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Az -ről

Vezető francia gyártó az alábbi területeken:

. Légkondicionáló rendszerek,

. Magas hatásfokú hőszivattyúk,

. Energia visszanyerő megoldások.

. Alapítva: 1979

. 232 alkalmazott

. 2014 évi árbevétel: 45 M€

. 16 000 m² gyártó terület



Az export kiszolgálására létrehozott hálózat…  
Képviseleti partnerek számos országban:

és még:

Partnerünk a:



Az export kiszolgálására létrehozott hálózat…  
A Partnereink rendelkezésére álló komplex kereskedelmi hálózat:

Export hálózat
felépítése

Kereskedelmi
Részleg

Adminisztratív követés
Kereskedelmi kapcsolat
Gyártóművi kapcsolat

Tervező
Részleg

Mérnöki segítség a projectek során
Egyedi berendezések ajánlatainak kidolgozása

Logisztika

Szállítási és csomagolási ajánlatok
Szállítási határidők
Export dokumentáció biztosítása

Szerviz
Részleg

Műszaki segítségnyújtás – Forró drót
Partnerek műszaki oktatása, tréning
Diagnosztikai és hibakeresési segítség
Tartalék alkatrész biztosítás



Mindig az igényeknek megfelelő berendezést…

Kereskedelem

Szolgáltató 
ágazat

Ipar
Uszodák

Szabadidő, 
szórakoztatás

EFFI+

CH RE
PACARE

DESHU
PAC



Bevásárló központok

Elvárások: tetőre telepíthető és önálló működésű 
berendezések.

(hiper- és szupermarketek, mall sorok, …)

EFFI+ Termodinamikus 
hőszivattyú

(a külső levegőt felhasználva)

30 - 200 kW
Teljesítmény

tartományban

Egyáramú berendezés
(Friss + Elszívott levegő)

Összefűzött hőcserélő EC Ventilátor
Minden berendezés

alumínium szerkezeti 
elemekből készül



Bevásárló központok
EFFI+, egy moduláris megoldás

EFFI+ EX

Elszívó modul

Használt levegő kidobás

EFFI+ R

Megoldás gépcsere esetén
Alacsonyabb súly

Opciós párátlanítás

Gáztüzeléses kiegészítő fűtés
Kondenzációs 
gázkazánok

EFFI+ CC+

Változó frisslevegő mennyiség

EFFI+ DX

Forgódobos hő-visszanyerő

Kétáramú kialakítás
(Frisslevegő hányad: 20% - 60%)



Irodaépületek

Elvárások: kül- vagy beltéri telepítés, állandó frisslevegő 
mennyiség.

(irodák, oktatás, egészségügy…)

PACARE

Kétáramú kialakítás
(100% frisslevegő)

Termodinamikus 
hőszivattyú

(a kidobott levegőt felhasználva)

Forgódobos hő-visszanyerő



Szabadidő, szórakoztatás

Elvárások: a változó terheléstől függően hűtés vagy fűtés, 
állandó beltéri túlnyomás biztosítása.

(mozik, színházak, előadótermek…)

CH RE

Kétáramú kialakítás
(4 zsalus rendszer)

Termodinamikus 
hőszivattyú

(a kidobott levegőt felhasználva)



Ipar

Elvárások: személyre szabott berendezések az egyedi 
technológiai igények alapján.

(élelmiszer, jármű, olaj & gáz, adat központ…)

. Egyedi légkezelő berendezések
Nagy légmennyiség (80 000 m3/h -ig), Atex, magas 
szűrési osztály…

. Nagy hűtő és fűtő teljesítményű egységek,

. Páratartalom szabályzó rendszerek,

. Hideg és meleg technológiai víz biztosítása,

. Előre gyártott kazánházak,



Uszodák
(városi uszodák, aqua parkok, élményfürdők, balneoterápia…)

Medencetéri igények:
. Komfort biztosítása a vendégeknek
. Fenntartható és energiatakarékos üzemeltetés a tulajdonosnak



Uszodák
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A „száraz 
vendégek” komfort 

zónája

Beltéri  relatív páratartalom

Beltéri  „száraz” 
hőmérséklet

A „nedves 
vendégek” komfort 

zónája

 A komfort a légállapottól és a vendégek tevékenységétől függ.

A magas léghőmérséklet kihat a komfortérzetre…

 Az épület állapota függ a téli pára kondenzáció mértékétől
A magas páratartalom kihat az épületre…

 Az energia költség függ az eltávolítandó vízpára mennyiségétől
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Beltéri  relatív 
páratartalom

Beltéri  „száraz” 
hőmérséklet55%

Nagyon magas
párolgás

Magas

Közepes

Alacsony
párolgás Alacsony hőmérséklet és száraz környezet

költséges…
28°C-os

medence víz 
esetén



Uszodák

Uszodai légkezelésnél minding az optimális  kompromisszum 
kidolgozása a cél a komfort és az energia takarékosság 
között.

Energia takarékosság
Kondenzáció gátlása Komfort

60%
65%
70%
75%

-0°C +15°C +30°C

Beltéri „száraz” 
hőmérséklet

Beltéri relatív 
páratartalom

Külső 
hőmérséklet

28°C
29°C
30°C

27°C

Szokásos 
prioritási 
sorrend



Berendezésekkel szembeni igények: Párátlanítás és hő-
visszanyerés eltérő terhelés mellett is.

Uszodák

Két berendezés típus a project méretétől függően:

Octo+

Egyáramú páramentesítő:
Az kezelt levegő az elpárologtatón kerül 
párátlanításra majd a kondenzátoron visszafűtésre. 
Igény esetén kiegészítő fűtéssel is bővíthető a 
rendszer.

Termodinamikus 
hőszivattyú

(a kezelt levegőt felhasználva)

DESHU HPE+

Kétáramú páramentesítő:
Páramentesítés hőszivattyú és hőcsöves hő-
visszanyerő együttes működésével. 
A vezérlés a mindenkor igények szerint szabályozza a 
frisslevegő hányadot.

Termodinamikus 
hőszivattyú

(az elszívott levegőt )felhasználva

Hőcsöves visszanyerő



Uszodák
Amikor a belső hőmérséklet megfelelően magas, 
hőenergia  adható át a medence víz temperálására.

. Fűtés: hőcső + termodinamikus fűtés + 
kiegészítő kalorifer.

. Páramentesítés: termodinamikus hűtés + 
frisslevegő.

Téli időszak

Kazán-
ház
Me-
dence




Komp.









Friss levegő KidobásBefúvásElszívás 




Komp.

Kazán-
ház
Me-
dence









Átmeneti időszak

. Fűtés: hőcső + termodinamikus fűtés + 
kiegészítő kalorifer (ha szükséges).

. Páramentesítés: termodinamikus hűtés + 
frisslevegő.

. A hőenergia többlet a medencevíz 
temperálására fordítható.

Komp.

Kazán-
ház
Me-
dence









Nyári időszak

. Termodinamikus hűtés a frisslevegőn.

. Páramentesítés 100% frisslevegővel.



Uszodák
A termodinamikus kialakítás előnyei: megvalósult project 
bemutatása. 

375 m²

120 m²

50 m²

nagyméretű
francia

uszoda 3 
medencével

. Kihasználtsági adatok: 10 óra/nap, 330 nap/év

. Bepárolgott vízmennyiség :
. Nyitvatartási időben télen: 187,1 kg/h
. Nyitvatartási időben nyáron: 147,0 kg/h
. Nyitvatartási időn kívül: 80,7 kg/h

. Érvényes átlagos energia költségek:
. Fosszilis energia: 2,71 c€/kWh
. Elektromos energia: 5,41 c€/kWh

Kétáramú páramentesítő
(Hőcsöves)




Komp.

Kétáramú páramentesítő
(Hőcső + Termodinamikus

hőszivattyú)

Páramentesítési teljesítmény (kg/h):
187,1 187,1

Páramentesítési légmennyiség - télen (m3/h):
12 439 12 439

Teljesítmény igény páramentesítésnél (kW):
62,8 20,6

Páramentesítési hatásfok (Látens telj./Elektr. telj.):

2,98 9,08

Termodinamikus hatásfok (COP):
/ 8,4

A termodinamikus kialakítás becsült üzemeltetési költség megtakarítása (Páramentesítés költségei + energia megtakarítás): 16 034 €/year



Köszönöm a figyelmet !


