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Alezio 
Evolution

>> Εγγυμένη επένδυση
>> Έως και 70 % εξοικονόμηση ενέργειας
>> Υβριδικές εκδόσεις πετρελαίου/αερίου

Υβριδικές αντλίες θερμότητας,
πετρελαίου-αερίου !

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ
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  ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INVERTER 
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Μια αντλία θερμότητας αέρα / νερού εξασφαλίζει την ταχεία απόδοση της επένδυσης, σε ανταγωνιστική 
τιμή και με απλή λειτουργία. Ανακαλύψτε την Alezio Evolution, συμπαγής, οικονομική και οικολογική λύση
για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Ιδανική πρόταση για θέρμανση και ψύξη σε νέες ή υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις.

Εσωτερική μονάδα
μονο θέρμανσης

Εξωτερική μονάδα Alezio

Εσωτερική μονάδα
θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

Υβριδική έκδοση αερίου Υβριδική έκδοση πετρελαίου

E
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  ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  
  
   
Με σεβασμό και φιλικό-
τητα στο περιβάλλον:
•  Αέρας, μια αστείρευτη 

πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας

• Χωρίς εκπομπές ρύπων 
στην ατμόσφαιρα

• Φιλικό προς το περιβάλ
λον ψυκτικό υγρό R410A

•  Πιστοποίηση κατά
NF PAC 

  ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

  
   ! 

Με την Alezio Evolution, 
η απόκτηση μιας αντλίας 
θερμότητας γίνεται πολύ προσιτή:

• Οι επενδύσεις αποσβένονται 
γρηγορότερα χάρη στην ελκυστική τιμή

• Έως και 70% εξοικονόμηση 
ενέργειας χάρη στο υψηλό COP 
εώς 5.11

  

• Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση
με την υβριδική λύση!

  
 
 

Eco-conception by

 ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ   
 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ    
 ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  

 Η Alezio Evolution είναι πολύ διακριτική και
εύχρηστη χαρίζοντας σας την μέγιστη άνεση.

•  Συμπαγείς διαστάσεις, μέγεθος εσωτερικής 
μονάδας : Υ 67 x Μ40 x Β39,5 cm

•  Ζεστό νερό παρέχεται με την νέα έκδοση 
Alezio Evolution V200 με ενσωματωμένη 
δεξαμενή 180 λίτρων 

• Αθόρυβη λειτουργία μόνο 36 dBA

Χειμώνας =
Θέρμανση

Καλοκαίρι =
Ψύξη

Εξοικονόμηση
κόστους

εως

70 %* Al
ez

io

E A S Y L I F E  :  ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich,  εγγυόμενη μια σειρά 
προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και 
την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 
26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκεύες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταίας 
γενιάς προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο
δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS 
είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που 
παρέχονται μέσα απο το δικτύο συνεργατών της De Dietrich.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση 
του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.



Υψηλός βαθμός
απόδοσης

AVANTAGE

  ΕΩΣ ΚΑΙ 70%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   

Η Alezio Evolution είναι μια αεροθερμική αντλία θερμότητας 
υψηλής απόδοσης. Για να έχετε την επιθυμητή εξοικονόμηση 
ενέργειας:
•  Συντελεστής απόδοσης COP μέχρι 5.11: για κάθε 1 kWh

ισχύς που καταναλώνεται, κερδίζετε δωρεάν μέχρι 5.11 kWh.

•  Εξοικονόμηση εως και 70% στην κατανάλωση ενέργειας σε 
σύγκριση με ηλεκτρική λύση θέρμανσης.

•  Το σύστημα inverter προσαρμόζει την ισχύ του ανάλογα με τις ανάγκες,
προσφέροντας 30% εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο σε 
σύγκριση με μια παραδοσιακή αντλία θερμότητας.

•  

 

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον οικολογικό σχεδιασμό 
και την παραγωγή ζεστού νερού σας με την Alezio Evolution,  παρέχεται και με ενσωματωμένο δοχείο 
180 λίτρων. Επιπλέον δοχεία ζεστού νερού 150, 200 και 300 λίτρων είναι επίσης διαθέσιμα, 
κατ’ επιλογή του χρήστη.
• Εξαιρετικά μεγάλη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης.

• Δυνατότητα θέρμανσης και κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)

• Ειδική προστασία κατά της Λεγεωνέλλας.

•  Ιδανική λύση για όλες τις νεόδμυτες ή υπο ανακαίνιση οικίες
με λέβητα παλαιάς τεχνολόγιας.

• Εξοικονόμηση έως και 70% στο ζεστό νερό χρήσης

Εξαιρετικά 
συμπαγής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

   ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ

 

Με την Alezio Evolution, έχετε πραγματικά εξασφαλίσει μια πολύ καλή επένδυση:

•  Ανταγωνιστική τιμή, από τις πιο προσιτές στην αγορά.

•  Μέγιστη άνεση και ευκολία εγκατάστασης, χάρη στην πλήρως εξοπλισμένη λύση.

•  Ευκολία εφαρμογής, διακριτικός συμπαγής σχεδιασμός.

•  Εξοικονόμηση χώρου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της 
εσωτερικής μονάδας (Υ 67 x Π 40 x Β 39,5 εκατοστά). 

  Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 40 cm

67
 cm

MIV-II39,5 cm

Ανταγωνιστική
τιμή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

16051778_alezio_evolution_FR.indd   4 16/06/2016   08:33



Χάρη στην αναστρέψιμη λειτουργία της, ο inverter συμπιεστής χαρίζει ευκολία στον έλεγχο και τη χρήση, η Alezio Εvolution
σας εξασφαλίζει απόλυτη άνεση όλο το χρόνο:

•  Λειτουργία έως και -20 ° C το χειμώνα (με εξαίρεση AWHP 4 ΜR και 6 ΜR) και ψύξη με μονάδες fan coil (συγκεκριμένη έκδο-
ση) το καλοκαίρι. Η σειρά Alezio Evolution σας προσφέρει άνεση όλο το χρόνο.

•  Συμπιεστής (Inverter) AFI για μέγιστη βελτιστοποίηση της άνεσης και μείωση  της κατανάλωσης ενέργειας.

•  Απλός έλεγχος.

•  Με τη σύνδεση του εξωτερικού αισθητηρίου 
μειώνεται περαιτέρω η περιττή απώλεια 
θερμότητας.

 ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Απλότητα για την 
άνεση σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

EASYLIFE
Alezio Evolution

Ο αέρας, το νερό και η γη είναι πηγές μεγάλων 
ποσοτήτων ενέργειας που συνεχώς ανανεώνο-
νται μέσα από το φως του ήλιου και τη βροχή. 
Η αντλία θερμότητας συλλέγει την ενέργεια που 
υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον (αέρας, νερό, 
έδαφος) και απελευθερώνει αυτήν την ενέργεια  
για τη θέρμανση ή την ψύξη του σπιτιού σας.

•  Η αεροθερμική αντλία λαμβάνει την ενέργεια 
από τον εξωτερικό αέρα μέσω μιας αντλίας 
θερμότητας.

•  Η λύση αυτή είναι εύκολο να εφαρμοστεί, 
δεδομένου οτι δεν απαιτεί μεγάλη επιφάνεια 
εφαρμογής.

 

•  Η θέρμανση παρέχεται μέσω ενός υδραυλικού 
κυκλώματος που τροφοδοτεί το δάπεδο ή τα 
καλοριφέρ για ψύξη ή θέρμανση.

?   ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ   

Η De Dietrich παρουσιάζει την σειρά αντλιών θερμότητας Alezio Evolution 4,5 kW MR V200 με 
ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού.

•  Η σειρά Alezio Evolution V200 απευθύνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των νέων κατοικιών

•  Με διαστάσεις της εξωτερικής μονάδας μόνο 120 cm ύψος, 
η Alezio Evolution 4,5 MR είναι η πιο συμπαγής αντλία 
θερμότητας της αγοράς τόσο για θέρμανση αλλά και 
για παραγωγή ζεστού νερού.

•  Εξαιρετική απόδοση στην παρα-
γωγή ζεστού νερού με COP 3.

•  Μέγιστη απόδοση και στην
θέρμανση με COP 5,11!

EΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
Πιστοποιήση
RT 2012

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
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1

Ιδανικό σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση ή περίπτωση ανακάινισης καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 
συμπύκνωσης πετρελαίου με την υψηλή απόδοση της αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού. 
Ο λέβητας λειτουργεί όταν η αντλία θερμότητας δεν επιτύχει την μέγιστη απόδοση της με πολύ χαμηλή εξωτερική 
θερμοκρασία.
Η αντλία Alezio μπορεί να συνδυαστεί με τον λέβητα πετρελαίου NEOVO ECONOX ή CONDENS.

• Το ζεστό νερό παρέχεται μέσω ενός δοχείου180 λίτρων για μέγιστη άνεση! 

• Η απόδοση του λέβητα χαμηλής θερμοκρασίας NEOVO ECONOX φτάσει έως και 97,3%. Σε εγκαταστάσεις όπου η 
τοποθέτηση της καπνοδόχου δεν είναι δυνατή, είναι απαραίτητη αυτή η προσιτή λύση.
  

• Με τον λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης NEOVO CONDENS, οι αποδόσεις φτάνουν έως και 102%.  

•  Επιπλέον, οι λέβητες NEOVO CONDENS και ECONOX 
επωφελούνται από 10-ετή εγγύηση
  

 :

:

  ALEZIO O HYBRID  
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η Επιλογή της εγκατάστασής μιας αντλίας θερμότητας είναι μια φιλική προς το 
περιβάλλον λύση:
• 100% καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

• Καμία απελευθέρωση CO  στην ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.2

•  Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R410A το οποίο συμβάλλει στην προστασία 
της στιβάδας του όζοντος.

•  Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας που διατίθεται από 
τον πίνακα ελέγχου.

 

   ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

100% Φυσική
ενέργεια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ιδανική επιλογή
για ανακαίνιση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Οι υβριδικές εκδόσεις Alezio Hybrid μπορούν να λειτουργούν σε συνδυασμό 
με λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Ο υβριδικός τρόπος σημαίνει ότι η 
το σύστημα χρησιμοποιεί τον πιο αποδοτικό τρόπο λειτουργίας με γνώμονα 
τις συνθήκες του περιβάλλοντος και αυτές της εγκατάστασης.
Ο τρόπος διαχείρισης μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές παραμέτρους:
•  Ο συντελεστής απόδοσης του υβριδικού συστήματος προσαρμόζεται 

ανάλογα με τη εξωτερική θερμοκρασία.
•  Το κόστος της εκάστοτε πηγής ενέργειας που χρησιμοποιείτε.
Αυτό σας δίνει την καλύτερη απόδοση της κάθε τεχνολογίας χάρη στη 
νοημοσύνη του υβριδικού συστήματος.

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   
ΜΙΑ MULTI-ENERGY ΛΥΣΗ
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1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Νότος Βορράς

Νεόδμητη οικία Υπάρχουσα οικία Νεόδμητη οικία Υπάρχουσα οικία

Θέρμανση Παραγωγή ζεστού νερού

150 ή 180/220 λίτρα

150 ή 180/220 λίτρα

150, 180/200 ή 300 λίτρα

180/200 ou 300 λίτρα

επιφάνεια 
< 120 m 2

επιφάνεια 
> 120 m 2

επιφάνεια 
< 120 m 2

επιφάνεια 
> 120 m 2

επιφάνεια 
< 120 m 2

επιφάνεια 
> 120 m 2

επιφάνεια 
< 120 m 2

επιφάνεια  
> 120 m 2

Alezio Evolution AWHP 4, 4,5 ή 6

Alezio Evolution AWHP 8

Alezio Evolution AWHP 11

Alezio Evolution AWHP 16

Alezio O Hybrid 4 - 6 180 λίτρα

Alezio O Hybrid 8 180 λίτρα

Alezio O Hybrid 11 180 λίτρα

Alezio G Hybrid 4-6 ενσωματωμένος εναλλάκτης

Alezio G Hybrid 8 ενσωματωμένος εναλλάκτης

   ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

 
2. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ

 

 

Η πιο καινοτόμα και ιδανική λύση, εξαιρετικά compact για 
μέγιστο όφελος από την υψηλή απόδοση τόσο στη θέρμανση
όσο και στο ζεστό νερό χάρη στον επιτοίχιο λέβητα 
συμπύκνωσης αερίου Naneo σε συνδυασμό με την αντλία 
θερμότητας Alezio Evolution.

 

•  Υψηλης απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία RT 2012

•  Βαθμός απόδοσης έως και 109%, ακόμα και όταν η 
εξωτερική θερμοκρασία δεν επιτρέπει την αντλία 
θερμότητας να λειτουργήσει στο μέγιστο.

•  Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού μέσα από το λέβητα 
με παραγωγή εως και 19 λίτρα / λεπτό.

•  Το πιο μικρό πολυ-ενεργειακό επιτοίχιο σύστημα:
Υ:127cm, Π:37cm, Β:55cm.

   ALEZIO G HYBRID : 
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Η πιο compact
υβριδική αντλία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

EASYLIFE
Alezio Evolution
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*  Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη 
ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας. 



EASYLIFE
Alezio Evolution

AWHP 4 MR-3 AWHP 4,5 MR-4 AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-3 AWHP 11 TR/MR-3 AWHP 16 MR-3
Αέρα/Νερού Αέρα/Νερού Αέρα/Νερού Αέρα/Νερού Αέρα/Νερού Αέρα/Νερού

Τεχνικά χαρακτηριστηκά
                         Θέρμανση A++ A++ A++ A++ A++ A++

                         Ζεστό νερό χρήσης A A A A A A

Ισχύς θέρμανσης AWHP/Η 3,9 kW 4,6 kW 5,7 kW 8,2 kW 11,4 /11,4 kW 14,7/14,7 kW

COP AWHP* 4,53 5,11 4,05 4,27 4,65 4,22
Ψυκτικό υγρό R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Ελάχιστη εξωτερική 
θερμοκρασία λειτουργίας

-15°C -15°C - 15° C - 20° C - 20° C - 20° C

Ηλεκτρική παροχή μονοφασική μονοφασική μονοφασική μονοφασική τριφασική/μονοφασική τριφασική/μονοφασική

Λειτουργίες
Ηλεκτρική υποβοήθηση AWHP/EΜ AWHP/EM AWHP/EM AWHP/EM AWHP/EM ή ET AWHP/EM ή ET
Χωρίς υποβοήθηση ή με σύνδεση λέβητα AWHP/H AWHP/H AWHP/H AWHP/H AWHP/H
Ψυκτική λειτουργία (αναστρέψιμη) • • • • • •
Κλιματισμός (εκτός εκδόσεων AWHP/V220) • • • • • •
AWHP/H : Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με 
ηλεκτρικές αντιστάσεις ή ηλιακούς συλλέκτες • • • • •
AWHP/E : Παραγωγή ζεστού νερού από 
ανεξάρτητους δοχεία πχ. μοντέλο BL από
150 έως 300 lt

• • • • •

AWHP/V200 : Παραγωγή ζεστού νερού με 
ενσωματωμένο δοχείο Ζ.Ν.Χ 180 lt • • • • • •

Σύστημα ελέγχου
λειτουργία με βάση την εξωτερική θερμοκρασία • • • • • •
Υβριδική έκδοση με επιτοίχιο λέβητα 
συμπύκνωσης αερίου • • •

Ισχύς θέρμανσης σε kW  24 - 39 24 - 39 24 - 39
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
με εναλλάκτη • • •

Υβριδική έκδοση με λέβητα
πετρελαίου χαμηλών θερμοκρασιών • • • • •

Ισχύς θέρμανσης σε kW  22 - 29 22 - 29 22 - 29 22 - 29 22 - 29
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
μέσω ενσωματωμένου δοχείου 180 λίτρων • • • • •

Υβριδική έκδοση με λέβητα 
συμπύκνωσης πετρελαίου • • • • •

Ισχύς θέρμανσης σε kW 19 - 24 - 32 19 - 24 - 32 19 - 24 - 32 19 - 24 - 32 19 - 24 - 32
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
μέσω ενσωματωμένου δοχείου 180 λίτρων • • • • •

 * T° εξωτερικού αέρα + 7° C / T° εξόδου νερού + 35 ° C σύμφωνα με το νέο EN 14511

ΜΟΝΤΕΛΑ

Διαστάσεις και βάρη : Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος

AWHP 8 MR

Υ 943 mm
Π 950 mm
Β 370 mm
75 kg

MIV

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 395 mm
37 kg

AWHP/V200

Υ 1200 mm
Π 600 mm
Β 845 mm
129 εως 131kg

AWHP 4,5 MR

Υ 880 mm
Π 840 mm
Β 330 mm
54 kg

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΕΡΙΟΥ

Υ 1270 mm
Π 368 mm
Β 552 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Υ 1964 mm
Π 600 mm
Β 961 mm
εως 1384 mm

(αναλογα το 
μοντελο)AWHP 

4 και 6 MR

Υ 600 mm
Π 887 mm
Β 365 mm
42 kg

Υ 1350 mm
Π 950 mm
Β 370 mm
118 à 130 kg

AWHP 
11 και 16 TR/MR

O εμπορικός αντιπρόσωπος :
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort ®

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια 
απαίτηση που βασίζεται σε ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. 
Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον διάφορες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας προσφέροντας  συστήματα ενέργειας, συμβάλλο
ντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης 
με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της 
επωφελούνται από  βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη 
στη συμμετοχή εξειδικευμένες γνώσεις.  
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