
HOTEL MENU

Ολοκληρωμένη Λύση Κλιματισμού για Ξενοδοχειακές Μονάδες



Hotel Menu

52 χρόνια πριν 

και συγκεκριμένα το 

1966, ιδρύθηκε στον 

Πειραιά η εταιρεία 

Ασημακόπουλος 

Ε.Π.Ε., με βασικό 

αντικείμενο τον κεντρικό 

επαγγελματικό 

κλιματισμό, ως 

αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος μεγάλων 

οίκων του εξωτερικού, 

όπως η General Electric.

H εταιρεία
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2007

2016

2017

2013

Η μάρκα πλέον έχει κατακτήσει 
τις πρώτες θέσεις στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών.    

Η μάρκα inventor με νέα υπογραφή
«Ζήσε την τεχνολογία του αύριο» ξεκινά 

έντονη τηλεοπτική επικοινωνία και με το 
σύνθημα «Καιρός για inventor” γίνεται 

ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό κοινό.

Η μάρκα inventor λανσάρεται 
στην ελληνική αγορά με 
ολοκληρωμένη γκάμα 
κλιματιστικών τελευταίας 
τεχνολογίας και με την υπογραφή 
“Your-conditions”. 

H γκάμα προϊόντων της 
μάρκας ενισχύεται και 
εισέρχεται δυναμικά 
στην αγορά των ψυγείων, 
καταψυκτών & αφυγραντήρων. 

Η ιστορία της μάρκας inventor
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Κλιματισμός inventor

Ημιεπαγγελματικά 
Συστήματα

Οικιακά 
Κλιματιστικά

Πολυδιαιρούμενα 
Συστήματα
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Τι είναι το Hotel Menu;

Σύνολο 
λειτουργιών το οποίο 
συμβάλλει σημαντικά,

στην καλύτερη & 
οικονομικότερη λειτουργία 

των κλιματιστικών της 
ξενοδοχειακής 

μονάδας

70%
εξοικονόμηση ενέργειας

Μακρόχρονη και σωστή 
λειτουργία των κλιματιστικών
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Αποτρέπει τον ένοικο του δωματίου 
από το να επιλέξει ακραίες τιμές

Εξοικονόμηση στο κόστος και την 
ενέργεια λειτουργίας των κλιματιστικών

Ρύθμιση της κατώτερης και της ανώτερης θερμοκρασίας
στην θέρμανση και στην ψύξη

✓

✓
17

2425

30
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✓

✓

Υπενθύμιση αντικατάστασης των φίλτρων 

Προσφέρει καθαρή & υγιεινή ατμόσφαιρα 
στο χώρο, ικανοποιώντας τις ανάγκες και 
του πιο απαιτητικού ενοίκου

Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των 
κλιματιστικών
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Ξεκούραστη & ευέλικτη λειτουργία 
των μονάδων

Διαμόρφωση ιδανικών συνθηκών 
για τον ένοικο

Πρόσθετες λειτουργίες ασύρματου τηλεχειριστηρίου

✓

✓
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Έξυπνη διαχείριση μέσω Wi-Fi 

Απόλυτος έλεγχος του κλιματιστικού σε 
κάθε δωμάτιο μέσω smartphone ή tablet

✓

✓

Δραστική μείωση στην κατανάλωση 
ρεύματος
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✓

✓

✓

✓

Έλεγχος ΟΝ-OFF  των συνδεδεμένων 
μονάδων είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά

Ρύθμιση θερμοκρασίας των δωματίων και 
το κλείδωμα αυτής, ώστε να μην επιτρέπεται 
καμία ακραία αλλαγή 

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εκκίνησης για 
τον προ-κλιματισμό του δωματίου

Δυνατότητα σύνδεσης της κάρτας του 
δωματίου με το κλιματιστικό

Hotel Menu Pro για έλεγχο έως και 64 κλιματιστικών μονάδων
με ένα χειριστήριο
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Γιατί να επιλέξω το Hotel Menu για την επιχείρησή μου;

1

2

3 4

5

6

Εξοικονόμηση 
ενέργειας έως 

και 70%

Ευκολία διαχείρισης 
των μονάδων σε 

κάθε δωμάτιο

Απόλυτος έλεγχος 
μέσω smartphone 

ή tablet

Οικονομία στη 
συνολική κατανάλωση 
ρεύματος

Συνεπής 
συντήρηση 
της μονάδας

Ευελιξία 
ρύθμισης βάσει 
εξατομικευμένων 
αναγκών 
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Σειρές οικιακών κλιματιστικών inventor με Hotel Menu

STANDARD

Wi-Fi
Standard

Ενεργειακή
Κλάση

Αισθητήρας 
Κίνησης

Φίλτρο 
Τριπλής 
Δράσης
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Σειρές οικιακών κλιματιστικών inventor με Hotel Menu

STANDARD

Wi-Fi
Standard

R32  
Οικολογικό 
Ψυκτικό 
Υγρό

Ιονιστής

Κεντρικός 
Έλεγχος
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Σειρές οικιακών κλιματιστικών inventor με Hotel Menu

Ιονιστής
Χρυσή 
Προστασία

Wi-Fi
Ready

Φίλτρο 
Τριπλής 
Δράσης
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Σειρές πολυδιαιρούμενων κλιματιστικών inventor με Hotel Menu

Φίλτρο
Ιονιστή

Λειτουργία
Follow me

Ροή 4ων 
Κατευθύνσεων

STANDARD

Wi-Fi
Standard



Ευχαριστούμε!


