Топлина и енергия

Отоплителни системи
с нисък разход на енергия

Наслаждавайте се на
комфортен и здравословен
климат в помещенията чрез
получената по съвременен
начин топлина на кахлена печка

Усетете топлината на
кахлената печка!
Фирмата

Ефективно използване на енергията

Екосуис АД е специализирана в
разработването на инфрачервена топлина за
индустрията и дома, както и производството
на уредите за управление. Особено държим
на това ценните ни продукти да се реализират
в Швейцария – както разработването, така и
производството.

За да може да се използва ефективно енергията, е необходима
отоплителна система с изключително кратко време за реакция.
Краткото време за реакция и лесното регулиране на всяко
отделно помещение правят възможно разумното и
целенасочено затопляне. Така можете да оставите по-ниска
температура в неизползваните или рядко използваните
помещения. При нужда те могат да се затоплят за кратко време.

Екосуис=произведено в Швейцария
Екосуис разработва и произвежда продуктите
си изключително в Швейцария.

Качеството на продукта може да се усети.
Продуктите на Екосуис пресъздават по съвременен начин
топлината на кахлената печка, която загрява всички предмети в
помещението в т.ч. стени, под, таван, мебели. Повърхностната
температура на предметите по този начин става равна или повисока от тази на въздуха в помещемието.

Разнообразие на продуктите
В продуктовата листа на нискоенергийните уреди може да
видите различните форми и цветове. При избора на различните
варианти за управление на разположение са нашите
специалисти, които ще ви консултират с нужното високо ниво
на компетентност. Т.к. ние не сме търговци, а сами
произвеждаме уредите си, са възможни и по-специфични
форми. Просто ни попитайте!

Не на стената а в нея
С нашите спетяващи място инфрачервени
отоплителни уреди може да изпитате
комфортна топлина във всяко помещение.
Чрез различните форми и размери на
нашите уреди със сигурност ще намерите
подходящото решение, което ще се впише в
цялостния дизайн на вашето жилище.

Вграждане в стените или тавана може да се реализира без
проблеми.
Нашите специалисти ще ви консултират с удоволствие при
планирането, за да може вашите виждания да се реализират
ефективно.

Устойчивост

Иновативно използвана
технология
Разликата

Ако продуктът трябва да бъде изхвърлен, всичките му
компоненти могат да бъдат рециклирани при това без

Досегашните отопления на ток, газ и т.н. нагряват
въздуха в помещението основно под формата на
конвекция чрез нагорещени повърхности. От тази
топлина една съвсем малка част се пада на
инфрачервената топлина. Тя обаче е от решаващо
значение за въздуха в помещението. Комфорта при
кахлените печки се обяснява именно с големия дял на
инфрачервената топлина.
Системно обусловените причини за загуби при
досегашните отоплителни системи като котлета,
радиатори, конвектори и т.н. сега просто стават
излишни.

да се създават специални отпадъци.
Преносът на топлина без загуби и краткото време на
реакция гарантират пестеливо отношение към
екологичните ресурси и оптимално възползване от
наличната енергия.

Принцип на функциониране
Конвенционалните отоплителни системи нагряват
въздуха и го задвижват. На по-високото въздухът се
охлажда, пада на ниското и чрез нагряване отново се

Устойчивост на технологията

качва на високо. Получава се въздушно течение както
и значителна разлика между температурата при пода и

Иновативна отоплителна технология в смисъла на
устойчивостта означава да се намери екологично
поносим и икономически ефективен продукт, който
гарантира на клиентите едно отговорно отношение към
околната среда. Съвременните нискоенергийни
отоплителни системи на Екосуис се нуждаят от
минимално количество електроенергия не само при
функционирането си , но и за производството си, а за
поддръжката им не е необходима абсолютно никаква
енергия. Към това се добавя, че енергията инвестирана
в производството им се използва повече от 30 години
при експлоатацията им.

при тавана. За да се почувства човек добре,
отоплението се включва на висока степен. Въздухът
изсъхва. С Екосуис се нагряват равномерно предметите
в помещението както и въздуът. Няма течение,
стените, подът и таванът имат приблизително същата
температура както и въздуха – около 20-23 градуса.
Поради липсата на течение и заради излъчването на
стените и предметите в помещението е нужна
температура по-ниска с около 1-2 градуса. Чувството
за комфорт е по-голямо. Въздухът остава хомогенен и
се създава уютна температура.
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Консултация, планиране
и инсталиране
Нашата основна компетентност
Задълбочената консултация в областта на отоплението
е от централно значение и за Вас и за нас!
Искаме да отговорим на Вашите лични потребности
както и местните дадености и законови норми. За
ефективната работа не е изключително важно само
позиционирането на отоплителните тела, но и уредите
за управление.
Освен това разполагането на отоплителните уреди се
базира на дългогодишен опит.
Ние сме специалисти в областта на инфрачервеното
отопление.
Управление
Регулирането на температурата става индивидуално
или централно, ръчно или с радиовълни, или пък чрез
СМС с цел оптималното използване на енергия във
Вашия ваканционен имот.
Управлението е от огромно значение! Затова
правилният избор на термостати е решаващ.
Съпровождане
Ние Ви помагаме и подкрепяме при планирането,
реализирането до монтажа и стартирането на новото
Ви отопление. И след това ние сме на разположение по
всяко време. Можете да разчитате на нашия опит!

Разумно спестяване
на енергия
Други продукти на Екосуис

Радиатори за баня

Ползи:
• Ниски разходи при употреба

Екосуис произвежда висококачествени

• Никакви разходи за поддръжка

радиатори за баня, налични в различни

• Ниски разходи за покупка

варианти.

• Приятна вътрешна среда в помещението
• Индивидуално отопление на отделните

Соларни (фотоволтаични) ситеми за
добиване на ток

помещения
• Опазване на околната среда
• Дълъг живот на уредите

С Вашата собствена соларна инсталация

• Сухи стени, липса на мухъл

сами произвеждате възобноваема и чиста

• Никаква загуба на енергия при преноса и

енергия и допринасяте за околната среда.
Вътрешна среда:
Екобойлер

• Равномерно разпределение на топлината
• Бързо нагласяване на температурата

В асортимента на Екосуис ще намерите и
съответните ефикасни продукти за топла
вода.

• Здравословен и приятен въздух в
помещенията
• Липса на неприятни миризми
• Осезаема топлина като от кахлена печка

Нека Ви консултираме!

Индивидуално:

С удоволствие ще Ви изпратим актуалните ни

• Лесно управление според Вашите навици

проспекти.

чрез модерни уреди във всяка отделна стая
• Кратко време за реакция при загряване на

Посетете ни или нека ние Ви посетим!
Обадете се по телефона, за да може да има
свободен специалист на разположение или
уговорете среща на място.
За нас ще бъде удоволствие.

помещението
• Индивидуално и целесъобразно отопление на
Вашите помещения
• Възможно модуларно преоборудване
• Класически дизайн позволяващ
индивидуалната интеграция
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