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RADÍME VÁM 
 

 

Okrem inteligentných riadiacich systémov vyššej rady MULTI-RAD® a MICRO-RAD® máme v stálej ponuke 

aj analógové programovateľné termostaty. Sú vhodné najmä pre menšie inštalácie alebo samostatné 

lokálne pracoviská. Pri zapojení na vnútorný snímač teploty ich môžete využiť s infražiaričmi. Pri zapojení 

s ovládaním pilotného vodiča sú vhodné pre reguláciu teplovzdušných jednotiek. Ide o týždenné 

programovateľné termostaty CM907 a CM507. Aktuálne sme k nim upravili technickú dokumentáciu. 

Vzhľadom na opakujúce sa chyby v elektrickom zapojení sme sa dôslednejšie venovali popisu nárokov na 

inštaláciu. Overte si, že máte správne technické podklady a pracujete s najnovšími informáciami. Využite 

našu partnerskú zónu a získajte z nej poslednú verziu technických podmienok alebo nás 

kontaktujte priamo. 
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TECHNICKÁ PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV A MONTÁŽNE FIRMY 

VIETE SI SPRÁVNE NATOČIŤ SÁLAVÉ RÚRY? 
 

 

August, posledný letný mesiac – najvyšší čas naplánovať ročné servisné prehliadky vykurovacej techniky 

pred vykurovacou sezónou! Vedeli ste že sálavé rúry ADRIAN-RAD® musia byť špeciálne otočené v 

držiakoch? Overte si správny postup pri vodorovnom zavesení napr. pod strop v technických podmienkach 

na str. 21/28 alebo požiadajte o zaslanie nových. Ale čo v prípade zavesenia na bočnej stene? Pozrite si na 

našom výkrese správne otočenie rúr v tomto prípade. Tepelná záťaž na zvar sa zníži a rúry vám vydržia 

oveľa dlhšie. 

 

  

   

 

AKTUÁLNA CE CERTIFIKÁCIA 
 

 

 

ADRIAN GROUP opätovne potvrdil kvalitu svojej produkcie a úspešne 

absolvoval kontrolu certifikovaných výrobkov. Renomovaná organizácia SZU 

Brno, rovnako ako v minulosti, nemala k našej výrobe žiadne výhrady. 

Pokračujeme v našej politike dodávania maximálnej kvality pre našich 

zákazníkov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

 

ČLÁNOK O PLYNOVÝCH INFRAŽIARIČOCH 
 

 

 

Asociácia energetických manažérov NP ABOK, Moskva, Rusko v poslednom 

čísle svojho odborného časopisu zverejnila článok o vykurovaní pomocou 

plynových infražiaričov. Veľmi nás teší, že téma sálavého vykurovania znova 

vzbudila záujem odbornej verejnosti. Praktické skúsenosti z realizácií 

dlhodobo potvrdzujú, že vo vykurovaní veľkých a energetický náročných 

objektov stále neexistuje účinnejší a finančne dostupnejší spôsob ako je 

práve sálavé vykurovanie. 
 

http://www.adriangroup.sk/plynove-infraziarice/tmave-plynove-infraziarice
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/plynove-infraziarice/uspora-energie
http://www.adriangroup.sk/plynove-infraziarice/uspora-energie


 

 

 

 

PRIPRAVENÍ NA NOVÚ SEZÓNU 
 

 

 

Uisťujeme Vás, že sme počas našej letnej odstávky, načerpali dostatok síl 

a energie. Sme pripravení na všetky vaše technické zadania a dopyty 

a tešíme sa na spoluprácu v novej vykurovacej sezóne. Či už máte záujem 

o naše produkty alebo služby, sme tu pre Vás. 
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