Ευχαριστήριο Μήνυµα
Ιδιαίτερη τιµή αποτελεί για τη Charmeg η επικοινωνία µε
όλους εσάς µέσω της διαδικασίας των ενηµερωτικών
δελτίων (Newsletters). Η έκδοσή τους θα γίνεται µε
σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση των συνεργατών για
κινήσεις, αλλαγές και νέα προιόντα που παρουσιάζονται.
Ελπίδα µας είναι η κίνηση αυτή να χρησιµεύσει αλλά και
να προσαρµοστεί στις δικές σας ανάγκες παρέχοντάς σας
κάθε φορά χρηστικές πληροφορίες. Γι αυτό οι
παρατηρήσεις σας είναι για µας αναγκαίες.

Ανακύκλωση & Περιβάλλον
Η εθνική νοµοθεσία που βρίσκεται σε συνέπεια µε τις Ευρωπαικές οδηγίες
για το περιβάλλον απαιτεί από τους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού να φροντίσουν για την ανακύκλωση των συσκευών τους
όταν αυτές ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Η φροντίδα αυτή αφορά τις
συσκευές που πωλούνται στη Ελληνική επικράτεια και έχει αναδροµική ισχύ
για τις συσκευές που πωλήθηκαν από 1/7/2004.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία απαγορεύεται κάποιος να κατασκευάσει ή να
αγοράζει και να µεταπωλεί προιόν κατασκευαστή που δεν έχει µεριµνήσει ο
ίδιος ή δεν έχει συµβληθεί µε κάποιο ενιαίο φορέα διαχείρισης τέτοιων
συσκευών.
Η Charmeg ανταποκρινόµενη στην ευαισθησία όλων µας για καθαρότερο
περιβάλλον και εναρµονιζόµενη πλήρως µε τη νοµοθεσία σύναψε πρόσφατα
συµφωνία µε µεγάλη εταιρεία διαχείρισης συσκευών προς ανακύκλωση για
την αποκοµιδή και όλες τις άλλες απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τα
προιόντα της όταν αυτά αποσυρθούν. Αυτόµατη είναι και η εισαγωγή της στο
µητρώο κατασκευαστών που παρέχει τη σιγουριά στους πελάτες της ότι
τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες.
Θυµίζεται ότι η αγορά συσκευών από κατασκευαστές ή εισαγωγείς που δεν
είναι στο µητρώο κατασκευαστών ΗΗΕ είναι παράνοµη και µπορεί να
οδηγήσει σε βαρύτατες συνέπειες κατασκευαστές, πελάτες και µεταπωλητές.
Για περισσότερη σιγουριά αναζητήστε το σύµβολο του τροχήλατου κάδου
ανακύκλωσης στις οδηγίες και τις συσκευές ή ζητήστε από τον προµηθευτή
σας τη δήλωση συµµετοχής στο φορέα ανακύκλωσης µε τον οποίο έχει
συµβληθεί.

Νέο Προιόν PMT-F1
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό
θερµοστάτη για τοποθέτηση σε πάνελ οργάνων.
Χρησιµοποιείται σε γενικούς αυτοµατισµούς, όπου
απαιτείται µέτρηση και ρύθµιση θερµοκρασίας
από -40°C έως +125°C. Οι εξειδικευµένες του
δυνατότητες το καθιστούν ιδανικό για ψυκτικούς
θαλάµους, καταψύκτες, επαγγελµατικά ψυγεία
αλλά και θερµοθαλάµους.
Συνοπτικά ενσωµατώνει:
Ευέλικτη διαδικασία απόψυξης(defrost)
Ρύθµιση ακρίβειας
Τρία alarms λειτουργίας
Ένα alarm θερµοκρασιακής υπέρβασης.
Επιλογές ενδείξεων.
Ισχυρό ρελέ εξόδου.
Αντιστατική και αντικεραυνική προστασία
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο

PMT-F1

http://www.charmeg.gr/index.php?comp
=products&id=37

Λειτουργία 24V AC/DC
Η γνωστή και καταξιωµένη σειρά θερµοστατών χώρου C2000 που
περιλαµβάνει τα µοντέλα S και Plus µπορεί τώρα να παραγγελθεί και
για λειτουργία µε 24Volts AC ή DC.
H εν λόγω αλλαγή προέκυψε µετά από απαίτηση εγκαταστατών για
χρήση των θερµοστατών αυτών σε εγκαταστάσεις δισωλήνιου
συστήµατος θέρµανσης στο οποίο η δυνατότητα αυτονοµίας
επιτυγχάνεται µε την εκ των υστέρων τοποθέτηση ηλεκτροβαλβίδων
σε κάθε σώµα. Αφορά δηλαδή κυρίως παλιές εγκαταστάσεις
πολυκατοικιών στις οποίες τοποθετείται αυτόνοµη θέρµανση.
Η χρήση χαµηλής τάσης εκτός από το ότι διευκολύνει την οδήγηση
των ηλεκτροβαλβίδων αποτελεί και παράγοντα ασφάλειας επειδή τα
καλώδια σύνδεσης σε τέτοιες περιπτώσεις τοποθετούνται συνήθως
εξωτερικά. ∆είτε και :
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