




ZÁVESNÉ TEPLOVZDUŠNÉ KÚRENIE

PA ÷ PCM
Výkonné závesné teplovzdušné generátory. 
Prevedenie s axiálnym ventilátorom v 7 výkonových 
radách od 15 kW do 105 kW
PA: jednostupňový horák 
PA-2: horák s 2 stupňami tepelného výkonu 
PA-4: horák s 2  tepelného výkonu 
a ventiláciou vzduchu
PCM: kondenzácia s plynulým plameňom a prietokom 
vzduchu 

stupňami

UT ÷ UTC
Výkonné závesné teplovzdušné 
generátory s radiálnym ventilátorom
na potrubné šírenie vzduchu. 
Dostupný v 6 výkonových radách od 25 kW 
do 105 kW.
UT: jednostupňový horák
UT-2: dvojstupňový horák s dvoma úrovňami 
tepelného výkonu
UTC: kondenzácia s plynulým plameňom

UT/K ÷ UTC/K
Výkonné závesné teplovzdušné generátory
 s radiálnym ventilátorom na potrubné šírenie vzduchu 
na vonkajšiu inštaláciu. Úroveň IP44
Dostupný v 6 výkonových radách od 25 kW do 105 kW.
UT/K: jednostupňový horák
UT/K-2: horák s dvoma stupňami 
tepelného výkonu
UTC/K: kondenzácia s plynulou moduláciu plameňa

MINIJET
Závesné plynové teplovzdušné generátory
s atmosférickým plynovým horákom
a axiálnym ventilátorom. 
Dostupný v 3 výkonových radách od 17 kW 
do 37 kW.
MJ: jednostupňový horák 
MJ-4:  horák s dvoma stupňami vykurovacej
kapacity a ventiláciou vzduchu

BA
Vertikálny generátor určený na vykurovanie 
priestorov, priame šírenie vzduchu. 
Vykurovanie zemným plynom alebo propánom.
Dostupný v siedmych výkonových radách 

3
od 34 kW do 105 kW a od 1900 m /5 

3do 6300 m /h.

TE
Mimoriadne výkonné stacionárne teplovzdušné 
generátory s radiálnym ventilátorom na priame 
alebo potrubné šírenie vzduchu, prevedenie 
s horákom na zemný plyn alebo propán. 

Dostupný v siedmych výkonových radách od 47 kW 
3 3do 391kW a od 2800 m /h do 23000 m /h

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY S RADIÁLNYM VENTILÁTOROM

DUO-MO
Kondenzačné vykurovanie priestorov pre vnútornú 
vertikálnu inštaláciu vybavenú plynovým
horákom, s plynulou moduláciou plameň a
ventiláciou vzduchu. 

Vertikálne/horizontálne vykurovanie priestorov pre vnútorné inštalácie:
3TC(O)E: Dostupný v 32 výkonových radách od 60 kW do 1160 kW a od 4300 m /h

3
do 70000 m /h, dostupný s jednostupňovým horákom(zemný plyn a propán).

ENERGY(O): Dostupný v 16 kondenzačných modeloch od 68 kW do 1090 kW 
3 3

a od 4600 m /h do 71000 m /h, dostupný ako dvojstupňový alebo modulačný
plynový horák alebo propánový horák. 

Vertikálne/horizontálne vykurovanie priestorov pre vonkajšie inštalácie:
TC(O)K: Dostupný v 32 výkonových radách od 60 kW do 1160 kW 

3 3a od 4300 m /h do 70000 m /h, dostupný s jednostupňovým 
- vykurovaný zemným plynom alebo vykurovacím olejom.
ENERGY(O)K: Dostupný v 16 kondenzačných modeloch od 68 kW 

3 3do 1090 kW a od 4600 m /h do 71000 m /h, dostupný s dvojstupňovým 
modulovaným horákom na zemný plyn alebo propán
. 

horákom - 

Dostupne v piatich výkonových radách 
3

od 115  kW do 600 kW a od 14000 m /h
3do 57500 m /h



CF-GAS ÷ CF-CM/P
Ucelené klimatizačné systémy, konštruované na ohrev, chladenie, 
filtráciu a distribúciu vzduchu v stredne veľkých a veľkých priestoroch.

3 3Dostupný v 8 výkonových radách od 3500 m /h do 23000 m /h.

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY VHODNÉ PRE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

VYKUROVACIE GENERÁTORY

olejovým horákom.

Vykurovanie uzavretých priestorov, 
vnútorná/vonkajšia inštalácia, dostupné 
v 2 výkonových radách

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY VHODNÉ PRE DOMÁCE POUŽITIE

Ohrievače bytových priestorov s horákom na  plyn
alebo olej.

Dostupný v 5 výkonových radách od 18,5 kW do 34 kW.

s olejovým horákom.
Dostupný v 5 výkonových radách od 22 kW do 41 kW.

kúrenie na zemný plyn a chladenie na ekoplyn R407C

Kondenzačné teplovzdušné generátory na vykurovanie
priestorov, pre vonkajšiu vertikálnu montáž, dostupná
s modulačným plynovým horákom, navrhnutý 
pre športové zariadenia.

Dostupný v 3 výkonových radách od 150 kW 
3 3do 400 kW a od 14000 m /h do 37000 m /h.

Vertikálne vykurovanie priestorov 
pre vonkajšiu inštaláciu, na zemný 
plyn a propán, navrhnutý 
pre športové zariadenia:

Dostupný v 6 výkonových radách 
od 190 kW do 590 kW 

3 3a od 13500 m /h do 37500 m /h.

výkonových radách

 
vnútornú/vonkajšiu

 
priestorov

Dostupný v 18 výkonových radách od 90 kW 
3 3do 1160 kW a od 6000 m /h do 100000 m /h.

Vykurovanie priestorov, kde 
bezpečnostné predpisy zakazujú 
vnútornú inštaláciu plynových
vykurovacích jednotiek. Plynový 
kondenzačný kotol je umiestnený 
vonku a vykurovacie  jednotky 
vo vnútorných priestoroch
(textilný, papierenský, 
tlačiarenský priemysel).

Dostupný model 34 kW a 
35500 m /h.

vykurovanie tepelným čerpadlom a chladenie

 s modulačným horákom od 24 kW
3 3 do 94 kW a od 1800 m /h do 9000 m /h

6 kondenzačných modelov 



ZÁVESNÉ TEPLOVODNÉ JEDNOTKY

Závesné teplovodné ohrievače vzduchu . K dispozícii 
sú jednotky v lakovanom alebo nerezovom 
prevedení v dvoch verziách: 

Vertikálne alebo horizontálne ventilkonvektory 
pre inštaláciu na podlahu, na stenu alebo strop. 
Sú určené na vykurovanie (od 3,5 do 17 kW)  
a klimatizáciu verejných a obytných 
priestorov (od 1,5 do 9,5 kW)

SAMOSTATNÉ VENTILAČNÉ VZDUCHOVÉ JEDNOTKY - ROOF TOP

Plynové telelné čerpadlo - rekuperačný 

systém na vykurovanie a chladenie stredne 

veľkých budov.

Dostupný v 5 výkonových radách s prietokom
3vzduchu od 3900 kW do 10400 m /h, kapacita 

chladenia 19 kW do 52 kW, kapacita  

vykurovania od 22 kW do 57 kW, 

dostupná v dvoch verziach:

    

    S odvodom a prívodom vzduchu z vrchu

    S odvodom a prívodom vzduchu zo strán

Samostatná vzduchová jednotka len

na chladenie alebo tepelné čerpadlo

s hermetickými špirálovými kompresormi

pracujúcimi na ekoplyn R410A.

Dostupný v dvoch verziách, každý jeden

obsahuje 4 výkonové rady od 8600 
3do 33600 m /h

chladenie a vykurovanie tepelnými čerpadlami,

kapacita od 50 do 200 kW

Samostatná vzduchová jednotka na kúrenie - ventiláciu a filtráciu 

vzduchu s kondenzačným výmenníkom tepla s dvojstupňovým 

alebo modulačným horákom na plyn alebo olej.

3    Dostupný v 6 výkonových radách od 120  do 760 kW a od 5300 do 51000 m /h

kapacita kúrenia od 7 do 34 kW

              Séria zariadení určených len na kúrenie.
Dostupná v 18 modeloch s vykurovacím výkonom
od 13 do 115 kW

výkonových rád:

CHLADIČE A TEPELNÉ ČERPADLÁ

Dostupné v dvoch verziách a 8 výkonových radách.

kapacita chladenia od 7 do 38 kW.



JEDONOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA A DESTRATIFIKÁTORY

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY

Prenosné teplovzdušné generátory s mimoriadne vysokou účinnosťou 
spaľovania, s priamym šírením vzduchu. Vhodné na núdzové vykurovanie.

Teplovzdušný generátor. 
Dostupný v 7 výkonových radách od 30 do 115 kW

propánový, priame spaľovanie
propánový, s výmenníkom a komínom

Dostupný v 4 výkonových radách od 60 do 175 kW

vertikálna inštalácia

Dostupné v 2 verziách, každá obsahuje
10 výkonových rád od 160 do 770 kW:

5 výkonových rád od 60 do 240 kW:

Cirkulačné vykurovanie najmä 
poľnohospodárskych objektov. 
Navrhnuté pre chov hydiny.
Dodávané s plynovými horákmi
na zemný plyn a propán.
Vysoká teplota výstupného 
vzduchu až 120° C.

Vonkajšia rekuperačná jednotka.
Dostupná v 5 výkonových radách
s prietokom vzduchu od 3500 

3do 12600 m /h
 

Destratifikátor / dostupný v 2 výkonových radách
3od 3500 do 8500m /h, s alebo bez termostatu.

 

Rekuperačná jednotka, horizontálna verzia.
Dostupná v 9 výkonových radách s prietokom vzduchu

3od 300 do 5100m /h.
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