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SEZÓNNÁ AKCIA NA CHLADIACIU JEDNOTKU

Príjemný chládok v letných horúčavách nebol nikdy dostupnejší! Naša firma ADRIAN GROUP s.r.o. pripravila
pre Vás špeciálne zľavy na chladiace jednotky ADRIAN-AIR® EV.

•

Zabezpečte komfortné pracovné podmienky pre Vašich zamestnancov

•

Ochráňte svoje výrobné technológie pred prehrievaním

•

Vytvorte príjemnú klímu na letných terasách

•

Osviežte zvieratá na farmách či v zoologických záhradách

•

A ešte oveľa viac, a všetko za výhodné ceny

Pripravte sa na letné horúčavy! Požiadajte o svoju špeciálnu zľavu z priloženého cenníka už teraz.

TEPLO BEZ PLYNU? NOVÝ ADRIAN-AIR® MID ECO A BIO
V niektorých krajinách existuje obava z dostupnosti alebo ceny plynu. Nevyhovujúca môže byť aj
plynofikácia konkrétneho regiónu či možnosť praktického vybudovania plynovej prípojky. Taktiež sa
stretávame s tým, že sú odvetvia napr. v poľnohospodárstve, nábytkárskom či drevospracujúcom priemysle,
kde je logickejšie vykurovať iným médiom než plynom.

VYKUROVACIA SEZÓNA KONČÍ. POĎME JU VYHODNOTIŤ

Či už ste energetik z povolania alebo z „donútenia“, musíte vedieť reálne zhodnotiť svoj energetický systém
a jeho parametre po vykurovacej sezóne. Ak ste používateľom nového riadiaceho systému MULTI-RAD®, je
to veľmi jednoduché a svoju prácu zvládnete za pár minút.
MULTI-RAD® PLUS: prihláste sa do voľne dostupného programu XL Online a prepojte svoj notebook/PC
s riadiacou jednotkou pomocou RS232 kábla, v záložke TREND zvoľte NEW a vyberte súbor pre ukladanie
dát, v SELECT DATAPOINTS zvoľte vybrané merané veličiny a stlačte START. Pomocou START a STOP
RECORDING voľte sledovacie obdobie priamo na monitore alebo zvoľte DATA EXPORT pre uloženie dát vo
formáte CSV. Následne ich môžete spracovať napr. v MS Excel.
MULTI-RAD® WEB: prihláste sa do systému cez web server, na hlavnej obrazovke vstúpte do menu
ADVANCED a vyberte funkciu TREND, zvoľte hodnoty, ktoré chcete sledovať a stlačte TREND RECORDS,
vyberte si relevantné obdobie hodnotenia, vytvorte databázu dát stlačením CREATE TREND FILE a uložte
ju DOWNLOAD TREND FILE. Dáta sa uložia v CSV formáte. Spracujete ich napríklad v MS Excel alebo
ľubovoľnom inom programe, ktorý používate.

Export dát z MULTI-RAD® PLUS

Export dát z MULTI-RAD® WEB

V prípade, že máte vlastný nápad do našej poradne, napíšte nám.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKO – RUSKEJ PODNIKATEĽSKEJ RADY
30. 4. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovensko-Ruskej podnikateľskej rady. Na
zasadnutí boli prerokované organizačné otázky týkajúce sa činnosti a plánov rady na rok 2016. V druhej
časti programu bol predstavený nový predseda rady zo strany Ruskej federácie pán Sergej Šmatko.
Zástupcovia veľvyslanectva Ruskej federácie informovali prítomných o aktuálnej situácii a perspektívach
spolupráce slovenských a ruských podnikateľských subjektov.

PREZENTÁCIA ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU EVAPORIZAČNÉHO CHLADENIA
PROJEKTANTOM
29.4.2016 v Liptovskom Mikuláši sa spoločnosť ADRIAN GROUP zúčastnila Prezentačných dní ASICE. Do
programu prednášok sme opäť zaradili evaporizačnú chladiacu jednotku ADRIAN-AIR® EV. Tento krát sme
predstavili náš úspešný pilotný projekt na Slovensku v priemyselnom parku Sereď. Evaporizačné chladenie
je ekologické a veľmi ekonomické riešenie pre veľkoobjemové priestory. Všetkým, ktorí sa prišli pozrieť
ďakujeme za účasť a tešíme sa na spoluprácu. Pre Vás, ktorí ste nemohli prísť, pozrite si našu
prezentáciu tu.

AQUA-THERM KYJEV 2016
Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva
na 18. ročník medzinárodnej výstavy
Aqua-Therm Kyjev,
ktorá sa uskutoční v medzinárodnom výstavnom centre v Kyjeve v dňoch 17.-20. 05. 2016.
Radi Vás privítame v našom stánku 3-T-11.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

