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NOVINKA ADRIAN® KONTROLA CHODU 

  

Nová generácia riadiacich systémov MULTI-RAD® PLUS a MULTI-RAD® WEB zdokonalila doplnkovú funkciu 

kontroly chodu zariadenia alebo vykurovacej zóny. Pri tmavých plynových infražiaričoch ADRIAN-

RAD® alebo teplovzdušných agregátoch ADRIAN-AIR® tak po integrovaní modulu kontroly priamo do 

spotrebiča alebo pre skupinu spotrebičov môžeme získavať varovné hlásenie na zariadenie podľa vlastného 

výberu. Práve partnerstvo a spolupráca so spoločnosťou HONEYWELL nám otvorila nové možnosti pri vývoji 

a použití riadiacej automatiky Honeywell Esys®, komunikačnej siete Modbus a riadiaceho systému MULTI-

RAD®. Aktuálne si takéto riešenie pre jeho nesporné výhody od nás objednala aj spoločnosť MOSGAZ, ktorá 

patrí priamo do štruktúry organizácie GAZPROM. Čítajte ďalej 
  

 

  

 

  

 

RADÍME VÁM 

Dnes Vám ukážeme ako jednoducho nahradiť automatiku modulácie výkonu plynového horáku riadiacim 

systémom MULTI-RAD®. Namiesto štandardizovaného bežného príslušenstva tak teraz môžete použiť 

náš MULTI-RAD® a ovládať ním dôležité funkcie zariadenia akým je teplovzdušný generátor ADRIAN-

AIR® MID a zároveň využívať všetky prednosti inteligentného riadiaceho systému v jednom. Pozrite si 

našu video ukážku, a získajte lepšiu predstavu o využití tejto novej generácie. 
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V prípade, že máte vlastný nápad do našej poradne, prosím napíšte nám. 

 

 

EXPORTNÉ FÓRUM SARIO 2015   
  

10. Novembera 2015 sme sa aktívne zúčastnili ďalšieho ročníka Medzinárodnej Kooperačnej Burzy 

EXPORTNÉ FÓRUM, ktoré tradične organizuje agentúra SARIO. Aktuálne podujatie bolo zamerané na 

príležitosti najmä v Ázii. Prevažná časť programu bola venovaná B2B stretnutiam firiem z celého sveta. 

Veríme, že nové kontakty budú základom pre dobrú budúcu spoluprácu. 

 

Viac o akcii EXPORTNÉ FÓRUM: http://www.sario.sk/sk/novinky/slovenska-kooperacna-burza-2015 
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CERTIFIKÁCIA ZARIADENÍ PRE EXPORT V RÁMCI COLNEJ ÚNIE 

Radi by sme Vás informovali o tom, že naša spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. opäť úspešne absolvovala 

proces certifikácie pre celý sortiment  produkcie  a  získala aktuálne dokumenty potrebné pre export v rámci 

colnej únie. Požiadať o certifikáty 

 

 

PREDSTAVILI SME NAŠE PRODUKTY NA ÁZIJSKOM TRHU 

V dňoch od 18.11. do 20.11.2015 spoločnosť ADRIAN GROUP a jej partnerská organizácia EVERGREEN 

predstavili spolu na výstave pod názvom Čínska Medzinárodná Výstava pre Úspory Energií 2015 našu 

produkciu. Týmto sa chceme poďakovať našim partnerom za výbornú organizáciu a starostlivosť nielen na 

výstavisku a mimo neho, ale aj počas zaujímavého sprievodného programu. Výstava bola určite bohatá na 

zaujímavé nápady a popredné technológie. Jednoznačne potvrdila opodstatnenosť a stále aktuálnosť 

využitia plynových infražiaričov vo veľkoobjemových priestorov najmä s veľkou svetlou výškou.  

 

 

 

 

 

POZÝVAME VÁS 

 
Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

  

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na jubilejný 20. ročník medzinárodnej výstavy Aqua-

Therm Moskva 2016, ktorá sa uskutoční  vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve v dňoch 2. – 5. 2. 

2016. 
 

Radi Vás privítame v našom stánku С121, pavilón 3, hala 15.  
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!  
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