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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣAD
ΑΕΡ. ΑΝΤΙΣΤ. ΣΤΟΙΧ.

Air Door AD 2,3 ÷ 4,0 m   Bιομηχανία τροφίμων, νοσοκομεία, εργαστήρια, χώροι
εστίασης και φιλοξενίας, σχολεία, κινηματογράφους,
βιβλιοπωλεία, αποθήκες και χώροι κατασκευής, μπαρ,
εστιατόρια, γραφεία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ
μάρκετ, τράπεζες, πισίνες, αθλητικά κέντρα και
αποδυτήρια, ψυγεία (εξωτερική τοποθέτηση),
θερμοκήπια και στεγνωτήρια.

Απλές,
Απλές θερμαινόμενες

Α/Δ, Κ
Mini,
A/ΔΕΗ,
ΚΕΗ,

A/ΔWH,
ΚWH

2,5 ÷ 6,0 m
2,5 ÷ 5,0 m









Καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, κομμωτήρια,
καφετέριες, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, αεροδρόμια

Πλαστικές, Ανοξείδωτες,
Χαμηλής παροχής,
Ανοξείδωτες Intellect

Κ, ΚΕΗ,
Χ, ΧΕΗ
APEH,
Intellect

Έως 3,0 m 







Μικρά καταστήματα, όπως κοσμηματοπωλεία,
κομμωτήρια και καφετέριες

Βιομηχανικές Κ, KWH Έως 8,0 m   Μεγάλους βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, γκαράζ
Με εκτυπώσιμη πρόσοψη,

Ανεμοεσσα
C,
AN

Έως 4,0 m   Ινστιτούτα ομορφιάς, σπα, ζαχαροπλαστεία,
ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, αεροδρόμια

Απλές ψευδοροφής RS,
RSEH,
RSWH

Έως 4,0 m 




Μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μαρκετ,
αεροδρόμια, σταθμούς λεωφορείων και τρένων

Minibel Έως 1,8 m   Περίπτερα, Φαστ Φούντ και μικρά σε μέγεθος
καταστήματα. Εστιατόρια και χώροι με πόρτες που
συνήθως είναι κλειστές ή είναι αυτόματες, όταν η
διέλευση ατόμων είναι χαμηλή.

Optima Wireless,
Recessed Optima Wireless,

Optima
Recessed Optima

2,2 ÷ 2,8 m    Μικρά και μεσαίου μεγέθους κτίρια. Εστιατόρια,
καταστήματα και χώροι με μεσαία και υψηλή κίνηση
ανθρώπων. Δημιουργία χώρων με διαφορετικό
περιβάλλον. Προστασία από σκόνη, καπνό, μόλυνση
και έντομα. Εγκατάσταση σε ψευδοροφή. Απομόνωση
περιοχών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα.

Windbox, Recessed Windbox,
Smart, Zen, Rund, Deco, Dam,
Recessed Dam, Windbox DX,
Invisair Rotowind, Variwind,

Recessed Compact (A), Kool (A)

Μ, ΕCM
G

ECG

2,5 ÷ 3,5 m
3,0 ÷ 3,8 m
3,2 ÷ 4,2 m













Μεσαία και μεγάλου μεγέθους κτίρια με μεγάλη κίνηση
ανθρώπων. Προστασία από σκόνη, καπνό, μόλυνση
και από έντομα. Δωμάτια ψυγεία. Εγκαταστάσεις σε
ψευδοροφή. Απομόνωση περιοχών όπου επιτρέπεται
το κάπνισμα.

Triojet 2,0 ÷ 3,0 m  Βιομηχανικές πόρτες για μεγάλα δωμάτια ψυγεία και
καταψύκτες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.

Windbox L
XL

4,0 ÷ 5,0 m
5,0 ÷ 7,0 m










Μεσαία και μεγάλου μεγέθους κτίρια με μεγάλη κίνηση
ανθρώπων. Βιομηχανικές πόρτες. Προστασία από
σκόνη, καπνό, μόλυνση και από έντομα. Δωμάτια
ψυγεία. Εγκαταστάσεις σε ψευδοροφή.

Maxwell,
Max

4,0 ÷ 6,0 m 
 




Βιομηχανικές πόρτες. Αποβάθρες φόρτωσης.
Κατακόρυφη εγκατάσταση στη μια πλευρά της πόρτας
ή σε κάθε πλευρά της πόρτας. Οριζόντια
εγκατάσταση.

FLY (ΝΟ INSECT) Κ
ΚΒΒ
KL
KXL

Έως 2,0 m
Έως 3,5 m
Έως 3,0 m
Έως 4,0 m






Χώροι στους οποίους απαιτείται ελαχιστοποίηση της
εισόδου εντόμων σύμφωνα με τον Αμερικανικό
Κανονισμό NSF 37.


