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Π λ ή ρ ή ς  γ κ ά μ ά  γ ι ά  ό λ ε ς  τ ι ς  ά ν ά γ κ ε ς
κ α τ ο ι κ ι ώ ν  &  μ ι κ ρ ώ ν  ή  μ ε γ ά λ ω ν  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν

Ατελείωτο Ζεστό Νερό
Συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού χρήσης, στην 
επιθυμητή θερμοκρασία, ως και 6.000 λίτρων/ώρα ανά δοχείο.

Φρέσκο & καθαρό
Το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται· ζεσταίνεται άμεσα από τον 
εναλλάκτη διέλευσης με αποτέλεσμα να παραμένει φρέσκο και 
καθαρό, χωρίς βακτηρίδια.

Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα του εναλλάκτη διέλευσης 
(99%) η φόρτιση του δοχείου αδρανείας μπορεί να γίνει 
ακόμη και σε 1 μόνο βαθμό περισσότερο από την επιθυμητή 
θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης!

10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
Καθότι το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται το X-flow δεν 
διαβρώνεται, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο καλής λειτουργίας 
του να είναι πολύ υψηλό ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες!

❱  το X-flow είναι ένα δοχείο διέλευσης φρέσκου 
νερού πολύ υψηλής αποδοτικότητας. είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί εξαιρετικά είτε συνδεθεί 
με άντλία Θερμότητας είτε με λέβητα άερίου ή 
Πετρελαίου. και φυσικά μπορεί να φορτιστεί και 
με δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τους ηλιακούς 
συλλέκτες της Calpak!

Λ. Κηφισίας 176, Τ.Κ.: 11525 Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6711112, 210 9533173, Fax: 210 6711112

email: info@xenikakis.gr, web: www.xenikakis.gr 
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Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ.: 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 44 0844, Fax: 2310 432868

email: info@klimamichaniki.gr, web: www.klimamichaniki.gr
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Λέβητας
Συµπύκνωσης
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LCB 700
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Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SPE 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ GRUNDFOS
Με εµπειρία 20 χρόνων στους κινητήρες µόνιµου µαγνήτη, η Grundfos εξοπλίζει 
το αντλητικό σύστηµα SPE µε έναν υποβρύχιο κινητήρα µόνιµου µαγνήτη (PM) 
µε δυνατότητα CUE, προσαρµοσµένης κίνησης µεταβλητής ταχύτητας.
Ο κινητήρας της Grundfos εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή 
απόδοση και είναι κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας στιβαρά υλικά 
που µειώνουν τις ανάγκες συντήρησης. Το σύστηµα SPE βασίζεται 
στην αποδεδειγµένης αξιοπιστίας και µεγάλης διάρκειας ζωής αντλία SP.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο grundfos.com/gr

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ +90% ∆ΟΣΗΣ +90%ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ +90%ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ
Ο κινητήρας µόνιµου µαγνήτη έχει σχεδόν 
µηδενικές απώλειες ρότορα µε αποτέλεσµα 
την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση. 
Η χαµηλή θερµοκρασία λειτουργίας 
παρατείνει σηµαντικά 
τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

 

 



siemens.gr/smart-thermostat

•  Έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας, ζεστού νερού χρήσης και 
παρακολούθηση ποιότητας αέρα

•  Οδηγός ρύθμισης βήμα προς βήμα για γρήγορη εγκατάσταση 
και ρύθμιση

•  Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα πιστοποιημένη κατά eu.bac 
κλάσης AA και σύμφωνα με την οδηγία Eco design τάξης IV, 
βάσει κανονισμών της ΕΕ

Siemens Έξυπνος 
Θερμοστάτης
Έξυπνος σημαίνει ότι κατανοεί  
τις ανάγκες σας.

smart_thermostat_21X28_2021.indd   1 13/04/2021   17:06



Πολυδεύκους 23- 25 & Αγίου Φιλίππου, 18545 Πειραιάς 
+30 210 4131143 - +30 210 4612015 info@plefsismonotiki.gr - www.plefsismonotiki.gr

Ολοκληρωμένες Λύσεις 
συστημάτων και προϊόντων 
παθητικής πυρασφάλειας, 

θερμομόνωσης & ηχομόνωσης.

Εφαρμογές : 
Η/Μ Εγκαταστάσεις, 
Βιομηχανία, Ναυτιλία
Τεχνική υποστήριξη, Αποθήκευση 
και Διανομή των προϊόντων 
των οίκων ΟC PAROC , K-FLEX
Πλήρης σειρά προϊόντων 
σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό 
Πυρασφάλειας ΠΔ41/2018
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Κτίρια
Διαχείριση ενέργειας



Η Eaton, αναγνωρίζει τις προκλήσεις οι οποίες διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την εφαρμογή του τελικού χρήστη. Υπάρχει μια λύση ισχύος 
συνεχούς ρεύματος (DC power solution) που δύναται να σχεδιαστεί 
ανάλογα για τηλεπικοινωνίες, κέντρα δεδομένων ή εταιρίες IT. Όλα τα 
συστήματα παραδίδονται με “έξυπνο” διαδικτυακό σύστημα επίβλεψης 
και διαχείρισης. Το σύστημα Eaton Access Power Solutions (APS) είναι 
μια λύση για εφαρμογές τηλεπικοινωνιών που προσφέρει ευέλικτη και 
αξιόπιστη ισχύ DC. Είναι συστήματα που τοποθετούνται σε 19’’ Rack 
με δυνατότητα τοποθέτησης 3 έως 6 ανορθωτών, ρυθμιζόμενης εξόδου 
στα 24V ή 48V μέχρι 300 Α. Το σύστημα περιλαμβάνει διανομή DC 
καθώς και προστασία από χαμηλή τάση DC (LVD).

Η PowerSales  ως επίσημος μεταπωλητής και 
πιστοποιημένος πάροχος τεχνικής υποστήριξης των 
συστημάτων DC UPS της ΕΑΤΟΝ, ιδρύθηκε το 2001 με 
σκοπό την εμπορική και τεχνική υποστήριξη Συστημάτων 
Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (AC & DC UPS).  Η 
συσσωρευμένη εμπειρία 20 ετών μας δίνει 
τη δυνατότητα να παρέμβουμε σε όλα τα 
στάδια μελέτης και εγκατάστασης ενός DC 
συστήματος.

Eaton’s IT Power
Quality Solutions



από τη θέση σφάλματος.
• Οι παράμετροι των καλωδίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις βασίζονται 
σε τυπικά χαρακτηριστικά τέτοιου είδους καλωδίων 
από τη βιβλιογραφία και δεν αντιστοιχούν στις ακριβείς 
πραγματικές τιμές των καλωδίων που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν.

• Αγνοείται η παρουσία άλλων μεταλλικών 
κατασκευών πλησίον του καλωδίου συνεχούς τάσης και 
του τηλεπικοινωνιακού συστήματος

• Αγνοείται η επίδραση πιθανών ρευμάτων 
σφάλματος από τον σταθμό μετατροπής της Κρήτης.

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται κυματομορφές των 
επαγόμενων τάσεων στις θέσεις 7 km, 10 km, 14 km 
και 21 km για τη θέση σφάλματος F4. Οι μέγιστες 
τιμές των επαγόμενων τάσεων στον αγωγό του 
τηλεπικοινωνιακού καλωδίου συνοψίζονται στον 
Πίνακα 1. Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται οι μεταβατικές 
αποκρίσεις της τάσης στα σημεία μέτρησης κατά μήκος 
του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου για όλες τις θέσεις 
σφάλματος.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 
καταδεικνύουν ότι η χειρότερη περίπτωση είναι στο 
σημείο μέτρησης 21km από τον σταθμό μετατροπής 
της Αττικής για τη θέση σφάλματος F1. Τα ληφθέντα 
αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευθούν με βάση τη 

Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός

35Μάρτιος-Απρίλιος 2021

Σχήμα 12: Μεταβατικές αποκρίσεις για διάφορες τιμές του 
χρόνου μετώπου. Αποτελέσματα στο σημείο Μ1 για διάφορες 
θέσεις σφάλματος.






