Το ιδανικό σύστημα κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης.

ΓΕΝΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AERFERRISI

Με το αόρατο σύστημα κλιματισμού AERFERRISI, χρησιμοποιώντας ΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,
επιτυγχάνουμε υψηλής ποιότητος πλήρες ελεγχόμενο, υγιεινό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) σε όλους
ανεξαιρέτως τους χώρους.
Έχουμε πλήρη έλεγχο, θερμοκρασίας, υγρασίας, παροχής αέρα.
Δεν έχουμε ανεπιθύμητα ρεύματα αέρος, παρά ομαλό ομοιόμορφο κλιματισμό σε όλους τους χώρους,
χωρίς ψυχρές ή ζεστές ζώνες.
Έχουμε την δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο χωριστά ή σε
μεμονωμένους χώρους (χώρος ηλικιωμένου –παιδιού-αρρώστου) ανάλογα με τις ανάγκες μας.
Κλιματίζουμε άψογα: μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, χώρους μαζικής εστίασης,
χώρους μαζικής συνάθροισης καθώς και επαγγελματικούς – βιομηχανικούς χώρους
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελέτες κλιματισμού-θέρμανσης πραγματοποιούνται από το γραφείο μελετών της
GASKLIMA, που αντιπροσωπεύει το αόρατο σύστημα κλιματισμού AERFERRISI κατά αποκλειστικότητα στην
Ελλάδα και Κύπρο.
Το αποτέλεσμα των μελετών, περιλαμβάνει πλήρης τεχνική και οικονομική ανάλυση για την τοποθέτηση και
λειτουργία του συστήματος.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AERFERRISI.
Σήμερα που οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν έντονα διαφοροποιηθεί και οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι
αφ΄ ενός έχουν αυξηθεί αλλά και η χρονική διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου έχει επιμηκυνθεί, η ψύξη των
χώρων διαμονής μας είναι όχι μόνο ευχάριστη αλλά και αναγκαία .
Η χρησιμοποίηση του ενός η των δύο τοπικών κλιματιστικών στο σπίτι δεν είναι η λύση, διότι εκτός όλων
των άλλων μειονεκτημάτων που θα αναφέρουμε πιο κάτω είναι εντελώς ανθυγιεινή και επικίνδυνη, αφού
μετακινούμενοι από το κλιματιζόμενο δωμάτιο στους άλλους χώρους, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε ένα
θερμικό ΣΟΚ και όταν πάλι μπαίνουμε μέσα στο κλιματιζόμενο δωμάτιο, αισθανόμαστε ένα έντονο ψυκτικό
ΣΟΚ. Επειδή η κίνηση αυτή κατά την διάρκεια της ημέρας γίνεται παρά πολλές φορές, εύκολα καταλαβαίνει
κανείς την καταπόνηση του οργανισμού, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους . Εξ΄ άλλου τα τοπικά
κλιματιστικά μηχανήματα όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι, έχουν τα κατωτέρω μειονεκτήματα:
1) Δημιουργούν μεγάλη ξήρανση τον χειμώνα.
2) Ενώ βγάζουν ζεστό αέρα, εμείς αισθανόμαστε το ρεύμα αυτό, το οποίο στην ουσία μας δημιουργεί αίσθηση
κρύου.
3) Ακούμε τον θόρυβο του αέρα και τούτο διότι η χρησιμοποίηση φτερωτής του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα
έχει μικρή διάμετρο και εξ΄ ανάγκης παίρνει πολλές στροφές .
4) Δημιουργεί θόρυβο για τους γείτονες και αντιαισθητικό αποτέλεσμα με τα πολυάριθμα κλιματιστικά που
κρέμονται από τους τοίχους των προσόψεων των διαμερισμάτων.
Αντιθέτως το σύστημα πλήρους κλιματισμού AERFERRISI:
Α) Είναι εντελώς αόρατο και αθόρυβο.
Β) Κλιματίζονται ΟΛΟΙ οι χώροι, ακόμα και η τουαλέτα και γι ’αυτό δεν καταπονείται ο
οργανισμός με θερμικό και ψυκτικό ΣΟΚ.
Γ) Δεν ξεραίνει την ατμόσφαιρα διότι κάνει αυτόματη ύγρανση στο χώρο.
Δ) Δεν δημιουργεί ρεύματα αέρος γιατί οι φτερωτές των Μ.Ε.Α. (Μονάδων Επεξεργασίας Αέρα)
έχουν μεγάλη διάμετρο και έτσι λειτουργούν με πολύ χαμηλές στροφές.
Ε) Έχουμε μόνο ένα ψύκτη και έτσι αποφεύγουμε το ανωτέρω αναφερθέν αντιαισθητικό
θέαμα των πολλών ψυκτών και την μεγάλη τους κατανάλωση.
Συγκρίνοντας το σύστημα AERFERRISI με το κοινό καλοριφέρ πετρελαίου:
1) Αποφεύγουμε τα θερμαντικά σώματα και όλοι οι χώροι μας είναι ελεύθεροι, για να τοποθετήσουμε τα
έπιπλα μας.
2) Δεν έχουμε έρποντα δίκτυα μέσα στα δάπεδα (μονοσωλήνιο σύστημα κτλ) με κινδύνους διαρροών και
ζημιών, στα ξύλινα πατώματα η στα μάρμαρα (οι απαιτούμενοι σωλήνες είναι μία η δύο κατακόρυφες
στήλες και αυτές επισκέψιμες).
3) Η κατανάλωση πετρελαίου είναι μικρότερη από την κατανάλωση του κοινού καλοριφέρ.
4) Φιλτράρεται ο αέρας του σπιτιού, με ειδικό φίλτρο και έτσι το σπίτι δεν λερώνεται και εμείς αναπνέουμε
καθαρό φιλτραρισμένο αέρα.
5) Έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία, την υγρασία και την παροχή αέρα για γρήγορη
θέρμανση η ψύξη, όλες τις ώρες της ημέρας.
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