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H ανάπτυξη του Προγράμματος APOLYTON® βασίστηκε στις παρακάτω παραμέτρους:

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γιατί η ERGON σήμερα είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα με καινοτομίες, 

υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμογές σε όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα

που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τέτοιου προηγμένου προγράμματος.

  

ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γιατί για την επίτευξη του απόλυτου minimum στα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και 

ζεστών νερών χρήσης σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, η ERGON παραμετροποιεί

και εφαρμόζει τον κατάλληλο ιδανικό συνδυασμό μέσα από τα παρακάτω

συστήματα που ενέταξε στο Πρόγραμμα:

από την
ERGON

Παραγωγή Ενέργειας

Κουφώματα Υψηλής Θερμομόνωσης

Σύγχρονα Συστήματα

Θέρμανσης & Ψύξης

Συστήματα Αυτοματισμού,

Τηλελέγχου & Τηλεδιαχείρισης

•   Συστήματα Γεωθερμίας ERGON

•   Αντλίες Θερμότητας HIDROS

•   Ηλιακά Θερμικά Συστήματα SCHÜCO

•   Φωτοβολταϊκά  Συστήματα SCHÜCO

•   Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας ERGON

•   Συστήματα Κουφωμάτων Αλουμινίου SCHÜCO 

•   ERGON Logic Control

•   Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON

•   Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου και Οροφής ERGON

•   Ψύξη & Αφύγρανση HIDROS

•   Θέρμανση & Αφύγρανση Πισίνας HIDROS

Το APOLYTON®
, 

η νέα καινοτομία της ERGON, 

είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα που μπορεί και

μειώνει τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης

και ζεστού νερού χρήσης

στο απόλυτο minimum,

με συνδυασμούς συστημάτων

που εξασφαλίζουν

απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας

για ιδανική θερμική άνεση

χειμώνα - καλοκαίρι.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γιατί σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης του Προγράμματος αποτελεί όχι μόνο 
η δεδομένη υψηλή τεχνογνωσία της εταιρίας, αλλά και η ποιότητα των προϊόντων 
που επιλέγονται για τις εφαρμογές της. Και γιατί γι’ αυτόν το λόγο η ERGON έχει
επιλέξει να συνεργάζεται μόνο με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς κατασκευαστές
όπως η Schüco, η Hautec, η Hidros, η Gabo και η Viega.   

Ζω! Είναι APOLYTON®

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON® 

δεν είναι απλά και μόνο το μοναδικό ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα στην  Ελλάδα, αλλά πολλά παραπάνω. 

Αποτελεί τη νέα, απόλυτη διάσταση του Πρόγραμματος

modus ευ ζην το οποίο «οικοδομεί τις ιδανικότερες

συνθήκες στο χώρο που ζούμε», όμως δημιουργώντας 

πλέον αυτές τις συνθήκες με τον οικονομικότερο τρόπο 

και με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Είναι η πρόταση της ERGON για ένα μέλλον το οποίο 

βασίζεται σε καινοτομίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 

με στόχο την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος

...και του πορτοφολιού μας.

Είναι το Πρόγραμμα APOLYTON®

της απόλυτης εταιρίας

που πάντα απόλυτο στόχο έχει

να «οικοδομεί το μέλλον».

ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γιατί τις εφαρμογές των μελετών που εκπονεί το Τμήμα Μελετών του Προγράμματος 
επιμελούνται ειδικευμένοι επιβλέποντες μηχανικοί της ERGON και οι εγκαταστάσεις 
γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένα μόνιμα συνεργεία της εταιρίας. 

Αφού μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η σωστή εγκατάσταση των κορυφαίων προϊόντων 
που επιλέγονται για να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές του Προγράμματος 
APOLYTON®

.  Πόσο μάλλον, γιατί έτσι και η υπογραφή της ERGON για τη συνέπεια 
στους χρόνους παράδοσης των εφαρμογών της αποκτά πραγματική αξία.  

•   Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας ERGON

•   Συστήματα Κουφωμάτων Αλουμινίου SCHÜCO 

•   ERGON Logic Control



Συστήματα Γεωθερμίας ERGON

Η ενέργεια συλλέγεται

από το έδαφος ή από τα 

υπόγεια νερά με συλλέκτες 

ενέργειας (γεωεναλλάκτες)

και με κατάλληλες σωληνώσεις 

οδηγείται στις γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ), 

όπου μετατρέπεται σε 

«καύσιμο» για θέρμανση,

ζεστά νερά χρήσης και ψύξη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
Οριζόντιου Γεωεναλλάκτη

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
Kατακόρυφου Γεωεναλλάκτη

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
Yδατοσυλλέκτη

Χρησιμοποιούνται οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
της κορυφαίας γερμανικής εταιρίας HAUTEC, με πάνω από 30 χρόνια ειδίκευση

στον τομέα και παρουσία στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.  

ΤΑ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καταργείται η χρήση πετρελαίου  και έχουμε μηδενικές εκπομπές CO2.

• Το 70 με 80% της ενέργειας παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον.

• Το κόστος λειτουργίας μειώνεται πάνω από 60% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης.

• Δεν απαιτείται λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.

• Εξοικονομείται ελεύθερος χώρος, γιατί χρειάζεται μόνο μια μικρή και συμπαγής αντλία για θέρμανση και ψύξη.

• Δεν απαιτείται καμία συντήρηση στους γεωεναλλάκτες, ενώ η αντλία θερμότητας χρειάζεται μόνο περιοδικό έλεγχο.

• Λειτουργεί αθόρυβα και δε χρειάζεται πυροπροστασία.

• Είναι το μοναδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχει απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας και για δωρεάν ψύξη! 

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα SCHÜCO

Είναι συστήματα της κορυφαίας Γερμανικής εταιρίας SCHÜCO που μετατρέπουν τη θερμική ακτινοβολία του 
Ήλιου σε άμεσα εκμεταλλεύσιμη ενέργεια για υποβοήθηση θέρμανσης, για ζεστό νερό χρήσης, ακόμη και για 
θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών. 

150-1000 lt

P R E M I U M
2,69 m2 / 2 kW/pΗλιακοί Συλλέκτες

Οι Συλλέκτες επιτρέπουν την αρμονική ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία 

και μέσω ενός ηλιακού υγρού που κυκλοφορεί στις ειδικές 
σωληνώσεις τους την μετατρέπουν σε «ενέργεια» που διοχετεύεται 

προς το Ηλιακό Θερμοδοχείο.

Ηλιακά Θερμοδοχεία 
Ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτουν, υπάρχει μια ευρεία γκάμα 

θερμοδοχείων (boiler) μέσα από την οποία επιλέγονται αυτά
που ταιριάζουν σε κάθε έργο:

   • Για ζεστά νερά χρήσης μόνο από τον ήλιο
   • Για ζεστά νερά χρήσης από ήλιο και λέβητα
     ή αντλία θερμότητας
   • Με τεχνολογία tank in tank για ζεστό ζεστά νερά
     και υποβοήθηση θέρμανσης 
   • Με τεχνολογία φρέσκου νερού FW για ζεστά νερά  
     χρήσης και υποβοήθηση θέρμανσης



Αντλίες Θερμότητας HIDROS

Δωρεάν ενέργεια στο απόλυτον!
Την ενέργεια που η γη και ο ήλιος προσφέρουν δωρεάν, μετατρέπουν σε «καύσιμο», αλλά και σε ηλεκτρικό

ρεύμα τα συστήματα παραγωγής ενέργειας που αποτελούν και τη βάση του Προγράμματος APOLYTON®.
Σε πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει CO2, δεν επιδεινώνει το φαινόμενο θερμοκηπίου και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Σε δωρεάν ενέργεια που μειώνει τα έξοδα θέρμανσης & ψύξης… στο απόλυτο minimum!

Κατασκευάζονται στην Ιταλία.

Απορροφούν την ενέργεια που υπάρχει δωρεάν στον αέρα και μέσω του ψυκτικού τους κύκλου

παράγουν το ζεστό ή κρύο νερό που απαιτεί ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.  

Είναι ιδανικές για συστήματα θέρμανσης & ψύξης δαπέδου, τοίχου ή οροφής

και ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη,

με μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 600 C

και θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -150 C. 

Πέρα από την τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας

και τις μηδενικές εκπομπές CO2,

οι αντλίες θερμότητας HIDROS παρέχουν και τα εξής πλεονεκτήματα:

         • Δε χρειάζονται καύσιμα, λεβητοστάσια και καμινάδες,

             ούτε δεξαμενές πετρελαίου ή γραμμές αερίου μέσα στο κτίριο

         • Από τη στιγμή της εγκατάστασης δε χρειάζονται συντήρηση. 

         • Η ίδια μονάδα μπορεί να παράγει θέρμανση το χειμώνα

           και ψύξη το καλοκαίρι.

         • Είναι οι μοναδικές που διαθέτουν και μοντέλα

           αέρος – νερού με δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής  

           και ζεστών νερών χρήσης, ανεξάρτητα λειτουργίας

           σε θέρμανση ή ψύξη.

LZT
(6,4  - 104 kW)

Φωτοβολταϊκά Συστήματα SCHÜCO

Τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που μετατρέπουν την ακτινοβολία
του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα και αποτελούνται από δύο κύρια στοιχεία:
τους ηλιακούς συλλέκτες και τους μετατροπείς.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία της SCHÜCO, με την καινοτόμο
τεχνολογία thin-film ή τις κρυσταλικές κυψέλες πυριτίου,
συνδυάζουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση
ποιότητας σ’ ένα δυναμικό συνολικό πακέτο.  

Οι συλλέκτες που τοποθετούνται στη στέγη ή
και στις προσόψεις μετατρέπουν την ηλιακή
ακτινοβολία σε συνεχές ρεύμα, το οποίο
διοχετεύεται στο μετατροπέα για να
μετατραπεί με τη σειρά του
σε εναλλασσόμενο.

Το παραγόμενο εναλλασσόμενο
ρεύμα μπορεί να πωληθεί απευθείας
στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή να
καταναλωθεί επί τόπου, περίπτωση
κατά την οποία εγκαθίστανται και
ειδικές μπαταρίες οι οποίες
αποθηκεύουν ρεύμα για εξασφάλιση
συνεχούς παροχής.



Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας ERGON

Συστήματα Κουφωμάτων Αλουμινίου SCHÜCO
Κατασκευασμένα από την κορυφαία Γερμανική εταιρία του χώρου
και εξοπλισμένα με καινοτομικά συστήματα θερμομόνωσης, τα 
κουφώματα αλουμινίου της Schüco συνδυάζουν τις κορυφαίες 
προδιαγραφές ποιότητας, την πλέον σύγχρονη τεχνολογία 
ασφαλείας και την άνεση χειρισμού με τον κομψό σχεδιασμό και 
την εξοικονόμηση ενέργειας.

Έτσι, με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμοηχομόνωσης και 
την εκτενή σειρά συστημάτων τους, προσφέρονται ιδανικά για 
ξεχωριστές σχεδιαστικές λύσεις για νέες αρχιτεκτονικές και 
λειτουργικές επιλογές στις εξωτερικές και εσωτερικές κατασκευές.

Καλύπτουν όλες τις εφαρμογές από παράθυρα μέχρι προσόψεις,
φεγγίτες και εξωτερικές πόρτες, διατίθενται σχεδόν σε όλα 
τα χρώματα, σε όλες τις επεξεργασίες και τα ντεκόρ, ενώ 
προσφέρονται χωρίς πρόβλημα ακόμη και για μεγάλες διαστάσεις 
ανοιγμάτων τζαμιού για περισσότερο φως και άνεση..

Επιπλέον, τα συστήματα ασφαλείας της Schüco έρχονται να 
ολοκληρώσουν τον κύκλο υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη 
ασφάλεια σε τρεις κατηγορίες αντιδιαρρηκτικής προστασίας. 

Είναι φτιαγμένα από το πρώτο και παλαιότερο υλικό που χρησιμοποίησε 

ο άνθρωπος στην οικοδομική, το ξύλο, σα να γνώριζε από τότε 

τις απαιτήσεις μέγιστης θερμομόνωσης  και προστασίας από την 

ηχορύπανση που  πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα.

Κατασκευάζονται σε κορυφαία εργοστάσια της Ευρώπης βάσει 

προδιαγραφών που ορίζουν οι Ελληνικές συνθήκες και με τεχνογνωσίες 

που εφαρμόζονται σε ειδικές περιοχές στο εξωτερικό, αποκτώντας 

έτσι τις αυστηρότατες πιστοποιήσεις τους.

Μοναδικά πλεονεκτήματα:

• Εξασφαλίζουν μέγιστη θερμομόνωση
  και εξοικονόμηση ενέργειας
• Παρέχουν υψηλή ηχομόνωση και προστασία
  από την ηχορύπανση
• Είναι προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας
  με μέγιστη αντοχή
• Προσφέρουν υψηλή αισθητική
  και ποικιλία δυνατοτήτων

Για να δημιουργήσουν στο χώρο που ζούμε μία ιδιαίτερη ποιότητα 

ζωής, ένα τρόπο ευ ζην διαχρονικό.

Θωράκιση του χώρου στο απόλυτον!
Κανένα σύστημα θέρμανσης & ψύξης, όσο προηγμένο και να είναι, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη ζητούμενη

θερμική άνεση και οικονομία αν ο χώρος δεν είναι θερμομονωμένος με κατάλληλα κουφώματα.

Με σωστά κουφώματα τα οποία όχι μόνο μειώνουν τις απώλειες στο ελάχιστο,

αλλά θωρακίζουν το χώρο και με μέγιστη ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής. 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου, Τοίχου και Οροφής ERGON 

Ψύξη & Αφύγρανση HIDROS

Για να λειτουργήσει ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου, τοίχου ή οροφής ως 
σύστημα ψύξης, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας που θα 
τροφοδοτεί τις σωληνώσεις με το απιτούμενο κρύο νερό.

Όμως με την προσθήκη Κλιματιστικών Μονάδων Αφύγρανσης (ΚΜΑ), ο δροσισμός 
των χώρων εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο υγιεινό, αποδοτικό και οικονομικό 
σύστημα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες ιδανικού εσωτερικού κλίματος, γιατί:

• Αφαιρούν την υγρασία των ψυχόμενων χώρων όταν αυτή ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια.

• Ψύχουν επιπρόσθετα το χώρο όταν δεν επαρκεί το αποδιδόμενο ψυκτικό φορτίο.

Επιπλέον οι ΚΜΑ της HIDROS δεν επεμβαίνουν αρνητικά στη διαμόρφωση των 
χώρων, αφού είναι κατάλληλες για τοποθέτηση εντός ψυεδοροφής ή χονευτά 
εντός τοίχων.    

Αρχή της είναι η διάστρωση κρυφών κυκλωμάτων σωληνώσεων στο πάτωμα,

στον τοίχο ή στην οροφή, μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό

που προέρχεται από θερμαντική μονάδα το χειμώνα και κρύο νερό

που παράγεται από ψυκτική μονάδα το καλοκαίρι. 

Ιδανικά, το νερό που κυκλοφορεί στα κυκλώματα μπορεί να

προέρχεται από αντλία θερμότητας, η οποία καταργεί το

λεβητοστάσιο και παράγει τόσο θερμική όσο και ψυκτική ενέργεια

με το ελάχιστο δυνατόν κόστος. 

Μοναδικά Πλεονεκτήματα

• Απόλυτη θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον, γιατί εξασφαλίζει

  ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας όπως επιβάλλει

  η ανθρώπινη φυσιολογία.

• Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μειώνονται οι θερμικές

  απώλειες και λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Καθαροί χώροι χωρίς προβλήματα, γιατί κατά τη θέρμανση δεν

  απανθρακώνεται η σκόνη του αέρα και δεν μαυρίζουν τοίχοι,

  κουρτίνες κ.α., ενώ κατά την ψύξη δεν δημιουργούνται ρεύματα αέρος.  

• Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση του χώρου, χωρίς αντιαισθητικά

  σώματα και σωλήνες, αφού η εγκατάσταση κρύβεται κάτω από

  το πάτωμα, πίσω από τον τοίχο, μέσα στην οροφή.

Θέρμανση & Αφύγρανση Πισίνας HIDROS

Απολαύστε τον υδάτινο κόσμο σας όλο το χρόνο με τον οικονομικότερο τρόπο, 
καταναλώνοντας την ελάχιστη ενέργεια και προστατεύοντας το περιβάλλον που ζείτε.

Αφού οι αντλίες θερμότητας LPH της HIDROS μετατρέπουν κάθε kWh ηλεκτρικού 
ρεύματος που απαιτείται για να λειτουργήσουν σε 5 kWh θερμικής ενέργειας, είναι 
ιδανικές για πισίνες γιατί η τεχνολογία τιτανίου εξασφαλίζει τέλεια αντισκωριακή 
προστασία και συμβατότητα με κάθε μορφή επεξεργασίας νερού, ενώ ταυτόχρονα 
έχουν εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και απλότητα στη χρήση. Και επειδή το 80% της 
ενέργειας εξασφαλίζεται από τον αέρα, οι εκπομπές CO2 μειώνονται στο ελάχιστο και 
η επίδραση στο όζον μηδενίζεται.

Επιπλέον για τις εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες, οι αφυγραντήρες SCH ή UTH 
της HIDROS εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον 
περιβάλλοντα την πισίνα χώρο με τον πιο οικονομικό τρόπο.  

Θερμική άνεση – κι όχι μόνο – στο απόλυτον!
Κάθε κτίριο έχει διαφορετικές απαιτήσεις θέρμανσης και ψύξης, ανάλογα με την τοποθεσία,

τη διαρρύθμιση χώρου και τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικήσουν.

Τα Σύγχρονα Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης ERGON είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα που μπορούν και αντιμετωπίζουν

όλες αυτές τις απαιτήσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

35% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας

γιατί όλο το σύστημα ψύξης λειτουργεί με νερό 170C
(και όχι 70C που απαιτούν τα κλασσικά συστήματα ψύξης).



Από τον Απρίλιο... όλα τα κορυφαία προϊόντα σ’ ένα μοναδικό χώρο

στην ERGON στο Γέρακα

• Κουφώματα Υψηλής Θερμομόνωσης
• Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Με ειδικευμένα στελέχη στη διάθεσή σας για κάθε λεπτομέρεια.
Και με μηχανικούς της ERGON, έτοιμους να μελετήσουν
και να προτείνουν λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές ανάγκες σας.

Με υψηλή τεχνογνωσία SCHÜCO
για εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα ζωής. 

ERGON Equipment – The SCHÜCO place

Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα, 153 44 Γέρακας Αττικής    
(900μ. από το Σταυρό Αγίας Παρασκευής, 5η στάση από Μετρό Δουκ. Πλακεντίας)

Δημιουργία -Σύνταξη - Επιμέλεια: Τομέας Marketing Communications (marketing@ergon.com.gr) • Design: Art Attack (www.art-attack.gr) • Εκτύπωση: Scripta (www.scriptapbl.gr)

Το ERGON Logic Control είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

αυτοματισμών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων θέρμανσης & 

ψύξης, το οποίο μέσα από ένα υψηλής τεχνολογίας λογισμικό και 

μονάδων επεξεργασίας PLC:

Αξιοποιεί: Θερμοκρασίες χώρων, σχετική υγρασία, θερμοκρασία 

περιβάλλοντος κ.α.

Διαχειρίζεται: Αντλίες θερμότητας, chiller, γεωθερμικές αντλίες, 

ΚΚΜ, μονάδες αφύγρανσης, fan coils κ.α.

Για την υλοποίηση αυτών των δυνατοτήτων δημιουργείται ένα 

ενιαίο περιβάλλον αυτοματισμού, όπου όλα τα αισθητήρια και οι 

controllers επικοινωνούν μεταξύ τους με ελάχιστη καλωδίωση. 

Έτσι εκμεταλλευόμαστε πολλαπλά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία κ.α. με σκοπό την 

υλοποίηση διαφορετικών λειτουργιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

προφανή ασφάλεια, άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας 

μέσω ενός εύκολα επεκτάσιμου και ευέλικτου συστήματος.

Το σύγχρονο αλλά και φιλικό στο χρήστη πρόγραμμα ERGON

Logic Control εκτός της δυνατότητας απομακρυσμένου χειρισμού 

(ενσύρματο χειριστήριο ή οθόνη αφής) προσφέρει ακόμη και 

διαδικασίες ελέγχου και τηλεχειρισμού μέσω modem.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγχουμε ακόμη και την ποιότητα 

αέρα, το χρονοπρογραμματισμό κάθε συστήματος, αλλά... και την 

παρουσία ενοίκων  από όποιο σημείο του Πλανήτη βρισκόμαστε.  

ERGON Logic Control

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


