
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 

         ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ιταλικά  
προϊόντα 

Αντλία θερμότητας 
για παραγωγή ζεστού νερού 

CALIDO 

 Heat pump 

water heater 



Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως -10ο C 
εξωτερικής επιστροφής αέρα.  
 
High efficiency heat pump for domestic hot water production up to -10 °C external air return. 

Calido Calido-S Calido-D 
Η αντλία θερμότητας ζεστού νερού είναι ένα από τα πιο οικονομικά συστήματα για 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Χρησιμοποιώντας την ανανεώσιμη ενέργεια του 
αέρα, η μονάδα είναι υψηλής απόδοσης με χαμηλό κόστος λειτουργίας. Η 
απόδοσή του μπορεί να φτάσει έως 3 με 4 φορές περισσότερο από ότι οι 
συμβατικοί λέβητες αερίου ή οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. 

The hot water heat pump is one of the most economical systems to heat the water for family 
domestic use. Using free renewable energy from the air, the unit is highly efficient with low 
running costs. Its efficiency can be up to 3 ~ 4 times more than conventional gas boilers or 
electrical heaters. 

Συμπαγές σχεδιασμός 
Η μονάδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει ζεστό νερό χρήσης για 
οικογενειακή χρήση. Η εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή του και η κομψή του σχεδίαση 
είναι κατάλληλα για εσωτερική εγκατάσταση.  

COMPACT DESIGN 

Διαθέσιμα μοντέλα 

• CALIDO: 

The unit is especially designed for offering sanitary hot water for family use. Its extremely compact 
structure and elegant design are suitable for indoor installation. 

Για να ανταποκριθεί σε διάφορες απαιτήσεις εγκατάστασης, η μονάδα CALIDO είναι 
διαθέσιμη σε 3 εκδόσεις: 

Βασική έκδοση, αντλία θερμότητας και ηλεκτρικός θερμοσίφωνας  

AVAILABLE MODELS 

• CALIDO: 

To adapt to different installation requirements, the CALIDO unit is available in 3 versions: 

Standard version, heat pump and the electric heater 

• CALIDO-S: 

• CALIDO-D: 

Με βοηθητικό πηνίο για χρήση σε συνδυασμό με ηλιακά πάνελ 

Με διπλό βοηθητικό πηνίο προκειμένου να συνδεθεί ταυτόχρονα με τρεις 
πηγές ενέργειας.  

• CALIDO-S: 

• CALIDO-D: 
With auxiliary coil for use in combination with solar panels; 

With double auxiliary coil in order to have at the same time three energy sources. 



Η λύση για κάθε σπίτι 

ΑΝΑΚΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Κουζίνα, λέβητας... 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Γυμναστήριο , κελάρι.. Χώρος πλυντηρίου και 
στεγνωτήριου ρούχων.. 

MULTIPLE FUNCTIONS 

Ηλιακή ενέργεια 

Ο ειδικός σχεδιασμός εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα κάνει τη μονάδα κατάλληλη για πολλούς 
τρόπους σύνδεσης. Με διάφορους τρόπους εγκατάστασης, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ως 
απλή αντλία θερμότητας αλλά και ως ανεμιστήρας νωπού αέρα, αφυγραντήρας ή μονάδα ανάκτησης 
ενέργειας.  
Ανάκτηση χαμένης θερμότητας: Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί κοντά σε κουζίνα, στο χώρο 
λέβητα ή στο χώρο garage, και ουσιαστικά οπουδήποτε έχουμε απώλεια θερμότητας, έτσι ώστε να 
έχει την υψηλότερη απόδοση ενέργειας ακόμα και με πολύ χαμηλή θερμοκρασία εξωτερικά κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.  
Ζεστό νερό και αφύγρανση: Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο πλυντηρίων ή σε δωμάτιο 
ντουλάπας. Όταν παράγει ζεστό νερό χαμηλώνει τη θερμοκρασία και αποβάλει την υγρασία από το 
χώρο.  
Ζεστό νερό και αερισμός: Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο garage, γυμναστηρίου, 
υπογείου κλπ. Όταν παράγει ζεστό νερό, δροσίζει το χώρο και εφοδιάζει νωπό αέρα.  
Συμβατό με διαφορετικές πηγές ενέργειας: η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με μια δεύτερη πηγή 
θερμότητας όπως ηλιακά πάνελ, εξωτερικές αντλίες θερμότητας, μπόιλερ ή άλλες διάφορες πηγές 
ενέργειας  
(σημείωση: η επιπλέον πηγή θερμότητας δεν συμπεριλαμβάνεται). 

The special design of the air inlet and outlet makes the unit suitable for various ways of 
connections. 
With different ways of installation, the unit can work as just a heat pump but also as a fresh air 
blower, a dehumidifier, or an energy recovery device. 
Waste heat recovery: the unit can be installed near the kitchen, in the boiler-room or the garage, 
basically in every room which has a large number of waste-heat so that it has the higher energy 
efficiency even with very low outside temperatures during the winter. 
Hot water and dehumidification: the unit can be placed in the laundry room or clothing room. 
When it produces hot water it lowers the temperature and dehumidifies the room as well. 
Hot water and fresh air ventilation: the unit can be placed in the garage, gym, basement etc. 
When it produces hot water, it cools the room and supplies fresh air. 
Compatible with different energy sources: the unit can work with a second heat source as solar 
panels, external heat pumps, boilers or other different energy sources (remark: the extra heat 
source is not provided with). 



Φιλική προς το 
περιβάλλον επένδυση 

Απόδοση επένδυσης σε 2 χρόνια 
 

2 year payback of investment 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η κατανάλωση ενέργειας του CALIDO είναι έως 78% λιγότερο από την απαιτούμενη ηλεκτρική κατανάλωση για ζέσταμα νερού σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα. Το C.O.P. 3,72 διασφαλίζει ότι για κάθε kWh απορροφούμενης ενέργειας έως 3,72 kW θερμικής απόδοσης, με εμφανή υψηλότερη απόδοση όσον αφορά την αναλογία 
του 1 kW της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιδόσεις ηλεκτρικών θερμοσίφωνων.   

Refriger 
Refriger 
Fluide f 
Kältemi 
Refriger 
Refriger 

ΒΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
Χάρη στις καινοτομίες της αντλίας θερμότητας CALIDO, η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής είναι μικρότερη από ένα παραδοσιακό σύστημα για ζέσταμα νερού, ηλεκτρικό boiler, 
εξοικονόμηση ενέργειας που επιτρέπει απόσβεση της αρχικής επένδυσης σε περίπου τρία χρόνια. Επιπλέον, άνθρωποι που έχουν δικαίωμα επιδότησης, επιτυγχάνουν απόσβεση της 
επένδυσης σε μόνο δυο χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια ζωής ενός παραδοσιακού θερμοσίφωνα είναι περίπου 10 χρόνια, περνώντας στην τεχνολογία αντλίας 
θερμότητας με το CALIDO και σύμφωνα με το τρέχον κόστος ηλεκτρικού, επιτυγχάνετε συνολική εξοικονόμηση περίπου 2000€ του συνόλου της αρχικής επένδυσης.  

ENERGY EFFICIENCY 
The energy consumption of Calido is up to 78% less than the required electricity for water heating compared to traditional electric water heater. The C.O.P. of 3.72 ensures that for 
every kWh of the absorbed energy up to a thermal performance of 3,72 kW with an apparent higher efficiency regarding the ratio of 1 kW of electricity consumption and as many electric 
water heaters performances. 
CONVENIENT INVESTMENT 
Thanks to innovations of the heat pump “Calido”, the energy consumption of this apparatus is less than the traditional systems for water heating, electric boiler, an energy saving that 
allows you to earn your initial investment in about three years. Furthermore, people who can get the new tax relief, the investment has a payback period of only two year. Considering 
that the average lifespan of a traditional water heater is more or less 10 years, passing to heat pump technology with Calido and according to the current costs of electricity, you will 
achieve a total money saving of approximately € 2.000 to the net of the initial investment.  



Φιλική θέρμανση 
προς το περιβάλλον 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη κατανάλωση των 1600 kWh/ έτος που σπαταλάει μια οικογένεια 
αποτελούμενη από 3 άτομα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης , με κόστος 0,22 €/ kWh : η μέση 
απόδοση του CALIDO προσφέρει εξοικονόμηση 325 / έτος σε σύγκριση με ένα συμβατικό boiler.  

60°C   +78%  3,72 
Ζεστό νερό 
Hot Water 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
   Energy saving COP έως 

EFFECTIVE MONEY SAVING 
325€ 

Ετήσια εξοικονόμηση 
Annual money saving 

-10°C 
Ένταξη φωτοβολταϊκών 
     PV integration Ελάχιστη θερμοκρασία 

Minimum temperature 
Considering estimated energy consumption of 1600 kWh/year dedicated to DHW for a family of 3 
people with energy cost of 0,22 €/kWh: average efficiency of Calido gives a saving of 325 €/year 
compared to a standard boiler. 

Εξοικονόμηση ενέργειας με το Calido 
Energy saving with Calido 

Άλλο 
Other 

Απαιτούμενη ενέργεια 
Energy required 
kWh/ έτος 

1600 

Εξοικονόμηση ενέργειας με το Calido+PV  
Energy saving with Calido + PV 

Altro 
Other 

1905 

0,22 € 

420 € 

Calido 

1600 

370% 

432 

0,22 € 

95 € 

Εξοικονόμηση  
     Saving 

Κατανάλωση  
Consumption 

kWh/έτος 

   Calido 
    +PV 

432 

0,22 € 

43 € 

28 € 

Εξοικονόμηση  
    Saving 

1473 kWh 

377 € 

Απόδοση 
Efficiency 

Κατανάλωση 
Consumption 
kWh/ έτος 

84% 

1905 

0,22 € 

420 € 

Κόστος ενέργειας 
Energy cost 

€/kWh 

1473 kWh 

325 € 

Ετήσιο κόστος 
Annual cost 

€/έτος 

Κόστος ενέργειας 
Energy cost 
€/kWh 

Επιπλέον ενέργεια 
από φωτοβολταϊκά 
Obtained energy from PV 

(€/έτος) 

Ετήσιο κόστος 
Annual cost 
€/ έτος 

Καθαρό κόστος 
Net cost 
€/ έτος 

15 € 

Εξοικονόμηση  
Saving (%) 96 % 



Ο αέρας που 
θερμαίνει το νερό 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
•Δεξαμενή κατασκευασμένη από χάλυβα με διπλή υαλοποίηση.  
•Αντιδιαβρωτική ράβδος μαγνησίου για την εξασφάλιση της   
ανθεκτικότητας της δεξαμενής. 
•Συμπυκνωτής τυλιγμένος εξωτερικά στο λέβητα, απαλλαγμένος 
από ρύπανση και μόλυνση του φυσικού αερίου-νερού. 
•Θερμική μόνωση με αφρό πολυουρεθάνης μεγάλου πάχους. 
•Εξωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από πλαστικό χρώματος 
γκρι RAL 9006. 

•Ηχομονωτικό, πλαστικό κάλυμμα στο επάνω μέρος.  
•Εξαιρετικά αποτελεσματικός συμπιεστής με ψυκτικό μέσο R134a. 
•Προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης αερίου. 
•Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ενσωματωμένος στη μονάδα ως εφεδρικός (με  
ενσωματωμένο θερμικό διακόπτη με προστασία ρυθμισμένη στους 90

ο
 C), 

εξασφαλίζοντας ζεστό νερό ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες το χειμώνα.  
•ON-OFF επαφή για την εκκίνηση της μονάδας από έναν εξωτερικό 
διακόπτη. 

Φ 654 mm 

Φ 654 mm 

•Εβδομαδιαίος κύκλος απολύμανσης. 
•Δυνατότητα διαχείρισης ανακύκλωσης ζεστού νερού χρήσης ή 
ένταξης νερού από τον ηλιακό (παρουσία ενός ειδικού 
αισθητήρα θερμοκρασίας, διακόπτη ροής εισόδου και εντολών 
για μια εξωτερική αντλία). 
•Οι σωληνώσεις εισαγωγής/ εκκένωσης του αέρα μπορούν να 
μειωθούν από 177 σε 160 mm με αναγωγή/ διάφραγμα που 

εισάγεται στο τέλος τους. 

TECHNICAL FEATURES 

1638 mm 1888 mm 

Calido 
Όγκος δεξαμενής 

νερού 

Water tank volume 

lt 

200 

200-S 

200-D 

300 

300-S 

300-D 

228 

220 

217 

286 

278 

273 

Απόδοση 

Capacity 

W 

1870* (+1200**) 

1870* (+1200**) 

1870* (+1200**) 

1870* (+1200**) 

1870* (+1200**) 

1870* (+1200**) 

Ισχύς εισόδου 

Power input 

W 

503* (+1200**) 

503* (+1200**) 

503* (+1200**) 

503* (+1200**) 

503* (+1200**) 

503* (+1200**) 

COP 

COP 

W/W 

3,72* 

3,72* 

3,72* 

3,72* 

3,72* 

3,72* 

Ηχητική πίεση 

Sound pressure 
level 

dB(A) 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

Mod. 200 

Παροχή 
αέρα 

Air flow 

m3/h 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

Παροχή 
αέρα 

Air flow 

m3/h 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

Mod. 300 

Διάμετρος 
σωληνώσεων 

Duct 
diameter 

mm*** 

177 

177 

177 

177 

177 

177 

Βάρος 
λειτουργίας 
Operation 

weight 

Kg 

326 

333 

338 

392,5 

399,5 

402,5 

Διαστάσεις 

Dimensions 

mm 

φ654x1638 

φ654x1638 

φ654x1638 

φ654x1888 

φ654x1888 

φ654x1888 

• Steel tank with double layer vitrification. 
• Anti-corrosion magnesium stick for assuring the durability of the   tank. 
• Condenser wrapped externally to the boiler, free from fouling and 
  gas-water contamination. 
• High thickness polyurethane foam (PU) thermal insulation. 
• Outer shell made of grey colour RAL 9006 plastic material. 
• Acoustically isolated top part plastic cover. 
• Highly efficient compressor with the R134a refrigerant. 
• High and low gas pressure protections. 
• Electrical heater available in the unit as a back-up (with integrated 
  thermo cut out with protection set at 90°C), assuring constant hot 
  water even in extreme cold winters. 
• ON-OFF contact for starting the unit from an external switch. 
• Weekly disinfection cycle. 
• Possibility of manage hot sanitary water re-circulation or solar 
  Water integration (presence of a dedicated temperature probe, flow 
  switch input and command for an external pump). 
• The pipeline intake/discharge of the air can be reduced from 177 
  to 160 mm by a reduction / diaphragm inserted into the end of the 
pipeline. 

ACCESSORIES: 

ONE-SAS   Αισθητήρας θερμοκρασίας T6 Solar / DHW 

             T6 Solar/DHW temperature sensor 

ONE-FL Ροή διακόπτη Nylon 1”F 9 l/min 
Nylon flow switch 1”F 9 l/min 

Παροχή ρεύματος / Power supply 220 V, 1 Ph, 50 Hz. 
* Απόδοση και ισχύς εισόδου βασισμένες στις ακόλουθες συνθήκες : 
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, θερμοκρασία νερού 15°C έως 55°C. 
** Σε σχέση με επιπλέον θερμαντήρα. 
***Οι σωληνώσεις μπορούν να μειωθούν από 177mm σε 160mm χάρη αναγωγής. 
Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, η θερμοκρασία του νερού μετατοπίζεται έως 70 ° C με 
βοηθητικό ηλεκτρικό θερμαντήρα. Τα δεδομένα απόδοσης παρέχονται μόνο σε σχέση με 
τη λειτουργία της θέρμανσης του νερού. 
    

* Capacity and power input based on the following conditions: 
   Ambient temperature 20°C,water temperature from 15°C to 55°C. 
** Related to the supplementary e-heater. 
*** The duct can be reduced from 177 mm to 160 mm thanks to reduction. 
   During disinfection, the water temp is shifted up to 70°C by auxiliary electrical heater. 
   The performance data are provided only with respect to the function of water heating. 
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Κεντρική διεύθυνση : ΑΓ. Παρασκευής 29, 12132 Περιστέρι, ΤΗΛ.: 216-7000544, FAX: 210-5984628 
 info@progetti.gr l  www.progetti.gr 

 


