H NanoDomi στην BUILDING GREEN – DOMOTEC 2017
Η NanoDomi για ακόμα μια χρονιά συμμετέχει στην Εμπορική Εκθεσιακή Συνάντηση BUILDING GREEN –

DOMOTEC 2017 στις 7-9 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στο αεροδρόμιου Ελ.

Βενιζέλος. Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας Α13, ΑΙΘΟΥΣΑ 4, για να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, προσφέροντας ακόμα περισσότερες λύσεις:
Α) Παρουσίαση του προγράμματος «ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ» net metering, της αυτοπαραγωγής και
αυτοκατανάλωσης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις με Φωτοβολταϊκά συστήματα και την
δυνατότητα χρηματοδότησης έως 100%.
Β) Παρουσίαση του προγράμματος «ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ για πάντα» με τον συνδυασμό αντλιών
θερμότητας με ΦΒ συστήματα.
Γ) Παρουσίαση του προγράμματος «Επενδύστε στην εξοικονόμηση», παρέχοντας την δυνατότητα
δανειοδότησης χωρίς ίδια κεφάλαια (έως και 100% του συνολικού ποσού της επένδυσης) για
ενεργειακή αναβάθμιση οικιακών εγκαταστάσεων, η οποία μπορεί να αφορά τις παρακάτω
παρεμβάσεις :
• Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
• Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων (αντικατάσταση φωτισμού με LED,
τοποθέτηση θερμομόνωσης, κ.α.).
• Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη (αντλίες θερμότητας, κ.α.).
• Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για Ζεστό Νερό Χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες, κ.α.).
• Αγορά πράσινων συσκευών.
Δ) Ενημέρωση για τα νέα των ΕΣΠΑ που αναμένονται για αναβάθμιση κατοικιών (εξοικονόμηση κατ’ οίκον),
επιδοτήσεις για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τουριστικές επιχειρήσεις και των
πακέτων συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε.
Ε) Παρουσίαση των προϊόντων που προτείνουμε:
• ΦΒ πλαίσια της Amerisolar για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα 55w – 300w, της οποίας
είμαστε ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος από το 2015, με την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας
• ΦΒ αντιστροφείς
για μονοφασικά και τριφασικά διασυνδεδεμένα συστήματα 1,5 - 36 kW
• Εξοπλισμό για αυτόνομα ΦΒ συστήματα, όπως ΦΒ CIS Solar Frontier, ΦΒ αντιστροφείς και ρυθμιστές
φόρτισης VICTRON, μπαταρίες κ.α.
• Τις πρωτοποριακές ηλιακά υποβοηθούμενες αντλίες θερμότητας της Ισπανικής αντιπροσωπείας μας
EnergyPanel για Ζεστό Νερό Χρήσης
• Αντλίες θερμότητας για ΖΝΧ, Θέρμανση πισίνας και JACUZZI
• Έξυπνους μετρητές ενέργειας MEAZON για ενεργειακή διαχείριση καταναλώσεων,
• Tα υψηλής απόδοσης ΦΒ πλαίσια της SunPower, που θα παρουσιαστούν στο περίπτερο μας από την
Olympic Engineering.

Για τη NanoDomi

Η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση
φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε όπως: αντλίες θερμότητας,
Λαμπτήρες LED & αυτόνομα φωτιστικά καθώς και άλλες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας,
προσφέροντας τεχνικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές συμβουλές. Η NanoDomi έχει
πιστοποιηθεί από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης για την εφαρμογή του Συστήματος
Ποιότητας που ακολουθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008, διασφαλίζοντας την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την NanoDomi και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nanodomi.com.
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