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Novinka na trhu s komínmi

Nízkoenergetický dom alebo pasívny dom
potrebuje zodpovedajúci komín. Každý z investorov chce bývať v dome, ktorý ma minimálne náklady na vykurovanie, ale pri výbere komína uprednostňujú len cenu bez
ohľadu na to, čo komín dokáže. Komíny spoločnosti Schiedel patria k tým, ktoré určujú
trendy, a aj teraz táto spoločnosť prichádza
na slovenský trh s novinkou komínového telesa bez zadného odvetrania, s kvalitnou rú-

rou 1,33 m dlhou a s tvárnicou s integrovanou izoláciou. Zadné odvetranie nie je
v komíne ABSOLUT potrebné, a preto interiér a exteriér nie sú spojené prostredníctvom komínového telesa z dôvodu odvetrania vlhkosti z izolácie. Schiedel ABSOLUT je
výnimočným komínom aj vďaka prvkom
DURONIC, ktoré odstraňujú tepelné mosty
a umožňujú bezproblémový prechod strešnou rovinou vďaka setom na napojenie na
izolačné vrstvy. Schiedel ABSOLUT dokáže
vyhovieť aj požiadavkám kladeným pri vykonávaní blower-door testu na overenie tesnosti stavby. Samozrejmosťou je tzv. GW3 –
odolný pri a po vyhorení sadzí a zároveň
spôsobilý na odvod spalín od kondenzačných spotrebičov, pre všetky typy palív.
Zdroj: Schiedel

Súčasné chladenie a kúrenie v jednom

Užívateľom, ktorí majú vyššie nároky na
klimatizáciu, ponúka Toshiba nový 3-rúrkový systém S-HRMi, ktorý predstavuje jedno
z najflexibilnejších a najúčinnejších riešení,
a to najmä vďaka tomu, že dokáže súčasne chladiť aj kúriť. Funguje tak, že teplo
z jednej zóny danej budovy sa prenáša do
inej zóny, kde treba práve kúriť, a naopak.

Hlavný prínos tohto riešenia spočíva vo výraznom zvýšení účinnosti, vďaka čomu sa
dosiahne cenovo veľmi výhodné temperovanie rôznych typov prevádzok.
Trojrúrkové systémy majú okrem sacieho
a kvapalinového potrubia aj tretie chladivové potrubie, označované ako rozvod
horúceho plynu. Prepínacie jednotky (Flox
Box-y) zabezpečia podľa potreby zásobenie
vnútorných jednotiek teplom alebo chladom. Toshiba používa vo svojich systémoch
osvedčené kompresory s dvojitými rotačnými piestmi, ktoré dokážu zabezpečiť
maximálnu kontrolu celého systému s minimálnymi energetickými stratami. Práve
v oblasti prevažujúcej čiastočnej záťaže sa
vďaka tejto kompresorovej technológii dosahujú špičkové hodnoty stupňa účinnosti.
Ďalšou veľkou prednosťou jednotiek Toshi-

ba sú tri invertory, ktoré sa používajú pre
vonkajšie jednotky 12 a 14 PS. Invertory
umožňujú precíznejšie prispôsobenie výkonu vonkajšej jednotky v závislosti od požiadaviek, čím sa minimalizujú energetické
straty.
Systém S-HRMi je tak bezpochyby výrobok zameraný prioritne na budúcnosť – na
stupňujúce sa požiadavky na ochranu životného prostredia a na riešenia modernej celoročnej klimatizácie miestností s vysokou
účinnosťou.
Viac informácií získate na internetovej
stránke www.toshiba-airconditioning.com.
Zdroj: AIR-COND KlimaanlagenHandelsgesellschaft m.b.H.
Toshiba – Generálne zastúpenie Rakúsko
– Východná Európa

V Skalici vyrastá logistické centrum

V Skalici vyrastá nové logisticko-distribučné centrum East Hub. Investorom skladu
kotlov spoločnosti Vaillant Group pre strednú a východnú Európu je Protherm Production, popredný výrobca širokého sortimentu
kotlov Vaillant Group.
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„Do dvoch rokov by sme chceli vybudovať
logistické centrum s rozlohou 20 000 m2.
Aktuálne sa rozširuje pôvodný sklad s rozlohou 7 000 štvorcových metrov o ďalších
5 000 m2,“ hovorí Vladimír Výsmek, manažér logistického centra skupiny Vaillant. Odhadovaná výška investície predstavuje dva
milióny eur. Okrem skladových priestorov sa
v záverečnej fáze výstavby počíta aj s vybudovaním administratívnych priestorov.
Nové logistické centrum vyrastie v súčasnom areáli výrobného závodu Protherm
Production. Skalický závod patrí ku kľúčovým dodávateľom kotlov Vaillant Group pre
trhy strednej a východnej Európy. Práve to
bol hlavný dôvod na situovanie logistického
centra do Skalice. Zámerom skupiny Vaillant

je konsolidovať logistiku, zefektívniť skladovanie a celkovo znížiť náklady. „Výstavbou
logistického centra sa chceme dostať bližšie
k zákazníkovi, skvalitniť servis a zabezpečiť
dodávku kotlov do 24 hodín,“ zdôrazňuje
Vladimír Výsmek.
Prevádzkovateľom logistického centra bude
Vaillant Group Trading, ktorá je dcérskou
spoločnosťou Vaillant Group. Prostredníctvom logistického centra sa výrobky dostanú na trhy Slovenskej a Českej republiky,
Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, do krajín bývalej Juhoslávie, ale aj do
krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie.
Zdroj: Protherm Production

