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Η ANDRIANOS παρέχει Ενεργειακές 
Λύσεις από το 1994 καλύπτοντας την 
ανάγκη για θερμική άνεση, με υψηλούς 
βαθμούς απόδοσης και τη μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα κύρια πεδία δραστηριότητας της 
είναι:

•Εξειδικευμένα Συστήματα
Υδρονέφωσης & Δροσισμού εμπορικού
& βιομηχανικού τομέα.
•Θέρμανση - Κλιματισμός - Αερισμός
με ανάκτηση.
•Συστήματα Ποιότητας και Υγιεινής
Νερού & Υλικά Καθαρισμού και
Συντήρησης Δικτύων Ψύξης-Θέρμανσης.
•Εξαρτήματα για Δίκτυα Υγραερίου και
Φυσικού Αερίου.
•Ηλιοθερμικά Συστήματα.
•Συστήματα Ενδοδαπέδιας θέρμανσης
& δροσισμού.
•Αντλίες Θερμότητας, fan coils, KKM.
•Λέβητες Υψηλών βαθμών απόδοσης.
Υβριδικά Συστήματα Εξοικονόμησης
Ενέργειας.
•Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας στα
κτήρια - Smart House.
Και γενικά υψηλής απόδοσης
συστήματα, εξαρτήματα & αναλώσιμα
Θέρμανσης Ψύξης & Ζεστού Νερού
νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας.



ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Τι είναι η Υδρονέφωση ;

Η Υδρονέφωση είναι το φαινόμενο που 
προκαλείται από μικρά σταγονίδια νερού 
τα οποία αιωρούνται και εξατμίζονται στην 
ατμόσφαιρα.  

Γιατί να επιλέξω Υδρονέφωση;
Διότι η Υδρονέφωση προσφέρει πολλαπλά 
πλεονεκτήματα  όπως:
- Αυξάνει την παραγωγικότητα στο
θερμοκηπίου
- Αποτρέπει την  αφυδάτωση των
προϊόντων
- Διατηρεί σταθερό το επίπεδο υγρασίας
- Δημιουργεί σωστές κλιματικές συνθήκες,
όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο
- Μειώνει την ανάγκη για σκίαση των
προϊόντων
- Εξοικονομεί νερό και ρεύμα για την
άρδευση

Επιπλέον, τα Συστήματα Υδρονέφωσης:
- Είναι κατάλληλα για τον ψεκασμό χημικών
(λιπάσματα, εντομοκτόνα κλπ)
- Συνδυάζονται εύκολα με ανεμιστήρες
βιομηχανικής χρήσης
- Είναι επεκτάσιμα και ευέλικτα συστήματα
- Έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και
συντήρησης
- Προσφέρουν άμεση απόσβεση κεφαλαίου

Υδρονέφωση
Η καταλληλότερη λύση για τον 
έλεγχο του κλίματος εσωτερικά 
των θερμοκηπίων αφού...

... ρυθμίζει αυτόματα την επιθυμητή 
υγρασία αναλόγως το προϊόν που 
παράγουμε

...προσφέρει αύξηση της παραγωγής

... αποτρέπει την αφυδάτωση της 
καλλιέργειας  

... η απόσβεση της επένδυσης γίνεται 
ΤΑΧΙΣΤΑ ελαχιστοποιώντας τις απώλειες

..το προτείνει η

οι “ειδικοί στην Υδρονέφωση”

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Ιδανικό Κλίμα για τις ευαίσθητες καλλιέργειες
Τα εξειδικευμένα συστήματα υδρονέφωσης είναι 
τα πλέον κατάλληλα για να συντηρούν το επιθυμητό 
κλίμα στο εσωτερικό των θερμοκηπίων.

Τα συστήματα υδρονέφωσης, χάρη στους 
προηγμένης τεχνολογίας υγροστάτες και 
θερμοστάτες εσωτερικών χώρων:
• Συμβάλουν στην επίτευξη της επιθυμητής 
υγρασίας ανεξάρτητα από τις εξωτερικές κλιματικές 
συνθήκες
• Υποβοηθούν στον έλεγχο της κατάλληλης 
θερμοκρασίας,

Η υδρονέφωση το καλοκαίρι:
• Δροσίζει το θερμοκήπιο 
• Διατηρεί τη σωστή υγρασία 
• Αποτρέπει την αφυδάτωση λόγω ζέστης 

Η υδρονέφωση τον χειμώνα:
• Συντηρεί την κατάλληλη υγρασία
• Εμποδίζει την αφυδάτωση λόγω των συστημάτων 
θέρμανσης.

TIP: Η υδρονέφωση θερμοκηπίων ενδείκνυται όταν 
η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων ψεκασμού 
νερού δεν είναι δυνατή π.χ. για τις ευαίσθητες 
καλλιέργειες όπως τροπικά φρούτα  κ.α.




