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CHLADIACA JEDNOTKA EV18 V MOBILNOM PREVEDENÍ

Trpia vaši zamestnanci a technológie neznesiteľnou horúčavou v letnom období? Sú vaše
výrobné a prevádzkové priestory v prenájme a nedajú sa vybaviť klimatizačným alebo
evaporačným chladením? Zdajú sa vám malé mobilné ochladzovače nepostačujúce? Máme pre
vás šikovné riešenie! Predstavujeme Vám originálne prevedenie chladiacej jednotky ADRIAN-AIR
EV18. Pôvodné zariadenie sme vybavili kolieskami, takže ho jednoducho premiestnite kamkoľvek,
pričom oblúkový difuzór zabezpečí veľký objem chladného vzduchu presne tam, kde to
potrebujete. Okamžitý účinok a veľmi úsporná prevádzka sú zárukou vašej spokojnosti.
Zariadenie si môžete zakúpiť na našom e-shope. 

NOVÁ REFERENCIA NA VÝCHODE SLOVENSKA 

Spoločnosť na výrobu prívesných vozíkov UNIKOL s.r.o., Vranov nad Topľou dlhé roky hľadala
riešenie na vylepšenie pracovných podmienok v letnom období. V sendvičovej hale trpeli najmä
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zvárači v ochranných skafandroch. Firma dokonca investovala do špeciálnych vetracích
zariadení. Ale až inštalácia troch kusov chladiacich jednotiek ADRIAN-AIR EV18 priniesla žiadaný
efekt. Jednotky sú nainštalované na vonkajších bočných stenách. Horúci
vzduch prechádza cez vodou zmáčané filtre, ktorým odovzdáva svoje teplo. Čistý a studený
vzduch vstupuje do budovy, kde sa rozvádza pomocou vzduchotechniky. Týmto spôsobom sa
podarilo znížiť teplotu vo vnútri a zabezpečiť spokojnosť zákazníka. „Určite to bola dobrá
investícia“ – pochvaľuje si majiteľ.

DEKONTAMINÁCIA VZDUCHU JE STÁLE AKTUÁLNA 

Vedeli ste, že vzduch vo vnútri budov je znečistený až 20-krát viac ako vonkajšie
ovzdušie? Vzduch v miestnostiach obsahuje látky znečisťujúce životné prostredie,
mikroorganizmy, vírusy a plesne. Pričom 70 až 80% nášho času trávime práve v uzavretých
miestnostiach. Navyše, trend navrhovať budovy s nízkou energetickou spotrebou zintenzívňuje
koncentráciu týchto látok. Jednoduché vetranie a obyčajné čističky vzduchu určite nestačia.
A preto práve v čase ohrozenia nášho zdravia je patentovaná technológia čistenia
a dekontaminácie vzduchu BEEWAIR mimoriadne aktuálna! Je to jediná profesionálna
technológia na svete, ktorá má preukázané výsledky likvidácie škodlivín v ovzduší až na
úrovni 99,99%. A to pomocou hneď niekoľkých technológií vrátane ozonizácie, ionizácie,
fotokatalýzy. Vypýtajte si viac informácii a cenovú ponuku tu. 

RIADIACI SYSTÉM PRE JEDNODUCHÉ INŠTALÁCIE 

Ak sa majiteľ výrobnej haly, ktorá sa vykuruje plynovými infražiaričmi, rozhodne predať polovicu
budovy, musí sa zamyslieť, ako rozdeliť a sfunkčniť samostatné ovládanie spotrebičov bez
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zbytočne veľkých nákladov. 25-ročný, síce ešte funkčný, riadiaci systém Deltarad už na to určite
nestačí, jednoduchý termostat s "kolieskom" nedokáže správne komunikovať s infražiaričmi.
Použili sme týždenný programovateľný termostat Honeywell a po doplnení 
niekoľkých elektroinštalačných prvkov bola úloha splnená. Teraz sa časť haly môže odovzdať
novému majiteľovi aj s plne funkčným riadiacim systémom. Možností je samozrejme viac. Od
jednoduchých až po inteligentné. Kontaktujte nás a zadefinujte nám svoje požiadavky.
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