
Μια συμβατική ON/OFF αντλία θερμότητας δου-
λεύει με σταθερή ταχύτητα (100%), ενώ μια 
inverter αντλία θερμότητας δουλεύει μεταξύ 25% 
και 100% της συνολικής της ισχύος, προσαρμό-
ζεται δηλαδή στις λειτουργικές συνθήκες του μη-
χανήματος.  
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ή η θερμοκρασία 
του νερού είναι χαμηλή, ο συμπιεστής δουλεύει σε 
υψηλή ταχύτητα (μεταξύ 50% και 100%). Όταν 
όμως η ζήτηση είναι χαμηλή, δηλαδή η θερ-
μοκρασία του νερού είναι κοντά στη ζητούμενη 
θερμοκρασία (set-point), ο inverter συμπιεστής 
δουλεύει σε χαμηλές ταχύτητες (μεταξύ 25% - 
50%).
Η αντλία θερμότητας KLIMA-THERM Inverter Plus, 
της σειράς FAIRLAND προσαρμόζεται αυτόματα 
στις λειτουργικές συνθήκες και στην εξωτερική 
θερμοκρασία, χωρίς καμία παρέμβαση από το 
χρήστη. Είναι αθόρυβη, ασύγκριτα αποδοτική και 
με μεγάλη διάρκεια απροβλημάτιστης ζωής.



Η πιο αποδοτική Α/Θ στην αγορά
ΜΕΣΟ COP 11,5 σε 50% φορτίο.

COP 16,0 σε 20% φορτίο.
Πιστοποιημένο από TUV Rheinland.

Η πιο αθόρυβη Α/Θ στην αγορά
10 φορές πιο αθόρυβη από τη συμβατική ON/OFF Α/Θ.

Περίβλημα Α/Θ από κράμα αλουμινίου.  
Δεν σκουριάζει.

DC brushless fan motor
Ο DC κινητήρας ανεμιστήρα έχει χαμηλό θόρυβο και χαμηλή 
κατανάλωση.

HP-Booster technology
Η τεχνολογία HP-Booster αυξάνει την απόδοση της Α/Θ συ-
γκρινόμενη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ή τριχοειδές.

Soft Starter
Η ομαλή εκκίνηση, εξασφαλίζει τη μακροζωία του συμπιεστή 
και αφήνει ανεπηρέαστο το ηλεκτρικό σύστημα της κατοικίας.

Twin-rotary Mitsubishi DC inverter 
compressor
Ο υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας συμπιεστής έχει πολύ 
υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία.

INVERTER-PLUS 
COMMERCIAL
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
Οι μεγαλύτερες και αποδοτικότερες 
inverter αντλίες θερμότητας για επαγ-
γελματικές πισίνες, με θερμική απόδο-
ση 60KW και 120KW.

INVERTER-PLUS 
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Model

KLIMA-THERM POOL INVERTER-PLUS

Διαστάσεις [mm]

αντλία 
θερμότητας εναλλάκτης συμπιεστής

ΙΡΗ25

Τα προαναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά παρέχονται 
μόνο για πληροφόρηση και μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση.
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