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Ρωτάτε και απαντάµε. 

1. Ποιά είναι η διαφορά των σωµάτων µαρµάρου από τα υπόλοιπα σώµατα – panels υπέρυθρης 
θέρµανσης; 

1. Τα σώµατα µαρµάρου είναι τα µοναδικά σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης που κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα, από 100% φυσική πέτρα (µάρµαρο, γρανίτη). Και µόνο το υλικό τους είναι ικανό να προσφέρει 
µέγιστη απόδοση. Λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητας του µπορεί και συσσωρεύει ενέργεια και την 
αποδίδει τµηµατικά στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνεχής λειτουργία των 
σωµάτων για να έχετε κάλυψη σε θέρµανση όλο το  24ωρο. 
2. Επίσης είναι τα µοναδικά σώµατα τα οποία εκπέµπουν ενέργεια τρισδιάστατα, και όχι σε δύο 
διαστάσεις. Σκεφτείτε ότι πίσω από τα σώµατα, όταν αυτά λειτουργούν, η θερµοκρασία αγγίζει τους 70οC. 
3. Τα σώµατα µαρµάρου µπορούν και έχουν σχετικά µεγάλη ισχύ σε µικρή επιφάνεια προϊόντος. ∆ηλαδή 
για το µεγαλύτερο σώµα ΜΗ-17, µε ισχύ 1650watt απαιτείται µόνο επιφάνεια 135*60 εκ. Άλλα σώµατα 
έχουν διπλάσια επιφάνεια για περίπου 1400watt ισχύ. Όλα τα θερµαντικά σώµατα Elith είναι καλυµµένα 
από τους κανόνες ασφαλείας που επιβάλλονται για τη λειτουργία τους και είναι αποδεκτά από τα πιο 
αυστηρά πιστοποιητικά ασφαλείας. ∆εν υπάρχει περιορισµός, στο ύψος της τοποθέτησης των σωµάτων 
στο χώρο. 
4. Τα σώµατα µαρµάρου διαθέτουν  τα εξής πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας: VDE GS, EMV, 
QMS, CE. Τα παραπάνω πιστοποιητικά δίνουν τη δυνατότητα στα σώµατα µαρµάρου να πωλούνται µε 
ευρεία αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη και να στέκονται επάξια στην γκάµα µεγάλων οίκων θέρµανσης 
του εξωτερικού.  

2.Πόση ενέργεια και χρήµατα µπορώ να εξοικονοµήσω µε την χρήση των σωµάτων υπέρυθρης 
θέρµανσης µαρµάρου; 

Είναι τα µοναδικά σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης που εκπέµπουν τρισδιάστατα και έχουν την ικανότητα 
να συσσωρεύουν ενέργεια,  λόγο της ειδικής κρυσταλλικής δοµής του φυσικού πετρώµατος µε 
αποτέλεσµα την µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. 

Η εξοικονόµηση που µπορείτε να πετύχετε µε την χρήση θερµαντικών σωµάτων µαρµάρου σε σύγκριση 
µε το πετρέλαιο είναι τουλάχιστον 40% οικονοµία στην τσέπη σας. Έχουν µηδενικό κόστος συντήρησης 
και ανταλλακτικών. 

3.Τα σώµατα µαρµάρου αποτελούν οικολογικό και υγιεινό τρόπο θέρµανσης; 

Το φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας αποτελείται από ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, µέρος των οποίων είναι 
και οι υπέρυθρες ακτίνες. Η θερµική ακτινοβολία ανήκει στο φάσµα των υπέρυθρων ακτινών.  
Σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα συστήµατα θέρµανσης,  τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου 
εκπέµπουν την θερµότητα µε ακτινοβολία έχοντας ως αποτέλεσµα την άµεση θέρµανση των δοµικών 
στοιχείων του χώρου και του ανθρώπινου σώµατος.  
Αποτελούνται από φυσικό µάρµαρο ή γρανίτη που υπάρχει αυτούσιο στη φύση. Με την κρυσταλλική 
δοµή της φυσικής πέτρας αντανακλάται η ζέστη σε όλες τις κατευθύνσεις και διαχέεται οµοιόµορφα στο 
χώρο.  
 
Ο συνδυασµός του συστήµατος ηλεκτροδότησης µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθιστά τα συστήµατα 
αυτά πλήρως οικολογικά.   
 
Η υπέρυθρη θέρµανση µαρµάρου είναι ιδανική  για ανθρώπους µε αναπνευστικά προβλήµατα , επειδή 
δεν ξηραίνει και δεν ιονίζει τον αέρα και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 
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4.Πού κατασκευάζονται τα θερµαντικά σώµατα µαρµάρου;  

Τα προϊόντα µας κατασκευάζονται στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στo 4ο χλµ ∆ράµας Προσοτσάνης. 

5.Γιατί τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης είναι τόσο ασφαλή; 

Τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου είναι ασφαλή επειδή: 

1. Λειτουργούν σε θερµοκρασία συµφώνα µε την µεγίστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία ηλεκτρικών 
συσκευών θέρµανσης, βάση του κανονισµού ασφαλείας EN 60335-2-30. 

2. ∆εν έχουν µηχανικά κινούµενα µέρη.   
3. Είναι ασφαλισµένα µε 2 θερµικές ασφάλειες. 
4. ∆εν ξεραίνουν τον αέρα όπως τα συµβατικά καλοριφέρ. 
5. ∆εν δηµιουργούν παράγωγα της καύσης , αέρια ή ρύπους. 
6. ∆εν ιονίζουν  την ατµόσφαιρα. 
7. ∆εν δηµιουργούν έντονα ρεύµατα µεταφοράς και προστατεύουν τους τοίχους από την υγρασία. 

5. Είναι τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου εύκολα στην εγκατάσταση; 

Τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου είναι εύκολα στην εγκατάσταση, στερεώνονται στον τοίχο 
χρησιµοποιώντας µόνο δυο µπουλόνια ή βίδες. Έχουν δυο ρυθµιζόµενους αποστάτες  για να 
εξασφαλιστεί η επιθυµητή τοποθέτηση. Συνδέονται είτε µε κάποιο θερµοστάτη πρίζας, είτε σε κεντρικό 
θερµοστάτη, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη. Μπορούν απλά να χρησιµοποιηθούν ως µια 
ηλεκτρική συσκευή, ή πιο γενικευµένα, ως κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Για επιπλέον οδηγίες 
εγκατάστασης παρακαλώ δείτε το εγχειρίδιο τοποθέτησης  του χρήστη.  

7. Μπορώ ένα σώµα µαρµάρου να το χρησιµοποιήσω σε εξωτερικό χώρο; Ποιο είναι το 
καταλληλότερο σηµείο τοποθέτησης του; 

Τα σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου δεν ενδείκνυται για εξωτερική τοποθέτηση. 

Το καταλληλότερο σηµείο τοποθέτησής του είναι σε εσωτερικό τοίχο και όχι απέναντι από ανοίγµατα 
(παράθυρα ή µπαλκονόπορτες).  

8. Πόση είναι η διάρκεια της εγγύησης και τι καλύπτει; 

Τα προϊόντα µας καλύπτονται από 10ετη (από την ηµεροµηνία αγοράς) εργοστασιακή εγγύηση για την 
ορθή λειτουργία τους. Κάθε σώµα διαθέτει µοναδικό barcode, το οποίο αποτελεί και µόνο του εγγύηση, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει στις παρακάτω αναγραφόµενες περιπτώσεις : 

1. Λανθασµένη χρήση µη συµµορφούµενη µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 
2. Πρόκληση βλαβών µε υπαιτιότητα του χρήστη. 
3. Όπου έχουν πραγµατοποιηθεί επεµβάσεις από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
4. Όταν το προϊόν υποστεί βλάβη που προέρχεται από: ατύχηµα ή ανωτέρα βία (πυρκαγιά, πληµµύρα, 

σεισµό, πόλεµο κλπ.) 
5. Υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπόµενων από τις προδιαγραφές που 

ορίζει ο κατασκευαστής, λανθασµένη εγκατάσταση. 
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9. Ποιά είναι η θερµική περιοχή κάλυψης; 

Τα θερµαντικά σώµατα µαρµάρου έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις και ισχύ κατασκευής. 

Ο τρόπος υπολογισµού εξαρτάται από την ιδιοµορφία του χώρου, τα τετραγωνικά µέτρα και την µόνωση. 
Για παράδειγµα: Ένα σώµα µαρµάρου τύπου ΜΗ-4 0,35kW επαρκεί  για να καλύψει χώρο από ± 2m ² 
έως 4m ², για χρήση σε εσωτερικούς θερµικά µονωµένους χώρους. 
 
Ένα σώµα µαρµάρου τύπου ΜΗ-17 1,65kW επαρκεί  για να καλύψει χώρο από ± 15m ² έως 20m ², για 
χρήση σε εσωτερικούς θερµικά µονωµένους χώρους. 

10. Ποιός είναι ο χρόνος ζωής των προϊόντων σας; 

Ο µέσος χρόνος ζωής των θερµαντικών σωµάτων µαρµάρου υπολογίζεται σε 50.000 ώρες. 
Ο χρόνος ζωής τους εξαρτάται από τον κύκλο λειτουργίας τους και της θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
Για παράδειγµα εάν χρησιµοποιείτε τα θερµαντικά σώµατα µαρµάρου για 8 ώρες την ηµέρα, για 6 µήνες 
ετησίως, η διάρκεια ζωής του εκτιµάται πάνω από 30 χρόνια. 

11. Πώς µπορώ να λάβω την κατάλληλη οικονοµική προσφορά για τον χώρο µου; 

Για να λάβετε την κατάλληλη οικονοµοτεχνική προσφορά είναι απαραίτητο να µας δώσετε τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
 
1. Τετραγωνικά µέτρα ανά χώρο. 
2. Τον προσανατολισµό του κάθε χώρου.         
3. Το είδος της µόνωσης της τοιχοποιίας. 
 
Καθ' όλη την διάρκεια του έτους υπάρχουν εκπτώσεις και προσφορές σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων 
ECO.  
Οι συνεργάτες µας διασφαλίζουν στον τελικό καταναλωτή τις εκπτώσεις και τις προσφορές που διαθέτει η 
κατασκευάστρια εταιρεία. Επικοινωνήστε µαζί µας ή µε τον επίσηµο συνεργάτη µας στην περιοχή σας. 
 
12. Πώς µπορώ να παραγγείλω ένα σώµα υπέρυθρης θέρµανσης µαρµάρου και ποιος είναι ο 
χρόνος παράδοσης του; 

Οι τρόποι παραγγελίας των σωµάτων είναι : Μέσω του δικτύου των συνεργατών µας σε όλη την Ελλάδα. 
Απευθείας από το ίδιο το εργοστάσιο έχοντας έρθει σε επικοινωνία µε το τµήµα πωλήσεων της εταιρείας 
µας. 

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων µας είναι:  ∆ύο  έως πέντε εργάσιµες µέρες για τα προϊόντα που 
είναι σε διαθεσιµότητα. 

1. Επτά έως δέκα µέρες, για τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιµα. 

2. ∆έκα έως δώδεκα µέρες, για τα προϊόντα τύπου Art (Σώµατα µαρµάρου µε ανάγλυφο σχέδιο της 
αρεσκείας σας).Η µεταφορά των προϊόντων µας γίνεται µε προγραµµατισµένη ταχυµεταφορά και άµεση 
παράδοση στην πόρτα σας.  


