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Η απαίτηση για ευχάριστη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου αυξάνεται 
συνεχώς.

Το Πρόγραμμα Θέρμανσης και Ψύξης Δαπέδου AND Floor Heating αναπτύχθηκε ακριβώς 
για αυτόν το λόγο και πληρεί όλα τα κριτήρια για ένα ιδανικό και υγιεινό κλίμα στο χώρο 
που ζούμε, αφού η μεγάλη ακτινοβολούμενη επιφάνεια που δημιουργείται αυξάνει το πεδίο 
θερμικής άνεσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Απολαμβάνουμε όχι μόνο ένα ιδανικό κλίμα όλο το χρόνο, αλλά και μοναδικά 
πλεονεκτήματα που μας ανεβάζουν σε ένα νέο «υψηλότερο» επίπεδο ζωής.

Επειδή με τα συστήματα ακτινοβολίας αισθάνεται κανείς άνετα ήδη 
από θερμοκρασία χώρου 20 βαθμών και λιγότερο (έναντι 22 βαθμών 
που απαιτούνται στην συμβατική θέρμανση με σώματα καλοριφέρ) και 
λόγω του ότι τα συστήματα αυτά δουλεύουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
εξοικονομείται ενέργεια της τάξης του 12% έως 20% σε ετήσια βάση.

Επίσης, μπορεί κανείς να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ακριβές πηγές 
ενέργειας όπως το πετρέλαιο και σε συνδυασμό με μια αντλία θερμότητας να 
εκμεταλλευτεί την αποθηκευμένη στη ατμόσφαιρα ενέργεια, κατεβάζοντας 
το κόστος λειτουργίας του συστήματος στο απόλυτο ελάχιστο.

Τα ίδια συστήματα που κατά την περίοδο του χειμώνα δημιουργούν την 
ιδανική θερμική άνεση, μπορούν το καλοκαίρι να χρησιμοποιηθούν και για 
την ψύξη.

Είναι μια αθόρυβη λύση χωρίς δημιουργία ρευμάτων αέρα, η οποία – 
επιπλέον – σε συνδυασμό με μια αντλία θερμότητας μπορεί και κατεβάζει 
το κόστος λειτουργίας στο ελάχιστο.

Επειδή τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου λειτουργούν κοντά 
στις θερμοκρασίες χώρου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργίας 
τους, αποτελούν καθαρά συστήματα ακτινοβολίας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυτόματα καλύτερες συνθήκες υγιεινής, 
καθώς η ελαφρώς θερμαινόμενη επιφάνεια – λόγω των μικρών διαφορών 
θερμοκρασίας – δεν παράγει ρεύματα αέρα και ανακυκλοφορία σκόνης, 
σε αντίθεση με τη συμβατική θέρμανση με σώματα καλοριφέρ.

Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου είναι «αόρατα» γιατί 
καταργούν τα εμφανή σώματα καλοριφέρ και air condition. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση 
των χώρων, αφού ο χώρος απαλλάσσεται από καθετί που δεσμεύει τη 
διαμόρφωση του.

Η ANDRIANOS με τα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης Δαπέδου AND 
Floor Heating προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις ανάγκες 
και απαιτήσεις: για καινούργιες κατοικίες, για ανακαινίσεις, για κτήρια 
γραφείων, για βιομηχανίες και αθλητικούς χώρους, για κάθε κτίσμα.

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας

Ψύξη 
δαπέδου

Υψηλό επίπεδο
Υγιεινής

Ελευθερία στη 
διαμόρφωση 
χώρων

Οι διαμορφωμένες πλάκες χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο 
φάσμα εφαρμογών με τη χρήση ενός εύκαμπτου σωλήνα. Σωλήνας 
ακτινοδικτυωμένου πολυαιθυλενίου ΡΕΧb 17Χ2,0 mm.

Η τοποθέτηση είναι εύκολη, με δυνατότητα διαγώνιας διάστρωσης 
και χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων υλικών στήριξης. Προσφέρει 
δε και τη δυνατότητα εφαρμογών χαμηλού ύψους και δημιουργεί 
φράγμα υδρατμών στην περιοχή διάστρωσης.

AND πλάκα κόμβων
Σύστημα Θέρμανσης
και Ψύξης
 Δαπέδου με χρήση 
διαμορφωμένων
πλακών – για νέες
κατασκευές και 
ανακαινίσεις.

Το σύστημα αυτό διευκολύνει την διάστρωση του 
σωλήνα με ασύμμετρους γεωμετρικά χώρους 
και επιδέχεται όλους τους τύπους σωλήνα του 
Προγράμματος Θέρμανσης και Ψύξης Δαπέδου 
AND Floor Heating.

AND Tacker
Σύστημα Θέρμανσης 
και Ψύξης Δαπέδου
με ειδικά άγκιστρα
στήριξης σωλήνα πάνω 
σε θερμομονωτικές πλάκες
- για νέες κατασκευές
και ανακαινίσεις.



Συστήματα διανομέων και αυτοματισμών

Τα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης 
Δαπέδου AND Floor Heating ολοκληρώνονται 
με το πλήρες πρόγραμμα διανομέων και 
αυτοματισμών που περιλαμβάνει συλλέκτες, 
θερμοστάτες, ηλεκτροθερμικές κεφαλές. Όλα 
αυτά τα επιμέρους υλικά αποτελούν μέρος του 
πιο σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος 
θέρμανσης και ψύξης δαπέδου: AND Floor 
Heating

Οι συλλέκτες των συστημάτων AND Floor Heating 
είναι μη διαβρώσιμοι, από ανοξείδωτο χάλυβα 
ΙΝΟΧ, διατομής 1΄΄ και εξόδους  3/4΄΄ Eurocone με 
ρυθμιστικούς διακόπτες, με παροχόμετρα στην 
προσαγωγή και θερμοστατικούς  διακόπτες στην 
επιστροφή για την τοποθέτηση ηλεκτροθερμικών 
μοτέρ actuator 24Vac ή 230V, με βαλβίδες 
εκκένωσης, με εξαεριστικά, με θερμόμετρα στις 
δύο μπάρες καθώς και με σετ στηριγμάτων.
Ξεκινούν από 2 παροχές και φθάνουν τις 12.

Οι συλλέκτες μπορούν προαιρετικά να τοποθετηθούν 
σε ειδικούς εντοιχιζόμενους γαλβανιζέ πίνακες 
λευκού χρώματος με αποσπωμένη πόρτα και με μήκη 
από 400mm έως 1000mm για τη σειρά 509Β και από 
600mm έως 1200mm για τη σειρά 513.

Για την επιμέρους αυτονομία χώρων, πάνω στους 
συλλέκτες προσαρμόζονται οιι ηλεκτροθερμικές κεφαλές 
actuator 24Vac ή 230V, τα οποία συνδέονται με τους 
θερμοστάτες του συστήματος με ακρίβεια ± 0,5 OC.

Συλλέκτες

Πίνακες Συλλεκτών

Αυτονομίες/ Αυτοματισμοί



Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου
Για «υψηλό» επίπεδο ζωής.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση
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