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Ο κύριος στόχος του Μουσείου της Ακρόπολης 

στην Αθήνα, που άνοιξε το 2009, ήταν η παροχή των 

κατάλληλων εγκαταστάσεων στις οποίες θα παραμείνει 

ζωντανή η πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας. 

Για τους ιδιοκτήτες, ο σημαντικότερος παράγοντας 
που αφορούσε την κατασκευή – σε συνδυασμό με 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του μουσείου – ήταν η 
διατήρηση και η προστασία των αρχαιοτήτων. Ζητήθηκαν 
λοιπόν, υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ασφάλειας για 
την παροχή θέρμανσης. Η Bosch Thermotechnology 
ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του μουσείου 
προμηθεύοντας αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλή 
εξοπλισμό. 

Με εκθεσιακό χώρο άνω των 14.000 τ.μ., το Μουσείο 
της Ακρόπολης αποκαλύπτει την ιστορία της αρχαίας 
Ελλάδας. Οι θησαυροί και οι ανασκαφές περιμένουν τους 
επισκέπτες στο τριώροφο συγκρότημα του μουσείου, 
με τον μοντέρνο σχεδιασμό του. Διαθέτει ένα μεγάλο 
αμφιθέατρο 200 θέσεων, ένα θέατρο 180 θέσεων, το 
καφέ καθώς και το κατάστημα των αναμνηστικών ειδών. 
Πέρα από τη θέρμανση η οποία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για το ευχάριστο περιβάλλον του χώρου, η 
Bosch Thermotechnology εξασφάλισε και ανεξάντλητη 
παροχή ζεστού νερού χρήσης, όπως για παράδειγμα 
στους χώρους υγιεινής του μουσείου. Με αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζεται ένα αποτελεσματικό και πάνω 
από όλα αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης για το κτίριο με 
συνολική επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων 23.000 τ.μ.

Ένα αποδοτικό σύστημα

Οι απαιτήσεις θέρμανσης του μουσείου ήταν σημαντικές, 
η αξιοπιστία και η οικονομία ήταν υψίστης σημασίας. 
Η λύση - τρεις χαλύβδινοι λέβητες Buderus Logano 
SK725 * ονομαστικής ισχύος 870kW ο καθένας. 
Αυτοί οι λέβητες χαρακτηρίζονται από άριστη καύση 
και εξαιρετική θερμική μόνωση. Τα υψηλά επίπεδα 
απόδοσης έως 94% αποδεικνύουν ότι έχουν σχεδιαστεί 
για εξαιρετικά οικονομικές επιδόσεις. Οι παραπάνω 
λέβητες σε συνδυασμό με τρία θερμοδοχεία Logalux 
SU1000 για παροχή ζεστού νερού χρήσης, το καθένα με 
χωρητικότητα 1000 λίτρα, εγγυώνται την αποτελεσματική 
θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης. Μέσω των 
θερμαντικών σωμάτων και της ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
πραγματοποιείται αποδοτική και αξιόπιστη διανομή 
θερμότητας σε όλους τους χώρους του
μουσείου.

Μια μονάδα ελέγχου από το μέλλον

Η εγκατάσταση διαθέτει συστήματα αυτόματου ελέγχου
Logamatic 4311 και 4312 από τη σειρά Logamatic 4000. Με 
αυτόν τον τρόπο η Buderus φέρνει ένα μικρό κομμάτι του 
μέλλοντος σε μια ιστορική τοποθεσία όπως το Μουσείο της 
Ακρόπολης στην Αθήνα.

Μουσείο Ακρόπολης

Το παρελθόν συναντά το
μέλλον

Αθήνα, Ελλάδα
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καταλαμβάνει μία επιφάνεια 400 τ.μ. στον πέμπτο όροφο. 

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
στο πολυβραβευμένο GB Spa υπηρεσίες μασάζ και 
περιποιήσεις ομορφιάς και να ζήσουν την απόλυτη 
χαλάρωση. Ακόμη μπορούν να απολαύσουν τις καλύτερες 
γαστρονομικές εμπειρίες στον μαγευτικό χώρο του 
εστιατορίου που βρίσκεται στο ξενοδοχείο.

Στο λεβητοστάσιο του ιστορικότερου ξενοδοχείου της 
Αθήνας, μετά την τελευταία ανακαίνισή του, λειτουργούν 
για τη θέρμανση του κτηρίου τρεις χαλύβδινοι λέβητες 
Logano S815*, ονομαστικής ισχύος 1000kW ο καθένας. Οι 
λέβητες της σειράς Logano είναι επιδαπέδιοι, χαμηλών 
θερμοκρασιών με θάλαμο καύσης αναστροφής 
καυσαερίων και λειτουργούν με πετρέλαιο ή αέριο. Ο 
βαθμός απόδοσής τους φτάνει το 93%.

Μεγάλη Βρεταννία

Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο
επιλέγει Bosch

Αθήνα, Ελλάδα

Η Bosch Thermotechnology κρίθηκε ως η πιο

κατάλληλη για τη θέρμανση του μεγαλύτερου

ξενοδοχείου στην καρδιά της Αθήνας.. 

Αυτό το ξενοδοχείο-ορόσημο βρίσκεται ακριβώς 
στην καρδιά της πόλης και προσφέρει μια ασύγκριτη 
προοπτική της μυθικής ιστορίας της Αθήνας. Παρέχει 
επίσης μαγευτική θέα στη μοναδική Ακρόπολη, τον 
καταπράσινο Λόφο του Λυκαβηττού και τη Βουλή. 

Το πολυβραβευμένο – 5 αστέρων – ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρεταννία, ιδρύθηκε από το 1874 κοντά στην αρχοντική 
Πλατεία Συντάγματος. Φημίζεται για την τοποθεσία 
του, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια 
από πολυτελείς εμπορικές περιοχές, μουσεία και το 
επιχειρηματικό κέντρο της πόλης.

Το 2013, το ξενοδοχείο υποβλήθηκε σε μια τεράστια (€ 
112- εκατομμυριών) ανακαίνιση για να αποκαταστήσει 
την παλιά του δόξα.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Bosch Uni 3000 F

Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 δωμάτια και σουίτες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Βασιλικής Σουίτας που
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