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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

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.



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:
•Σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής

ενέργειας
•Διατήρηση επιθυμητής σταθερής
υγρασίας στο κελάρι επί 24ώρου βάσεως,
όλες τις εποχές του χρόνου, ανεξάρτητα
από τις εξωτερικές  κλιματικές συνθήκες
•Αποτελεσματική μείωση της εξάτμισης
του κρασιού
•Σημαντική Πτώση θερμοκρασίας του
χώρου
•Αύξηση του χρόνου ζωής των βαρελιών,
αφού μειώνεται αισθητά η αφυδάτωσής
τους
•Οπτικά εφέ για τα επισκέψιμα κελάρια
•Αυξημένα κέρδη στις πωλήσεις αφού
μειώνονται στο ελάχιστο οι  απώλειες
του προϊόντος
Επιπλέον, τα Συστήματα Υδρονέφωσης:
•Συνδυάζονται εύκολα με ανεμιστήρες
οροφής βιομηχανικής χρήσης
•Είναι επεκτάσιμα και ευέλικτα συστήματα
•Έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και
συντήρησης
•Προσφέρουν άμεση απόσβεση
κεφαλαίου

..το προτείνει η

οι “ειδικοί στην Υδρονέφωση”

Υδρονέφωση
Η βέλτιστη λύση για τον 
έλεγχο του κλίματος και της 
υγρασίας  εσωτερικά των 
κελαριών αφού..

... ρυθμίζει αυτόματα την 
επιθυμητή υγρασία ανεξάρτητα 
από τις εξωτερικές κλιματικές 
συνθήκες 24 ώρες το 24ωρο.

... προσφέρει αποτελεσματική 
μείωση της εξάτμισης του οίνου

... η απόσβεση της 
επένδυσης γίνεται ΤΑΧΙΣΤΑ 
ελαχιστοποιώντας 
αποδεδειγμένα τις απώλειες και 
αυξάνοντας σημαντικά τα κέρδη.

Ετήσια ποσοστά απωλειών βαρελιών 
225 λίτρων, σε διάφορες τιμές 

θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ           ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
°C 45% 55% 65% 75% 85% 95%
12.0 5,04 4,18 3,31 2,45 1,58 0,72
14.0 5,74 4,76 3,77 2,79 1,80 0,82
16.0 6,52 5,40 4,28 3,18 2,04 0,92
18.0 7,40 6,13 4,86 3,59 2,32 1,05

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΚΕΛΑΡΙΑ
& ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ
Σε κελάρια κρασιού με ανεπαρκή υγρασία, 
το επίπεδο του κρασιού στα βαρέλια 
μπορεί να μειωθεί σημαντικά λόγο της 
αφυδάτωσής τους, με αποτέλεσμα 
σημαντικές απώλειες στα κέρδη και 
μειωμένη ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Με τη χρήση εξειδικευμένων συστημάτων 
υδρονέφωσης: 
- Τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο
διατηρούνται στο επιθυμητό επίπεδο με
ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια.
- Η εξάτμιση του κρασιού περιορίζεται
σημαντικά
- Η ποιότητα του οίνου διατηρείται στα
μέγιστα επίπεδα! 
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται σημαντική 
πτώση της θερμοκρασίας & εξοικονομείται 
ηλεκτρική ενέργεια!
- Για τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας και
θερμοκρασίας ο ψεκασμός υδρονέφωσης
ελέγχεται από ειδικούς ηλεκτρονικούς
υγροστάτες και θερμοστάτες οι οποίοι
ρυθμίζουν την υγρασία και τη θερμοκρασία
του χώρου στα ποσοστά που επιθυμούμε,
όλες τις εποχές του χρόνου 24 ώρες το
24ωρο, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές
συνθήκες του περιβάλλοντος!
- Το χαμηλό κόστος εγκατάστασης
και λειτουργίας του συστήματος σε
συνδυασμό με την οικονομία που θα
επιτευχθεί από την διατήρηση της
ποσότητας και της ποιότητας του κρασιού,
θα μας επιφέρει την απόσβεση της
επένδυσης σε ένα πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα!




