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ãåíéêÜ
Το Οικολογικό Κλιματιστικό χρησιμοποιεί με απόλυτη 

επιτυχία την απλή τεχνική του δροσισμού με εξάτμιση. 

Ένας ισχυρός όσο και ασφαλής λειτουργικός εξοπλισμός 

παρέχει μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό κόστος και 

υψηλή ταχύτητα εξόδου.

ëåéôïõñãßá – ïéêïíïìßá
Το Οικολογικό Κλιματιστικό ψυχραίνει τον αέρα με την 

μέθοδο της εξάτμισης, τον φιλτράρει από ρύπους και τον 

μεταφέρει σôï χώρο δημιουργώντας αίσθηση άνεσης με 

χαμηλό κόστος εγκατάστασης, γεγονός που εκτιμάται 

από τους χρήστες. Εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση 

νερού και ενέργειας, 

χαμηλό είναι 

και το κόστος 

εγκατάστασης που 

τις περισσότερες 

φορές – όταν 

πρόκειται για 

αντικατάσταση 

κλιματιστικού – είναι 

συμβατό με το προϋπάρχον σύστημα κλιματισμού, χωρίς 

ανάγκη επιπλέον εργασιών.

 áðëÞ åãêáôÜóôáóç
Ο εξοπλισμός είναι συμπαγής - ένα μηχάνημα για 

εξωτερική τοποθέτηση - και απόλυτα αυτόνομος. 

Απαιτείται μόνο μια βάση – πλαίσιο στήριξης στον τοίχο 

ή στην οροφή, σύνδεση με παροχή νερού και ηλεκτρικές 

συνδέσεις. Δύναται να συνδεθεί σε σύστημα αεραγωγών ή 

σε σύστημα στομίων 2, 4 ή και 6 εξόδων.

OIKOËÏÃÉÊÏÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÌÅ ÅÎÁÔÌÉÓÇ 
¹ ÌÅ ØÅÊÁÓÌÏ

ποιüτητα – πλεονεκτÞματα
Ο κατασκευαστικός οίκος ΜΕΤΜΑΝΝ διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία και παράδοση στην υψηλή ποιότητα.

Τα Οικολογικά Κλιματιστικά διαθέτουν:

• Δοχείο νερού AISI–304 ανοξείδωτο ατσάλι με γωνßåς 

σύνδεσης και συνδέσεις ώστε να αποφεύγεται η 

οξείδωση (όλα τα μοντέλα εκτός του AD – 10/14/20 με 

δοχείο πολυεστερικό),

• Πάνελ φίλτρου κατασκευασμένο από ειδικό κυψελωτό 

πορώδες υλικό που αυξάνει κατά +28% την παροχή σε 

σύγκριση με το πάνελ από φυτικές ίνες. Το κυψελωτό 

πάνελ της ΜΕΤΜΑΝΝ έχει καταλυτικά μικρότερες 

απώλειες από το πάνελ με ίνες ξύλου ή αποξηραμένες 

φυτικές ίνες. Oé äιαστάσεις του είναι τέτοιες που δεν 

επιτρέπουν απαγωγή αέρα max ταχύτητας 1,5 mts/

sec (πολύ σημαντικό ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

απόδοση του υγροσκοπικού πάνελ).

• Τα προϊόντα της METMANN υποστηρίζονται από μια 

εταιρåία πείρας 30 χρόνων στον τομέα κατασκευής 

Οικολογικών κλιματιστικών.

• Συνεχείς τεχνικές αναβαθμίσεις, υπολογισμοί και 

δοκιμές εγγυώνται για την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού 

κατακτώντας μια αδιαμφισβήτητη θέση στην αγορά.

απλÞ συντÞρηση
Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μια 

φορά το χρόνο με καθαρισμό του τεπόζιτου νερού, 

καθαρισμό ή αντικατάσταση των κυψελωτών πάνελ και 

λίπανση (εξαιρούνται οι βιομηχανίες υφασμάτων καθώς 

και χώροι με μεγάλη περιβαντολλογική ρύπανση, όπου η 

συντήρησή τους πρέπει να γίνεται συχνότερα.)

οικολογικÜ κλιματιστικÜ με εξÜτμιση
οικονομικά, οικολογικά, φυσικά

 RATIVE COOLING-GENERALITIES
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• Ο αέρας με την παραπάνω σύσταση 
«εξαναγκάζεται» να περάσει από τη 
συσκευή εξάτμισης που αντιστρέφει αυτή 
την ισορροπία και καθιστά την αντιληπτή 
θερμότητα στους 26οC και τη σχετική 
υγρασία στο 70% RH.

• Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πιο 
δροσερού περιβάλλοντος (26οC), αλλά και 
αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου, 
που πρέπει να απορριφθεί με κατάλληλο 
άνοιγμα διαφυγής (υποπίεση) ή καλύτερα 
με έναν εξαεριστήρα που θα ρυθμίζει την 
απόρριψη.

ÐÑÁÊÔÉÊÁ Ç ÁÑ×Ç ÔÏÕ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ ÌÅ ÅÎÁÔÌÉÓÇ

ΕÖÁÑÌÏÃÅÓ:
Τα μηχανήματα Οικολογικού Κλιματισμού είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε Super Markets, χώρους άθλησης, καταστήματα, 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χώρους παραγωγής, αλλά και ειδικούς χώρους, όπως πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, θερμοκήπια, φούρνους 
κ.Ü.
Όμως, εκτός από τη χρήση τους σε κλειστούς χώρους αποτελούν επίσης ιδανική και πρωτοποριακή λύση για τοποθέτηση σε 
εξωτερικούς ημι-υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες σαν χώροι συνάθροισης ατόμων, όπως 
κιόσκα, καφετέριες, bar και εστιατόρια.

Η τοποθέτησή τους σε εξωτερικούς στεγασμένους χώρους αναψυχής αποτελεί 
ιδανικό τρόπο προσέλκυσης πελατών, ιδίως τις θερμότερες ώρες  της ημέρας. 
Στην περίπτωση της εξωτερικής τοποθέτησης, το πρόβλημα της σχετικής υγρασίας 
δεν υφίσταται, καθώς ο αέρας διαφεύγει και εμπλουτίζεται συνεχώς από τον 
εξωτερικό αέρα.

Óôï ãñÜöçìá ï áÝñáò Ý÷åé èåñìïêñáóßá (îçñïý) 36oC êáé ó÷åôéêÞ õãñáóßá 30% RH

Âéïìç÷áíßåò ÕöáóìÜôùí 25-29

Ìç÷áíïóôÜóéá 18-22

×õôÞñéá 22-25

ÅñãïóôÜóéá ×ñùìÜôùí 29-23

Öïýñíïé 18-22

Åóôéáôüñéá - Êáíôßíåò 18-22

ÊáöåôÝñéåò - Bar 22-25

ÊåëëÜñéá Êñáóéïý 30-40

ÍôéóêïôÝê & Pubs 25-29

ÊéíçìáôïãñÜöïé & ÈÝáôñá 18-22

ΚΑΝΟΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

CALCULATION FOR SELECTION
ÏÃÊÏÓ ×ÙÑÏÕ (m3) x ÅÍÁËËÁÃÅÓ/ÙÑÁ= ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÇ ÑÏÇ ÁÅÑÁ (m3/h)

Room Volume (m3) x Air Changes per hour = Air Flow Required (m3/h)

ÐáñÜäåéãìá õðïëïãéóìïý :

- ÕðïèÝôïõìå üôé èÝëïõìå íá êëéìáôßóïõìå ìéá âéïìç÷áíßá õöáóìÜôùí 1000m3.

- Yðïëïãßæïõìå : 1000m3 x 29 áëëáãÝò/þñá = 29.000m3/h

Assumed that a Textil plant building of 1000 m3 must be aircontitioned.

Required airflow = 1000m3 x 29 airchanges/hour = 29.000m3/h

To ìïíôÝëï METMANN ðïõ ðñÝðåé íá åðéëåãåß åßíáé ôï AD-30

The METMANN type should be selected is model AD-30

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ

Ãéá íá ãßíåé åýêïëá áíôéëçðôÞ ç áñ÷Þ ôçò åîÜôìéóçò âëÝðïõìå ôï ðáñáêÜôù ó÷Ýäéï: èåñìïêñáóßá 36oC êáé 30%RH.

REQUIRED AIR CHANGES PER HOUR
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ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ
ÌÇÊÏÓ

(mm)
ÐËÁÔÏÓ

(mm)
ÕØÏÓ
(mm)

BÁÑÏÓ
ÁÄÅÉÏ

(Kg)

ÂÁÑÏÓ 
ÃÅÌÁÔÏ

(Kg)

ÇëåêôñéêÞ 
êáôáíÜëùóç áðïñ/ñá

(Á)

KáôáíÜëùóç
çëåêôñéêÞò áíôëßáò 

(Á)

ÓôÜèìç 
èïñýâïõ

 db(Á)
óôá 5ì.

 AD-30-H/V 1500 1500 1720 320 403 6,58 0,70 69

AD-35-H/V 1500 1500 1720 325 408 8,80 0,70 73

AD-40-H/V 1500 1500 2000 365 448 11,70 0,70 76

AD-55-H/V 2185 2185 2000 555 750 18,60 1,15 76

AD-70-H/V 2185 2185 2000 645 840 37,00 1,15 80

Εγγυήσεις:

•  5 χρόνια για φθορά της καμπίνας.

•  1 χρόνο για τα ηλεκτρικά – μηχανικά μέρη.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Mε πάνελ 100mm  και κάσωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

EVAPORATIVE COOLER
(centrifugal with stainless steel cabin)

Περιγραφή:
Οικολογικό μηχάνημα δροσισμού με εξάτμιση για μεγάλους χώρους.

Κατασκευή:
•  Καμπίνα από πολυεστερική φίμπρα. Κάδος νερού και γωνίες σύνδεσης από  
    ανοξείδωτο ατσάλι.
•  Φυγοκεντρικός απορροφητήρας υψηλής απόδοσης 400V/ III /50HZ.

•  Υγροσκοπικό πάνελ 50mm CELdek 5090.
•  3 τύποι τοποθέτησης. 
     «Η» οριζόντια θέση και ρίψη αέρα από τη μία πλευρά. 

 «V» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά. 
 «VS» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά. 
Για χώρους από 1.125 - 3.150 m3.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Σε βιομηχανίες υφασμάτων, βιομηχανίες πλαστικών, καταστήματα, 
αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, θερμοκήπια, χώρους, αποθήκες, χοιροστάσια, 
σκεπαστούς ημιυπαίθριους χώρους, ντισκοτέκ, night clubs κ.α.

30.000 - 63.000  m3/h

ÔÕÐÏÓ
ÐÁÑÏ×Ç

m3/h
ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ

Pa
ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ

(kW)
V ÖÁÓÇ Çz TIMÇ 

€ 

AD-30-H
30.000 79 3,00  400 ÉÉÉ 50

4.941,00

AD-30-V/VS 5.170,00

AD-35-H
35.000 59 4,00 400 ÉÉÉ 50

5.152,00

AD-35-V/VS 5.381,00

AD-40-H
40.000 79 7,50 400 ÉÉÉ 50

5.244,00

AD-40-V/VS 5.530,00

AD-55-H
55.000 127 9,20 400 ÉÉÉ 50

8.014,00

AD-55-V/VS 8.219,00

AD-70 H 
63.000 176 18,50 400 ÉÉÉ 50

9.100,00

AD-70-V/VS 9.381,00

cooling - heating - dehumidification
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ÈÅÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ 
ÌÏÍÁÄÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ

ÔÕÐÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMÇ 

€ 

DIFUSOR CUB 2/10 EÎÏÄÏÓ ÌÅ 2 ÓÔÏÌÉÁ 394,00

DIFUSOR CUB 4/10 ÅÎÏÄÏÓ ÌÅ 4 ÓÔÏÌÉÁ 656,00

ÈÝóç ïñéæüíôéá “Ç”
Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá áðü ìßá ðëåõñÜ.

ÔïðïèÝôçóç åðßôïé÷ç.

ÈÝóç êÜèåôç “V”
Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá

áðü ôç âÜóç.
ÔïðïèÝôçóç óå óôÝãåò. 

Öïñçôü ìç÷Üíçìá ôñï÷Þëáôï

¸îïäïò áåñáãùãïý 
ìå 2 óôüìéá

¸îïäïò áåñáãùãïý 
ìå 4 óôüìéá

Õãñïóêïðéêü ÐÜíåë
Celdek-50mm

ή Celdek-100mm

1) Eπίτοιχα (κάθετα). ÈÅÓÇ H

2) Ðάνω σε στέγη (οριζόντια). ÈÅÓÇ V

3) Στο δάπεδο ΘΕΣΗ VS

4) Μπορεί να «οδηγεί» άμεσα τον αέρα μέσω συστήματος 2 ή 4 στομίων (φùτü κάτω) 

5) Nα συνδεθεί με σύστημα αεραγωγών – στομίων που κατανέμουν τον αέρα σύμφωνα 
με τις απαιτÞσεις του χώρου.

6) Επßσης, υπάρχει και το φορητό μηχάνημα κλιματισμού (τροχήλατο) που δίνει λύσεις 
σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης επιλογής.

ÔÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ

CUB 2/10
CUB 4/10

DIFFERENT VERSIONS OF AIR IMPULSION

Το μηχάνημα κλιματισμού δύναται να τοποθετηθεί: 

ÈÝóç κατακόρυφη “VS”
Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá

áðü  πάνω.
ÔïðïèÝôçóç στο δάπεδο.


