MYŚLENIE SYSTEMOWE

KOMFORTOWA
WENTYLACJA

Wentylacja systemowa.

„Jako wiodący projektanci, producenci i
dostawcy najnowocześniejszych systemów
wentylacji potrafimy czytać znaki czasu.
Nasze pomysły przekraczają granice systemu,
a nasze spojrzenie jest zawsze szerokie.
Z dużą uwagą patrzymy w przyszłość.“ Mag.
inż. Gernot Pichler, Dyrektor Zarządzający

EKSPERCKIE ROZWIA˛Z ANIA
PROAKTYWNIE ZAPROJEKTOWANE
SYSTEMY TECHNOLOGII WENTYLACYJNYCH
PRZYJMUJEMY WYZWANIE

ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ

PEŁNA OFERTA PICHLER

Nowoczesna technologia wentylacji musi dziś sprostać wielu
wymaganiom. Wszyscy pragniemy czystego, wolnego od
przeciągów powietrza oraz
większego komfortu i przytulności. Architekci, budowniczowie i instalatorzy potrzebują
rozwiązań typu plug-and-play,
które są łatwe w instalacji. Od
planowania, przez montaż i
uruchomienie, po kontrolę i
konserwację, wszystko powinno być łatwe i doskonale działać. Systemy muszą być również efektywne energetycznie i
kosztowo. Nasze systemy wentylacyjne spełniają te i wiele
innych wymagań. Jednak w firmie PICHLER idziemy jeszcze o
krok dalej.

W naszym dziale rozwoju w
Klagenfurcie zobowiązujemy
się do ciągłego udoskonalania
lub tworzenia kolejnych najnowocześniejszych rozwiązań
systemów wentylacyjnych.
Uwzględniamy również wymagania, na które nie ma jeszcze
popytu, ale będą odgrywać
ważną rolę w przyszłości.
Na przykład nasza jednostka
kombi z pompą ciepła PKOM4
jest standardowo wyposażona
w interfejs, za pomocą którego
systemy fotowoltaiczne można
zintegrować z całym systemem. Inteligentne sterowanie
za pośrednictwem aplikacji PICHLER APP jest teraz również
standardem.

Nasza szeroka oferta produktów obejmuje wszystkie ważne
obszary techniki wentylacyjnej
i zapewnia większy komfort w
domach, mieszkaniach, biurach, halach i wszelkiego rodzaju budynkach. Od rozwoju
do uruchomienia, od projektu
do produkcji – dostarczamy
komponenty i kompletne systemy. Niezawodne i doskonałej
jakości.

Oto nasze systemy techniki wentylacyjnej:
energooszczędne i ekonomiczne, przyjazne
dla użytkownika i przyjazne dla środowiska.
Są idealnie przemyślanymi arcydziełami
techniki. Odpowiednie akcesoria, przedłużenia,
kable, montaż i drobne elementy, a także
wiele więcej.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
NAJLEPSZE PRZYKŁADY NASZYCH
SYSTEMÓW KOMFORTOWEJ WENTYLACJI
PKOM 4 : INNOWACYJNE
POŁA˛ C ZENIE Z POMPA˛
CIEPŁA

Znakomitym rozwiązaniem jest
zespół łączony z pompą ciepła
PKOM4, który obejmuje cztery
funkcje: wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i przygotowania
ciepłej wody. Do stosowania w
domach pasywnych. Dzięki inteligentnym funkcjom można
go łatwo łączyć z innymi systemami (np. systemem fotowoltaicznym). W ten sposób zapewnia doskonały klimat w
pomieszczeniu w sposób zrównoważony i niezwykle wydajny.
Zdobył nagrodę Build It Award
2018 w Londynie oraz Grand
Prix (For Pasiv) w Pradze.

LG 100: UNIWERSALNY
SYSTEM JEDNOPOKOJOWY

Opracowana w Klagenfurcie
jednostka jednopokojowa LG
100 z opcjonalnym podłączeniem do drugiego pomieszczenia jest idealna do zdecentralizowanych rozwiązań w
nowoczesnych budynkach
mieszkalnych. Łączy w sobie
funkcje ochrony przed wilgocią,
komfortowej wentylacji i
odzysku ciepła oraz zaskakuje
szczególnie cichą pracą i niskim zużyciem energii. Oferuje
elastyczne opcje instalacji (do
montażu sufitowego, ściennego
i podtynkowego) oraz różne
warianty połączeń.

LG 350: SUPER CICHE
KOMPAKTOWE
ROZWIA˛ Z ANIE

Dzięki naszej zoptymalizowanej energetycznie i akustycznie
kompaktowej jednostce wentylacyjnej LG 350, uzupełniamy
naszą serię jednostek PICHLER
z certyfikatem domu pasywnego. LG 350 jest jednym z najcichszych urządzeń na rynku i
został specjalnie zaprojektowany do kontrolowanej wentylacji przestrzeni mieszkalnej w
domach jednorodzinnych, biurach i lokalach użytkowych, np.
gabinetach lekarskich itp. Nadaje się do strumieni objętości
od 70 do 350 m³/h.
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