Part enerul Exclusiv în România

J40/4532/2006; RO18493017; membru C.C.I.F.E.R

www.climatica.ro

Echipamente HVAC

Servicii Mentenanţă

Vă mulţumim pentru oportunitatea oferită de a prezenta principalele soluţii de climatizare si serviciile pe care
societatea noastră le propune clientilor săi. Scopul nostru este de a v ă dev eni un partener de încredere în
proiectele dv s., pe parcursul întregului ciclu de v iață al echipamentelor de încalzire si climatizare.
CLIMATICA furnizează echipamente, servicii de asistenţă tehnică si punere în functiune, precum si un consistent
program de Mentenanta tehnica anuala* pentru echipamentele pe care le distribuim în regim de exclusivitate
în România. Suntem distribuitorul exclusiv al mărcilor ETT (Franta) si KAYSUN (Spania), însă portofoliul nostru
include multe alte tipuri de echipamente de încalzire/climatizare si ventilaţii.
În prezent, echipamentele noastre asigură confortul si economii substantiale în operare în numeroase centre
comerciale din Bucuresti, Brasov , Craiov a, Timisoara, Satu Mare etc. (Auchan Dr. Taberelor, Auchan Vitan,
Electroputere Mall Craiov a, Auchan Craiov ita, Coresi Shopping Resort Brasov , etc.)



Deţinem know-how-ul tehnic necesar pentru a va oferi gratuit consultanță imparțială în alegerea solutiei optime în
proiectul dvs. de încălziri/ventila tii/climatizare.



Asiguram inclusiv servicii de întreţinere/mentenanta preventiv a** si corectiv a pentru asigurarea perfectei functionari
de-a lungul întregii durate de via ţă ale echipamentelor.
**întreţinere de rutină esenţială . Un regim planificat de inspecţie periodică, ajustare si înlocuire periodica a
consumabilelor precum si interventii de mentenenanta corectiv a, testarea periodica a performanţelor, analiză, etc.



Oferta noastra de echip amente acoperă majoritatea cerințelor, indiferent de mărimea si complexitatea proiectelor.
De-a lungul anilor, am creat parteneriate solide cu o serie de producători europeni de elită, furnizori de
echipamente si componente de cea mai înalta calitate si performanţă.



Av em încheia te acorduri cu div erse companii de specia litate pentru montaj/instalatii. Putem susține toate lucrările
necesare în div erse locaţii din România. Suntem dinamici, pricepuţi si ne concentram atenţia pe satisfacerea
cerinţelor dvs.
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Rooftopuri Energie Transfert Thermique (ETT), Franţa.

www.ett-hvac.com

Creat în 1979, Ett este un fabricant
de renume si un leader pe piata
echipamentelor
de
climatizare,
ventilații si încălziri, specialist în
sisteme de tratare aerului ultra
eficiente. Ett este renumit pentru
unitătile sale de tip Rooftop (RT) și
unități specializate pentru piscine,
teatre,
cinema
etc.
Toate
echipamentele Ett sunt realizate în
întregime din aluminiu (șasiu + corp).
Recunoscut ca un specialist în
proiectarea și fabricarea sistemelor
de tratare a aerului personalizate, cu
recuperare de energie și pompe de
căldură de înaltă performanță,
echipamentele Ett sunt instalate în
peste 40 de țări din întreaga lume.

Echipa noastră de specia listi (ingineri de Instalatii cu experienţă in domeniu si
tehnicieni de mentenanţă de înaltă calificare), vă poate oferi suport si asistenţă încă din faza de proiectare. Stăpânirea
integrală a proceselor si accesul direct la uzină ne permit ofererirea unor soluţii personalizate si totodata inovatoare.
Unitățile sunt liv rate gata de operare. Specialiștii noștri cu certificare Ett asigură întotdeauna serviciile de punere în
funcțiune și întreținere, utilizand o procedură foarte strictă pe care o aplicam pentru fiecare masină in parte. Toti
parametrii importanți sunt măsuraţi si apoi permanent monitorizati pe intreaga durata de via ta a echipamentului.

Rooftopurile Ett înglobează componente de ultimă tehnologie și cea mai bună calitate. Gamele ULTIMA
respectă standardele europene impuse de directivele ECODESIGN si Normele ErP (Energy Related Products)
2018 si 2021.
Extrem de compacte, functionarea in regim de pompă de căldură (rev ersibiliate) cuplată cu module termice
pe gaz (centrala termică complet echipată si automatizată) folosind tehnologia în condensație, asigură o
performanţă extrem de înaltă.

Ecodesign.
Abordarea Ecodesign se concentrează mai degrabă pe SCOP și SEER (indicatori de performanţă sezonieri)
decât pe déjà clasicii indicatori COP și EER (ratii teoretice calculate numai la Încarcari maxime) care nu sunt
reprezentativi pentru funcționarea zilnică a unității. (exemplu: EER este calculat pentru o temperatură exterioară
de + 35 ° C). SCOP și SEER tin cont de incarcarile parţiale si oferă o imagine reală a performanţei.
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Câteva Avantaje Competitive care recomandă utilizarea
rooftopurilor Ett in div erse proiecte:



În primul rând, construcţia integrală din aluminiu asigură o
protecție excelentă împotriv a coroziunii (garantia noastra
“fără rugina/ fără coroziune in primii 20 de ani!”



Rooftopurile Ett sunt extrem de usoare. Constructia din
aluminiu permite reducerea semnificativ a a masei
echipamentului si
garantează un comportamentul
excelent pe intreaga durata de viata. Incărcări reduse pe
structura de rezistentă a clădirii, permit realizarea de
structuri mai suple si economii substantia le;



Un design industria l inteligent; fiabilitate excelentă;



Optimizare totala. Echip are standard cu ventila toare EC si
cu centrale termice in condensatie de înaltă eficiență;



Eficiență sezonieră. SCOP și SEER (indicatori sezonieri de
performanta extrem de ridicati). Acest aspect se traduce in
mod direct în economii substantia le în costurile
operationale.

Flexibilitate extinsă și multip le posibilități de
configurare și opțiuni, inclusiv cu recuperarea
căldurii;

Regimurile de funcționare ale rooftopurilor ETT:







Răcire/Climatizare folosind c.termodinamic
În regim Free Cooling
Pompă de căldură + cazane în condensație
Exclusiv pe cazanele pe gaz în condensație

În toate aceste regimuri, poate funcționa:
 În recircula re aer 100% sau Aer proaspăt 100%
sau
 În regim mix t cu o proportie optimă aer proaspăt, funcție de
senzorul CO 2
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Ca și în cazul unităților simplu-flux, unitățile dublu -flu pot fi echipate cu cazane în condensație (CC+)
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In echipare standard: VENTILATOARE HPE+ (High Performance Energy)
pt. răcirea condensatoarelor, dar si pentru introducerea aerului + filtrare eco-design, eficienta. 95%, gravimetric G4.
(optional cu presostate pentru controlul ancrasării și semnala rea pt. înlocuirea filtrelor).
 Direct Driv e, Comutare electronică (EC), acționare cu turație variabilă, asigură o creștere a debitului de aer 0-15% la
trecerea prin schimbătoarele de căld ură pentru aceeași putere electrică consumată.
 Diametrul turbinelor și lățimea palelor sunt mărite, ceea ce se traduce prin performanță marită (debit mare, turație mică,
implicit niv el acustic redus).
 Controlul real al turației funcție de temperatura exterioară și sarcina termică.
ECHIPAMENTELE TERMODIN AMICE : tehnologie de ultimă generaţie
 Generație nouă de compresoare multi-stage pentru a permite ajustarea capacității compresoarelor la cerințe, pentru
un consum mai mic și un confort sporit;
 Circuit de compresoare în tandem (Tandem Scroll compressors) pentru a modula puterea furnizată și pentru a economisi
energie în timpul funcționării în sarcină parțială.
 ”Comunicare electronică” la valv ele de la minare electronice pentru a combina optimizarea sporită a schimbătoarelor
de căldură și stabilizarea rapidă a sistemului termodinamic
 Schimbătoare de căld ură prevăzute cu caneluri duble elicoidale pentru a eficientiza transferul termic. Totodată,
schimbatoarele de căld ură externe sunt proiectate pentru a asigura cicluri de degiv rare rapid ă și eficiente.
+ CENTRALA TERMICA pe GAZ, ÎN CONDENSAȚIE complet echipată si automatizată
Eficiența cazanelor în condensație PREMIX: 98% la 108% LHV.

Craiova

Bucuresti

Timisoara

Brasov
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Brasov

Game complete de echipamente de climatizare.
Marca grupului Frigicoll, Spania.
www.kaysun.es
Echipamente fabricate de către concernul

A. O gamă completă de sisteme VRF;
B. Sisteme de ultimă generaţie in detentă directă DX
pentru aplicaţii rezidentiale, comerciale, terţiare si
industriale;
C. Sisteme hidronice (chillere full inverter răcite cu aer,
pompe de caldură rezidentale, unitaţi terminale de tip
ventiloconvectoare) etc.

Prezentăm câtev a Av antaje Competitiv e Kaysun:
 Asiguram livrari rapide de echipamente si piese de schimb oriunde in România. Majoritatea echipamentelor din
catalogul nostru sunt disponibile in stoc Spania. Putem astfel livra in santierele din România în max. 10 zile de la
comandă.
 Calitate si performanţe excelente, sunt certificate, testate, certificate EUROVENT.
 Niv el de preţ bine armonizat cu cerintele pieţei locale.
 Avem capacitatea si know-how-ul necesar pentru asistenţă tehnică in optimizarea soluţiilor de climatizare cu
VRF, suport in proiectare si/sau in conv ertirea proiectelor, selecţii tehnice complexe etc.
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mag. Auchan Elecroputrere, Craiova. O instala tie de climatizare cu sisteme VRF a fost recent instalata si pusa in Functiune in
aug.-sept. 2018.

Unitatiile exterioare VRF Kaysun de ultimă generatie înglobează ultimele tehnologii* disponibile in domeniu,
bucurandu-se de o reducere a amprentei la sol cu 40%, comparativ cu generatia anterioară.

* EVI (Enhance d Vapor I nject ion) la compresoare, permit e ca sarcina de racire sa poat a fi crescut a cu 10% la o t emperat ura ex t erioara de +43
º C si put erea de i ncalzire cu 20 % la o t emperat ura ex t erioara de -25 º C;
EMS (Energy Manageme nt Sy st em), permit e ajust area aut omat a a t emperat urii de v aporizare in regi m de racire pe nt ru a max imiza confort ul si
eficient a energet ică.

FAFCO, Elv eţia/Franţa.

http://www.fafco.ch/

Ice Storage Energy Storage Solutions. Soluţii de stocaj energie cu acumula re de gheaţa pentru aplicaţii în climatizare şi
refrigerare.
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ADISA, Spania.

http://adisaheating.com/en/

O Gamă completă de centrale termice pe gaz in condensaţie si containerizate plug-and-pla y complet echipate. Pla ja de
puteri medii si mari (70-1800 KW).

Mulţumim!
Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice alte informaţii sau detalii suplimentare.
Cu stimă,
Ing. Bogdan Petre, EMBA
General Manager Climatica srl.
m: (+40)720.099.329
office@climatica.ro
www.climatica.ro
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