-תוכן שיווקי-

זה הזמן להיפרד מהסולר ,הגז והנפט
הכירו את מערכת ההסקה החשמלית
המתקדמת והמשתלמת ביותר
מערכת ההסקה היעילה ביותר בחורף הירושלמי ,היא ללא
ספק מערכת ההסקה החשמלית של דקוהיט :חימום מקסימלי,
יעילות ,בטיחות ,חסכון במשאבים ו ...אפילו עיצוב יפה במיוחד.
בית חמים ונעים...

דמיינו את התחושה ...להיכנס לבית
חמים ונעים בערב חורפי וגשום ,לראות
את הילדים בבגדים קלים משחקים על
הרצפה החמימה ,להרגיש שהגעתם אל
הקן החם שלכם .מערכת ההסקה היעילה
של דקוהיט ,היא מערכת אשר לה מספר
יחידות שונות הפזורות בדירה .לכל יחידת
חימום מצג בקרה נפרד ,המאפשר לכם
לבחור ולווסת את החימום בתוך הבית
– היכן יפעל ובאיזו טמפרטורה .תחושת
החמימות בבית ,נובעת גם מהביטחון
המערכת,
שמעניקה
המקסימלי
במיוחד בבתים בהם גרים גם ילדים
קטנים ,פעוטות וקשישים .המערכת
נבדקה ונמצאה נקייה מפליטת קרינה
אלקטרומגנטית מסוכנת והיא עומדת
בכל התקנים האירופאים והישראליים
המחמירים ביותר.

*

על חימום וחיסכון

בניגוד לדעה הרווחת ,התקנת מערכת
הסקה מרכזית לבית או לדירה ,יכולה
להיות קלה ופשוטה .מאחר שמערכת
ההסקה של דקוהיט מופעלת על ידי
חשמל בלבד ,התקנתה אינה מצריכה
תשתיות כלל ,פרט לנקודות חשמל
סטנדרטיות המותאמות למערכת.
כמו כן ,מערכת בקרה לכל יחידה
ומערכת פיקוד אזורית ,מאפשרת לכם
לשלוט בעוצמת החימום הנפרדת בכל
דקוהיט ,מבטיח חימום באיכות גבוהה
במיוחד ,ללא ייבוש האוויר וללא צורך
בהוספת לחות על ידי מיכלי מים .פיזור
החום האופטימלי מיחידות החימום,
מבטיח חימום בכל תנאי מזג אוויר ולכל
קצוות הבית ,כולל תקרות גבוהות וחימום
פני הרצפה .פן נוסף לחימום האווירה הוא
העיצוב של יחידות ההסקה .היחידות של
דקוהיט מגיעים במגוון רחב של גדלים,
הספקים ועיצובים ,כך שאתם בוחרים את
מיקומם והשפעתם על האווירה בביתכם.
מערכת החימום היא שלנו ,אבל ההחלטה
– כולה שלכם.

חדר ובהתאם לכך -בהוצאותיכם .מיותר
לציין ,כי חשמל הינה יחידת האנרגיה
הזולה ביותר לצרכי חימום הבית ,כך שכל
תחושת החמימות הביתית יכולה להיות
שווה לכל נפש.

אוויר חם ואווירה

חימום הבית במערכת ההסקה של

איזה חימום נבחר לפרויקטי
הבנייה המובילים בירושלים?

נכון ,דקוהיט .אפריקה – ישראל ,מנרב,
שחר שות’ ,שאג וולוול ,בוני התיכון
והרשימה עוד ארוכה .גם מוסדות
ירושלמיים גדולים ,כמו מד”א ועיריית
ירושלים ,בחרו לחמם את המבנים בהם

הם שוכנים יחידות ההסקה היעילה
של דקוהיט .מאז שנת  ,2001בהזמנת
עיריית ירושלים ,דקוהיט מרשתת את
כל מוסדות החינוך העירוניים במערכת
ההסקה היעילה – מכיתות גן ,דרך בתי
ספר יסודיים ועד לתיכונים.
מערכת ההסקה היעילה והמשתלמת
ביותר ,עושה לכולנו חורפים חמים,
נעימים ,בטוחים וחסכוניים לסביבה
ולצריכת החשמל הביתית.

מומלצת לחמום חדרי
ילדים וחדרי רחצה.
דקוהיט/מעצבת לך אוירה:
• מגוון רחב של יח’ חימום
בגדלים והספקים שונים
המותאמים לחלל הבית.
• מגוון רחב של יחידות
בסדרות בעלי גמר ועיצוב
שונה.
דקוהיט גם בבתים קיימים:
• המערכת היחידה הניתנת
להתקנה מעכשיו לעכשיו
וגם בבתים קיימים ללא
צורך בשינויים או הערכות
מיוחדת.
* הטבלה המוצגת ערוכה ואינה מלאה

