aktuality

Nový pisoárový systém
Nový pisoárový systém Geberit charakterizuje flexibilita, vďaka ktorej si vo verejnom
a poloverejnom priestore hravo poradí s každou stavebnou situáciou a požiadavkou. Systém, ktorého všetky časti pochádzajú od jedného výrobcu, obsahuje pisoáre s úsporným
elektronickým splachovaním na 0,5 l vody,
ako aj pisoáre určené na úplne bezvodú prevádzku. Všetky pisoáre majú keramické misy
bez okrajov, čo uľahčuje čistenie, zlepšuje
hygienu a predchádza vzniku nepríjemného
zápachu. Podľa potreby si možno zvoliť jednu z troch možností napájania elektrinou –
zo siete, batérie alebo z nezávislého integrovaného generátora. Zvolený spôsob
napájania možno kedykoľvek neskôr zmeniť.
Vďaka nízkej spotrebe elektriny, vody a možnosti vybaviť riadiacu jednotku sebestačným
generátorom elektriny, nezávislým od siete
alebo batérie, je prevádzka pisoárov Geberit
hospodárna a spĺňa najprísnejšie ekologické
požiadavky. Nezanedbateľný je aj fakt, že
všetky časti pisoáru, na ktorých sa vykonáva

údržba, sú jednoducho dostupné bez nutnosti demontáže, dokonca netreba ani uzatvárať prívod vody vďaka automatickej deaktivácii splachovania počas servisných prác.
Všetky súčasti pisoárového systému Geberit
– od inštalačných prvkov cez keramické misy

a elektronické ovládania až po deliace steny
– do seba perfektne zapadajú a sú dizajnovo
zladené.
Viac informácií nájdete na www.geberit.sk.
Zdroj: Geberit

Smart regulátor pre efektívnejšie vykurovanie
Na flexibilné a diaľkové ovládanie vykurovania a prípravy teplej vody prostredníctvom internetu slúži nový smart regulátor MiGo, navrhnutý výhradne pre kotly
značky Protherm. Prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo tablete a Wi-Fi
pripojenia dostáva užívateľ inteligentný
a efektívny nástroj ovládania vykurovacieho systému a súčasne aj prehľadné
grafické vyhodnotenie spotreby energie
a priebehu požadovanej a skutočnej teploty v miestnosti.
Regulátor umožňuje používateľom docieliť viac úspor než s iným regulátorom tohto druhu v dôsledku efektívneho riadenia
systému presne podľa zvyklostí a potrieb
domácnosti. MiGo je „samoučiaci“ sa

ekvitermný regulátor s funkciou predvídania, ktorá umožňuje dosiahnuť požadovanú teplotu v požadovanom čase.
S kotlami Protherm komunikuje prostredníctvom komunikačného protokolu eBus,
ktorý zároveň umožňuje aj modulovanie
výkonu kotla a zaručuje efektívnejšiu
a úspornejšiu prevádzku. Jednou aplikáciou možno riadiť viac systémov v tej istej domácnosti alebo aj vo viacerých domácnostiach naraz. Regulátor už pri prvej
inštalácii vytvorí sám automaticky časový
program vykurovania na základe zvyklostí
používateľa.
Viac na www.protherm.sk.
Zdroj: Protherm

Inovatívne riešenie v kategórií klimatizácií
Spoločnosť Samsung prichádza s inovatívnym riešením, ktoré prináša doslova čerstvý
vietor do segmentu klimatizácií.
Samsung 360 kazeta kombinuje revolučný
výkon s elegantným dizajnom, ktorý úplne
mení prúdenie vzduchu. Unikátny ventilátor
klimatizačnej jednotky upravuje vzduch do
kompletného horizontálneho prúdenia, pričom vytvára vrstvy chladného vzduchu. Cirkulujúca vzduchová vlna ovplyvňuje neustále
teplotu v miestnosti a poskytuje rovnomernú distribúciu vzduchu do všetkých smerov
(360°). Bezlamelové riadenie prúdu vzduchu
zaisťuje rýchle a pohodlné chladenie bez pocitu chladného prievanu, pričom pracuje so
100-percentným objemom vzduchu, zatiaľ
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čo tradičné štvorcestné kazetové jednotky
majú úbytok vzduchového výkonu až 25 %.
Jednotka disponuje štýlovým panelom s intuitívnym displejom, ktorý umožňuje užívateľom meniť prúdenie vzduchu v závislosti
od ich preferencií. Užívatelia si môžu vybrať
z troch typov nastavení vrátane horizontál-

neho, vertikálneho a špeciálne oddeleného prúdenia vzduchu podľa konkrétnych
priestorov.
Klimatizačné zariadenie môže byť integrované do stropu alebo zavesené na stene,
takže ponúka jedinečnú flexibilitu a navyše
dokonale ladí so štýlom miestnosti. Okrem
toho môžu užívatelia ovládať klimatizáciu
prostredníctvom diaľkového ovládača s kruhovým tlačidlom na komfortné chladenie.
Vďaka technológii Samsung Virus Doktor sa
čistí vzduch od prachu, alergénov, vírusov
a baktérii.
Viac informácií nájdete na www.samsung.sk.
Zdroj: Samsung

