Ακρίτας Σιδηρόπουλος Α.Ε.
ο

4 km ∆ράµας – Προσοτσάνης, ∆ράµα - Ελλάδα

Η Εlith σας δίνει φυσική θέρµανση
Τα πλεονεκτήµατα υπέρυθρης θέρµανσης:
Αντίθετα µε τα συνηθισµένα συστήµατα θέρµανσης που στηρίζουν τη λειτουργία τους στην
κίνηση του θερµαινόµενου αέρα, η elith προσφέρει θερµαντικά σώµατα φτιαγµένα από
φυσικά πετρώµατα που θερµαίνουν τον χώρο µέσω υπέρυθρης εκποµπής.
Η αρχή λειτουργίας στα θερµαντικά σώµατα της elith είναι παρόµοια µε αυτήν του Ήλιου ή
της φωτιάς, εκπέµπουν κύµατα µεγάλου µήκους. Η κρυσταλλική δοµή των φυσικών
πετρωµάτων επιτρέπει στα σώµατα της elith να εκπέµπουν την θερµότητα προς όλες τις
κατευθύνσεις και να την κατανέµουν οµοιόµορφα στον χώρο. Τα αντικείµενα του χώρου
απορροφούν την ενέργεια αυτή, την αποθηκεύουν και τη µοιράζουν οµοιόµορφα στο
περιβάλλον.

Με το βλέµµα στο µέλλον:
Τα θερµαντικά σώµατα της elith έχουν πιστοποίηση ασφάλειας από τη γερµανική εταιρία
VDE και φέρουν το διεθνώς αναγνωρισµένο σήµα VDE GS.
Η εταιρία λειτουργεί µε ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας,
πιστοποιηµένοo κατά ISO 9001:2008 από τηνTUV Saarland .
Με την elith ξεχάστε την εξάρτηση από την περίοδο θέρµανσης, την αποθήκευση καυσίµων
και τα µειονεκτήµατα άλλων περίπλοκων συστηµάτων θέρµανσης (π.χ. λεβητοστάσια,
σωληνώσεις, συντήρηση καυστήρων κλπ).

Σύγκριση: υπέρυθρη θέρµανση - συµβατική θέρµανση:
Σε αντίθεση µε τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης που σκοπό έχουν να ζεστάνουν τον αέρα
του χώρου, η υπέρυθρη θέρµανση διαχέει µεγάλου µήκους κύµατα θερµότητας που
ζεσταίνουν τα αντικείµενα του χώρου (τοίχους, δάπεδο, ταβάνι, έπιπλα κλπ.). Έτσι
εξοικονοµούµε ενέργεια κατά 18%, γιατί ο χώρος πλέον χρειάζεται 3οC θερµοκρασία
λιγότερη προκειµένου να προσφέρει µια άνετη και ευχάριστη ζέστη στον άνθρωπο.
Τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης όπως η κεντρική θέρµανση, τα αερόθερµα, τα aircondition, δηµιουργούν ζέστη θερµαίνοντας διαρκώς τον αέρα και αναγκάζοντάς τον να
κινείται κυκλικά στον χώρο.
αιωρούνται σκόνες και διάφορα µικρόβια που µπορούν να προκαλέσουν
Αποτέλεσµα:
αλλεργίες, δύσπνοιες ή άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος.
Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω.
Αποτέλεσµα:
διαταράσσεται η κανονική κατανοµή της θερµότητας στον χώρο. Τα πόδια
µένουν κρύα και το κεφάλι ζεστό.
Η υπέρυθρη θέρµανση δεν προκαλεί κυκλική κίνηση του θερµαινόµενου αέρα.
Αποτέλεσµα:
διατηρεί ένα περιβάλλον υγιεινό, χωρίς αιωρούµενα σωµατίδια, και
οµοιόµορφα ζεστό, άρα φιλικό, για τον άνθρωπο.
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Φυσική θερµότητα:
Τα θερµαντικά σώµατα της elith ζεσταίνουν τον χώρο όπως η Μητέρα Φύση. Είναι
φτιαγµένα από φυσικά πετρώµατα και αντέχουν στον χρόνο. Ο άνθρωπος ζει σ’έναν άνετο,
ευχάριστο χώρο, κινείται σε υγιεινό περιβάλλον, εξοικονοµεί ενέργεια. Τα συνηθισµένα µέσα
θέρµανσης ανακυκλώνουν θερµό αέρα και επιβαρύνουν τον χώρο µε αιωρούµενη σκόνη. Τα
σώµατα της elith εκπέµπουνδιακριτική θερµότητα και δηµιουργούν ευχάριστη, υγιεινή και
άνετη ζέστη.

Οικονοµική λειτουργία:
Τα θερµαντικά σώµατα της elith είναι φιλικά προς το περιβάλλον γιατί χρησιµοποιούν το
ηλεκτρικό ρεύµα που είναι η ενέργεια του µέλλοντος. Τα αποθέµατα της γης σε φυσικές Α΄
ύλες παραγωγής ενέργειας, όπως το πετρέλαιο, εξαντλούνται και γι’αυτό είναι πολύτιµα και
ακριβά. Με τα σώµατα της elith προστατεύετε το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα επωφελείστε
από την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Τα σώµατα της elith είναι οικονοµικά επειδή:
Ο τρόπος λειτουργίας προσφέρει την ίδια άνεση µε 3 βαθµούς χαµηλότερης θερµοκρασίας
του αέρα.
Η υψηλότερη θερµοκρασία των περιβαλλόντων τοίχων τους κρατά στεγνούς και έτσι
ανεβάζει τον βαθµό θερµοµονωτικής ικανότητας τους .
∆εν έχουν έξοδα συντήρησης.
Έχουν χαµηλό κόστος αγοράς, πολύ χαµηλότερο από κάθε άλλου συστήµατος θέρµανσης.

Εύκολη τοποθέτηση – ∆ιακόσµηση:
Τα θερµαντικά σώµατα από φυσικά πετρώµατα τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα σε κάθε
είδους χώρο και αναδεικνύουν την αισθητική του αφού λειτουργούν και ως εξαίρετα
διακοσµητικά στοιχεία.
Οι ειδικά κατασκευασµένες µη όρατες βάσεις τους επιτρέπουν την τοποθέτησή τους σε µικρή
απόσταση (4εκ.) από τους τοίχους, σε µέρη όπου άλλα θερµαντικά σώµατα δεν θα χωρούσαν
ή σε µέρη όπου δεν θα φανταζόσασταν ποτέ (π.χ. οροφές).
Αφήστε την έµπνευσή σας ελεύθερη στις πολλές και ενδιαφέρουσες δυνατότητες που σας
προσφέρουν τα σώµατα από φυσικά πετρώµατα.
Εµείς, µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση, σας παρουσιάζουµε τα διάφορα πετρώµατα που θα
οµορφαίνουν το σπίτι σας και τον επαγγελµατικό σας χώρο.

Οικολογικά & Υγιεινά:
Τα ειδικά θερµαντικά σώµατα από φυσικά πετρώµατα της elith εκπέµπουν φυσική
θερµότητα και δηµιουργούν ζεστούς χώρους, ευχάριστους και υγιεινούς, δεν βγάζουν καπνό
και µυρωδιές, δεν σηκώνουν σκόνη, δεν προκαλούν αλλεργικά και αναπνευστικά
προβλήµατα, δεν µαυρίζουν τους τοίχους.
Σήµερα, όλο και περισσότεροι αναζητούν την υγιεινή και οικονοµική θέρµανση. Τα σώµατα
της elith από φυσικά πετρώµατα είναι τα σύγχρονα εναλλακτικά σώµατα θέρµανσης που,
σε αντίθεση µε τα συµβατικά συστήµατα, προσφέρουν οικονοµία και υγιεινό περιβάλλον
διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζουν τις οικολογικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
µε την αισθητική απόλαυση που προσφέρει η φυσική πρώτη ύλη της πέτρας.
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Θερµαντικά Σώµατα elith
Όλα τα πλεονεκτήµατα µε µια µατιά
Συγκριτικά χαµηλότερο κόστος αγοράς του συστήµατος.
Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος - Εξοικονόµηση ενέργειας.
Φυσική µετάδοση θερµότητας (µε υπέρυθρη) - Υγιές κλίµα χώρου.
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση, µεταφέρονται εύκολα.
Κανένα κόστος συντήρησης, καµία φθορά.
∆εν σηκώνεται σκόνη κατά τη λειτουργία τους.
∆εν µολύνεται το περιβάλλον από την καύση πετρελαίου.
Εύκολα στο καθάρισµα.
Μειώνεται ο κίνδυνος να αναπτυχτεί µούχλα οι τοίχοι από υγρασία.
Εξαιρετικός σχεδιασµός - Μοναδικά διακοσµητικά στοιχεία.
∆εν προκαταβάλλονται έξοδα - δεν δεσµεύεται κεφάλαιο.
Εύκολος υπολογισµός κόστους.
Πιστοποιηµένη ασφάλεια - Γερµανικό πιστοποιητικό ασφάλειας VDE.
10 χρόνια εγγύηση.

Τα θερµαντικά σώµατα της elith είναι φυσικά προϊόντα. Τα δείγµατα δείχνουν
το χρώµα και σχέδιο της επιφάνειας του πετρώµατος όπως απαντιέται
συνήθως στη φύση. Τυχόν πόροι, ρωγµώσεις, φλέβες και ασάφειες στο σχέδιο
της γυαλισµένης επιφάνειας, είναι φυσικές ασυνέχειες του πετρώµατος που
δεν καθιστούν ελαττωµατικά και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και την
απόδοση των θερµαντικών σωµάτων.
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