
 

OKTÓBER 2014 

  

View this email in your browser  

 

 

 

 

 

NOVINKA ADRIAN® SEZÓNY 2014-2015 

V tomto čísle nášho pravidelného cyklu noviniek ADRIAN® Vám predstavíme ADRIAN-AIR®JET. 

Toto multifunkčné zariadenie ponúka kompletné zabezpečenie vykurovania, chladenia 

a ventilácie objektu. Základnými prednosťami sú nízka spotreba energií, znížené inštalačné 

a hlavne prevádzkové náklady. ADRIAN-AIR®JET  je strešná jednotka vybavená inovatívnym 

systémom riadenia fúkaného vzduchu. Rooftop vyrába teplý a studený vzduch bez potreby 

inštalácie ďalších zariadení. Centrálny elektronický systém riadi prúdenie a teplotu vzduchu     na 

zabezpečenie tepelnej pohody v celom objekte. Rooftop je charakteristický svojim 

výkonom    od  40 do 230 kW, prietokom ohriateho vzduchu od 4300 do 24 500 m3/h, tlakom 

vzduchu do 300 Pa a Δ tº chladenia vzduchu do 17ºС. Informácia o technických podmienkach 

a cene. 

 

 

 

 

TECHNICKÁ NOVINKA Z OBLASTI RIADIACICH SYSTÉMOV 

  
Dávame Vám do pozornosti nové technické riešenie MULTI-RAD®, pomocou ktorého vieme 

ovládať modulovaný horák generátora ADRIAN-AIR® MID. 

Výhody tohto riešenia: 

• MULTI-RAD® podľa teploty fúkaného vzduchu moduluje výkon horáka a nahrádza funkciu 

Setu modulácie, 
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• MULTI-RAD® riadi ADRIAN-AIR® MID na základe teploty vo vykurovanom priestore - 

denné teplotné priebehy / týždenný program / kalendár s výnimkami na celý rok / 

vonkajšia teplota atď., nahrádza tak funkciu priestorového termostatu. 

 

 

11. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ENEF 2014 

  

Odborná konferencia na tému „Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, 

technológií a úsporných opatrení“ sa konala od 7. do 9. 10. 2014 v Banskej Bystrici. Naša 

spoločnosť ako odborný partner konferencie sa prezentovala príspevkom pod názvom „Ako 

priniesť úspory do vysoko efektívnych energetických systémov“. Chcete vedieť, kde my vidíme 

priestor na zvyšovanie úspor v energetike veľkoobjemových priestorov? Kliknite tu. Veríme, že 

Vám náš názor v tejto veci bude prínosom.   

 

  

 

 

 

 

ZASADNUTIE SLOVENSKO-RUSKEJ PODNIKATEĽSKEJ RADY 

 

  
9. 10. 2014 sa v sídle SRPR v Bratislave uskutočnilo ďalšie zasadnutie rady. Zasadnutie slávnostne 

otvoril Igor Ledecký, predseda Slovensko-Ruskej podnikateľskej rady, ktorý privítal Charge 

d´affaires Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR A. Šabanova A.V. a senior viceprezidenta akciovej 

spoločnosti Ruské železnice Rešetnikova V.I.  Členovia a významní hostia z MZVaEZ SR, MH SR, 

Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Obchodného zastupiteľstva RF v Slovenskej 

republike diskutovali na tému „Vplyv súčasných ekonomických opatrení vytvárajúcich obmedzenia 

vzájomnej obchodnej výmeny medzi Ruskou federáciou a Slovenskom“. Počas zasadnutia bolo 

podpísané Memorandum o spolupráci medzi spoločnosťou Ruské železnice, a.s. a SLOVENSKO-

RUSKOU podnikateľskou radou. 
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Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 

PREZENTAČNÉ DNI A-SICE,  

  ktoré sa uskutočnia  v Trnave a Trenčíne 

v dňoch 12. - 13.11.2014.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

 

 

 

POZÝVAME VÁS  

 

 

 

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV  

  

Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. v rámci rozširovania svojho pôsobenia na ruskom trhu 

podpísala zmluvy s dvomi  novými partnermi.   

Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťami: 

  

             ООО «ТЕPLOENERGOKOMPLEKT»                            OOO «PIKENERGOINZHINIRING» 

                                 Magnitogorsk                                                                    Jaroslavľ 

 

 

http://www.asice.sk/sk/prezentacne-dni/plan-2014
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NAPÍSALI O NÁS 

• Odborný časopis pre energetikov "Энергия и Менеджмент" № 4-5(79-80) 2014 

• Odborný časopis "Знак Качества"  

• AQUA THERM KYJEV 2015 

• AQUA THERM NOVINKY  
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