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KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍCH SLUŽEB
Klimatizace od NWT

Dodávané zařízení

Klimatizační technika se v dnešním světě stala
již standardním doplňkem na našich pracovištích, v zasedacích místnostech, restauracích,
ale také v našich domovech. Vývoj technologií přidal klimatizacím další vlastnosti, které
posouvají klimatizace mezi všestranná zařízení, které v horkých dnech nejen chladí, ale dokážou také výborně filtrovat a čistit vzduch.
Další přidanou hodnotou je také tepelné čerpadlo, které dokáže v chladných obdobích
nárazově rychle vytopit prostory za zlomek
ceny oproti jiným topným systémům.

Instalujeme a dodáváme klimatizační jednotky renomovaných výrobců. Provádíme montáž těchto typů
jednotek:
•
•
•

splitové (nejčastěji používaný typ)
multisplitové
VRF systémy

Podle požadavků a prostor dodáváme zařízení ve
všech výkonnostních řadách a typech:
•
•
•
•
•

Poskytované služby
Poradenství a návrh klimatizačních systémů
Navrhneme pro Vás optimální řešení chlazení Vašich prostor, zodpovíme veškeré dotazy a zpracujeme cenovou
nabídku.
Dodávka a montáž zařízení
Dodáme a odborně namontujeme zařízení kvalifikovanými pracovníky.
Servis
Zajišťujeme pravidelný záruční i pozáruční servis jednotek,
preventivní servisní prohlídky a čištění klimatizace.

nástěnné
kazetové
podstropně-parapetní
kanálové (mezistropní)
mobilní jednotky

KLIMATIZACE JAKO UNIVERZÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Odvlhčovač
Při chlazení dochází vždy k odvlhčování vzduchu, kdy na
výparníku dochází ke kondenzaci vody, která je poté odváděna do potrubí či odpadu. Odvlhčování lze také zapnout
jako samostatnou funkci. Pro prostory s přetrvávající vlhkostí je klimatizace ideálním zařízením.

Čistička vzduchu
Klimatizace prohání nasávaný vzduch přes sestavu filtrů. Ty
jsou dle výbavy klimatizace prachové, pylové, protipachové, antibakteriální nebo je výbavou klimatizace i ionizátor
vzduchu. Funkci čističky vzduchu jistě ocení uživatelé ve
městech nebo oblastech s horší kvalitou ovzduší.

Klimatizace nejen chladí
Topení
Klimatizace je pokročilé tepelné čerpadlo typu VZDUCHVZDUCH. COP faktor u některých typů dosahuje hodnoty
až 4,5 jako u klasických tepelných čerpadel a dokáže topit
až do -20 stupňů venkovní teploty. Při srovnání s přímotopy se dostanete až na 60% úsporu nákladů na energie.
Topení klimatizací je ideálním doplňkem Vašeho topného
systému v přechodných obdobích, jelikož nemusíte vytápět všechny Vaše prostory, ale jen jednotlivé místnosti
a díky tomu ušetříte za energie.
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