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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ADRIAN GROUP

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v našej spoločnosti
v dňoch 13. a 15. júna 2017. Naše dvere budú od 9:00 do 13:00
otvorené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o úsporne energetické
systémy. Predstavíme Vám nové chladiace evaporačné jednotky
inštalované priamo v našich výrobných priestoroch. Spolu sa
zoznámime so všetkými technickými detailmi realizácie. Okrem
toho uvidíte naše tradičné výrobky zo sortimentu vykurovania
a riadenia. K dispozícii Vám budú naši technici a obchodníci
a priamo s nimi môžete konzultovať Vaše otázky a žiadať aktuálne
informácie a podklady.

RADÍME NAŠIM PARTNEROM
Často sa opakujúcim riešením evaporačného chladenia je umiestnenie ADRIAN-AIR® EV na strechu
a následne prechod cez strechu do ochladzovaného priestoru. V prípade, že treba prekonať medzipriestor
s podkrovím, falošným stropom, zníženým podhľadom atď. je jasné, že vzduch aj voda, ktorá tadeto bude
prúdiť sa dodatočne ohreje. Aby sme zbytočne nestrácali chladiaci potenciál, musíme zabezpečiť izoláciu
oboch rozvodov a minimalizovať ich dĺžky. Treba si uvedomiť, že v letných mesiacoch môže byť v týchto
priestoroch, najmä pri nepostačujúcej izolácii, teplota 50 – 60 °C. To isté platí s rozvodmi po streche. Ak
riešite konkrétny technický návrh, určite sa na nás obráťte a využite našu bezplatnú konzultačnú službu.

ADRIAN GROUP CHLADÍ ÚSPORNE

Naše výrobné priestory dostali nové chladenie. Úsporná evaporačná technológia ochladzovania vzduchu
prirodzeným spôsobom bez freónov je pre nás to pravé...

TECHNICKÉ ŠKOLENIE PRE PARTNEROV
23. a 24. mája 2017 sa uskutočnilo školenie pre našich partnerov v Rusku, ktoré sme museli presúvať kvôli
nepriaznivému počasiu. A o to lepšie to dopadlo! Zišlo sa do 30 ľudí, partnerov a dílerov, ktorí zdieľajú
spoločné nadšenie pre naše produkty a služby, prinášajúce obrovské úspory pri vykurovaní veľkých hál. Boli
partneri z Bieloruska, Kazachstanu a rôznych miest RF. Predstavili sme štandardnú ponuku produktov ale
aj novinky - chladiaci program na letnú sezónu. Účastníci si mohli všetky vzorky vyskúšať naživo, pripojené
na vodu, plyn a elektrinu, simulovať poruchy a spôsob ich odstránenia. Nechýbal ani športovo - kultúrny
program.
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Ďakujeme všetkým účastníkom školenia a najmä našim verným partnerom z mesta Voronež, firme OOO
GeLiOs, ktorí nám pomohli zvládnuť celé podujatie na jednotku!

AQUA-THERM KYIV 2017
30. 5. až 2. 6. 2017 sa v Kyjeve, Ukrajina konala 19. Medzinárodná výstava HVAC Aqua-Therm KYIV
2017. Pre nás táto výstava ako aj februárová bola veľmi nezvyčajná. Historicky prvý krát sme mali stánok
na otvorenej vonkajšej ploche. Naša partnerská firma TOO TM-PK vynaložila maximum úsilia
a vynaliezavosti, aby nám vytvorila peknú a praktickú konštrukciu. Mysleli sme aj na možné rozmary
počasia. Funkčné vzorky generátora na drevo a chladiacej jednotky boli pripravené zabezpečiť nám tepelný
komfort za každých podmienok. Štyri dní preleteli jedným dychom! Veľký počet návštevníkov bol vybavený
k plnej spokojnosti informáciou o našich produktoch a službách. Ďakujeme účastníkom, návštevníkom aj
organizátorom výstavy. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v Ukrajine!

