
 

ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ THERMO 
Η θερμότητα που σέβεται το περιβάλλον 

 
Κατασκευάστηκε στην Ιταλία 

Μια έξυπνη επιλογή για το σπίτι σας... 

 
                      Η οικολογική και οικονομική οικιακή θέρμανση.  

Σχεδιασμένη για να ικανοποιήσει την ανάγκη μείωσης του 
κόστους της οικιακής θέρμανσης. 

Το θερμικό τζάκι Aircalor Termopiù είναι κάτι περισσότερο 
από μια ρομαντική πινελιά στο σπίτι σας. Είναι μια  

συσκευή εξαιρετικά υψηλής θερμαντικής απόδοσης που 
καθιστά το σπίτι σας ένα πιο ζεστό και υγιεινό μέρος.   

Εκτός από τον καλαίσθητο σχεδιασμό της σας δίνει τη 
δυνατότητα 

να απολαύσετε το παιχνίδισμα της φλόγας μέσω μιας μεγάλης θύρας εξοπλισμένης με κεραμικό 
τζάμι υψηλής ανθεκτικότητας και προστασίας θερμικού σοκ της τάξης των 800°C.    

Έτσι, εξασφαλίζει υψηλή θερμική αποδοτικότητα και ασφάλεια. 
 

 

 

Οικολογικό 
Τα προϊόντα AIRCALOR της CO.MET χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμη και οικολογική καύσιμη ύλη - 

όπως τα καυσόξυλα - για την παραγωγή θερμότητας.  Το ξύλο αποτελεί στην εποχή μας την πλέον 

διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας καθώς και αυτή με το χαμηλότερο κόστος για την ίδια 

παραγωγή θερμότητας.    

Η καύση βιομάζας είναι ουδέτερη όσον αφορά την εκπομπή αερίων άνθρακα, καθώς κατά τη διάρκεια της καύσης το 

τζάκι απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα την ίδια ποσότητα CO2 που δεσμεύεται από τα δέντρα κατά την ανάπτυξή τους 

μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Ο σχεδιασμός τους μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα και 

αποτελεί μια τέλεια, καινοτόμο λύση λόγω της αξιοσημείωτης μείωσης της περιβαλλοντικής μόλυνσης.  

 

 

ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Ιδανικό για σπίτια με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι ευρέως γνωστό πως το κόστος 

κατανάλωσης θέρμανσης οικιακών χώρων πιέζει αφόρητα κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Η επένδυση σε ένα από τα προϊόντα της AIRCALOR αποπληρώνει το κόστος της στο πλήρες, χάρη 

στα υψηλά ποσοστά θερμικής αποδοτικότητας και στο καυσόξυλο, ως τη μόνη ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας, και έχει, επίσης, το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλα είδη καύσιμης ύλης.     

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα μοντέλα της AIRCALOR αποτελούν την καλύτερη εγγύηση αποδοτικότητας-κόστους.   

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΧΩΣ ΣΠΑΤΑΛΗ 
Οι συνεχείς μας έρευνες πάνω σε καινοτόμες οικολογικές τεχνολογικές λύσεις έχουν επιφέρει σημαντικές 

βελτιώσεις στα προϊόντα μας σε σχέση με το παρελθόν. Κατ' αρχάς, η εισαγωγή ενός συστήματος 

διπλής καύσης βελτιστοποιεί την κατανάλωση του καυσόξυλου, με μηδενική σπατάλη, ώστε να καίγονται 

όλες οι μικροποσότητες καυσόξυλου που δεν περιλήφθηκαν προηγουμένως στην καύση. Το τζάκι είναι 

εξοπλισμένο με φλάντζες κεραμικής ίνας που εξασφαλίζουν ερμητική στεγανότητα στο θάλαμο καύσης. Ο εναλλάκτης 

θερμότητας είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο και είναι σχεδιασμένος να αξιοποιεί στο πλήρες τη 

θερμότητα της καύσης, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλά ποσοστά αποδοτικότητας.  

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον τρόπο αυτό περιλαμβάνουν την καλύτερη πλήρη καύση με εξαιρετικά 

υψηλή αποδοτικότητα (75% - 80%) και τις χαμηλότερες τιμές εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα.  

Η σειρά προϊόντων της AIRCALOR αποτελείται από τζάκια καύσης ξύλου υψηλής αποδοτικότητας με ελεγχόμενη και 

παρατεινόμενη καύση.  

 

ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
Εκτός από τα νέα εφαρμοσμένα τεχνικά συστήματα, το σχέδιο των μοντέλων AIRCALOR είναι 

προσεκτικά μελετημένο ώστε να τοποθετούνται εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο. Λόγω των 

αυξημένων διαστάσεων του τζαμιού, έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε τη γοητευτική και ανοιχτή 

θέα της φωτιάς.  

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Η εγκατάσταση των τζακιών AIRCALOR δεν απαιτεί ιδιαίτερες κατασκευαστικές εργασίες.    

Τα μονομπλόκ της AIRCALOR διανέμουν τη θερμότητα σε παρακείμενους χώρους  κατευθύνοντας τον 

αέρα σε άλλα δωμάτια μέσω της εγκατάστασης ειδικών εύκαμπτων σωληνώσεων.  

Η συρόμενη θύρα που μετακινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω με διπλό άνοιγμα είναι σταθερή και 

εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό. 

Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί πλήρως, ενώ 

το πλαίσιο διαθέτει ρόδες για να μετακινείται εύκολα. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 

                   ΜΟΝΤΕΛΟ                       cm 80             cm 90            cm100 
ΠΛΑΤΟΣ (Α) ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ cm 82 cm 92 cm 102 

ΥΨΟΣ (Β) cm 157 cm 157 cm 157 

ΒΑΘΟΣ (C) cm 54 cm 64 cm 64 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (DXE) cm 72x54 cm 82x54 cm 92x54 

ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  18 KW 21 kW 24 kW 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  2,5 Kg/h 3,5 Kg/h 4,5 Kg/h 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  80% 76% 72% 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 400 cu.m 450 cu.m 500 cu.m 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ   100ø 100ø 100ø 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ  2/4 2/4 2/4 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 120ø 120ø 140ø 

ΕΞΟΔΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 200ø 250ø 250ø 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  190 kg 210 kg 225 kg 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 450 cu.m/h 450 cu.m/h 600 cu.m/h 

ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ Ναι Ναι ναι 

 

 

 
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, η CO.MET srl διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και των 

χαρακτηριστικών οποτεδήποτε και δίχως πρότερη ειδοποίηση.  

 

 

 

 

 

 

CO.MET. srl 
Via Galileo Galilei, 142/166, Zona Industriale Ponte d’Arbia 

I - 53014 Monteroni d’Arbia – Siena 
Τηλ. +39 0577 373255  Fax: +39  0577  372928 

info@termopiu.it   
www.termocaminetti.com    www.termopiu.com  
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