Klimatizace a úprava vzduchu s HX-Factor
Vše na dohled

Přehledový katalog

03/2014 (CZ)

GEA Heat Exchangers

Příjemné klima s HX-Factor:
Spolehlivě. Účinně. Důsledně.
HX-Faktor je náš příslib dobře vykonané práce,
spočívající v jedinečné kompetenci v oblasti
výměny (eXchange) tepla (Heat), tedy Heat Exchange = HX, to znamená výjimečnost všech
našich produktů a služeb. Všechny výhody
při spojení s HX-Factor, vám nabízíme
s maximálním užitkem po celou dobu setrvání
v našem systému.

Ekonomie a ekologie v souladu
Znamení doby jsou jednoznačná
Investoři, provozovatelé, projektanti a architekti se již dále nebudou ptát "zda", ale "jak"
mohou zlepšit používaná technická zařízení budov. Každá stavba je unikátní. Poloha,
velikost, kvalita konstrukce a stále častěji technická zařízení budov určují její hodnotu
a ziskovost provozu.
Rozhodující vliv na ziskovost provozu budovy má její energetická náročnost. Energetická náročnost budov získává značně na významu díky faktu, že budovy spotřebují
přibližně 40% světové energie a produkují 21% celosvětových emisí skleníkových plynů.
Náklady na energii tvoří vždy větší část nákladů pro obyvatele a uživatele budov a neustále se zvyšují v důsledku zvyšování cen energií.
S klimatizační technikou

Tam, kde je požadováno vytápění, chlazení, filtrace, zvlhčování a odvlhčování vzduchu,

od HX-Factor se setkáte téměř

se uplatňují energeticky úsporné systémy GEA. Pokud chcete zajistit kvalitní vnitřní

ve všech oblastech lidského života.

prostředí, chcete zvýšit produktivitu zaměstnanců a uspořit náklady na energie, potom
musíte pro klimatizaci a úpravu vzduchu používat zařízení s maximálně nízkou spotřebou
energie v průběhu jeho celého životního cyklu. Řešení s použitím systémů GEA bezpečně
splňuje veškeré mezinárodní standardy ve vysoce citlivých oblastech, jako jsou např.
nemocnice nebo aplikace v čistých prostorech a zaujímají vedoucí pozici v náročné kvalifikaci Eurovent Compliance Committee pro vzduchotechnické jednotky. Tato zařízení
GEA lze systémově integrovat a používat i pro moderní sportovní arény, výrobní prostory, letiště, bazény i pro kanceláře, muzea a hotely.
Kvalita HX-Factor slouží jako základ pro technologický náskok systémů GEA.
HX-Factor je mnohem více než technologie. Je to postoj vytvářející hodnoty se slibnou
budoucností: Zlepšující kvalitu života obyvatel a uživatelů. Přispívá k zachování energetických zdrojů a ochraně životního prostředí. Je výhodný pro projektanty a investory.
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Technická kvalita
Kdo pracuje se vzduchem, musí ho ovládat...
Díky precizní práci ve vývoji zařízení jsme docílili toho, že úprava vzduchu nemusí být vidět ani slyšet, že zařízení zajistí příjemný pocit v klimatizovaném prostoru a díky své nízké energetické náročnosti ušetří provozovateli náklady na energie.
Může budova s velkými prosklenými plochami, které jsou zahřívány na jaře a na podzim na její severní straně a ochlazovány na jižní straně, fungovat s jedním systémem
bez nutnosti přepínání na ústřední vytápění? Lze systémem používaným pro vytápění,
chlazení, vlhčení a odvlhčování ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu ochránit
před znečištěním a bakteriemi? Mohou si investoři a majitelé domů vypočítat náklady
během životnosti vzduchotechnické jednotky, určit vliv energeticky úsporných zařízení
na provozní náklady a vybrat tak optimální třídu účinnosti zařízení?
Systémy GEA HVAC nacházejí odpovědi na tyto a mnohé další otázky týkající se vzdu-

Systémy GEA jsou:

chotechniky a řízení klimatu. V systémech GEA HVAC se odrážejí zkušenosti z mno-

Maximálně energeticky

ha různých a velmi úspěšných aplikací. Nabízíme široké spektrum zařízení od centrál-

účinné společně se

ních a decentrálních jednotek pro úpravu vzduchu, odlučovačů a filtračních zařízení, až

snižováním emisí CO2

po kompletní systémy pro čisté prostory. Jejich funkce, ovládání a design je jemně

Precizně řízené a regulované

vyladěn pro plnění požadovaných úkolů, začlenění do infrastruktury budov, minima-

centrální i decentrální

lizaci provozních nákladů, nejvyšší účinnost a také pro ochranu klimatu.

jednotky
Vysoce přizpůsobivé

Nejnovější řídící a regulační technika z vlastního vývoje umožňuje individuální řízení

nejrůznějším funkcím a

v jednotlivých místnostech, stejně jako centrální ovládání v rámci nadřazených systémů

prostředím

pro řízení budov. Řídící jednotka, která má rozhraní pro všechny běžné systémy autom-

Jednoduše integrovatelné

atizace budov, zajistí bezproblémovou integraci zařízení do systému správy budov.

do systému

Skutečnost, že projektanti a uživatelé mohou realizovat svoje plány a potřeby už ve fázi

Rychle dostupné, s dlouhou

samotného návrhu zařízení, je důkazem precizní práce spojené s návrhem a výrobou

životností při nízkých

klimatizačních jednotek.

nákladech na údržbu.

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information
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Letiště
■ Klimatizační jednotky
■ Systémy filtrace vzduchu

Průmysl a obchod
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Centrální klimatizační jednotky
Decentrální jednotky
Střešní ventilátory
Systémy zpětného získávání tepla
Vzduchové clony
Výrobníky chlazené vody
Tepelná čerpadla
Stropní vyústky
Systémy filtrace vzduchu
Odlučovače
Filtrační vložky a patrony
Řídící a regulační systémy

Námořní doprava

Datová centra

■ Centrální klimatizační jednotky
■ Výrobníky chlazené vody
■ Klimatizační jednotky

■ Jednotky přesné klimatizace
■ Výrobníky chlazené vody
■ Řídící a regulační systémy

Kancelářské budovy

Hotely a restaurace

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Centrální klimatizační jednotky
Výrobníky chlazené vody
Jednotky přesné klimatizace
Systémy zpětného získávání tepla
Podlahové konvektory
Klimatizační jednotky
Řídící a regulační systémy

Centrální klimatizační jednotky
Odvlhčovací jednotky
Ventilátory
Výrobníky chlazené vody
Systémy zpětného získávání tepla
Klimatizační jednotky
Řídící a regulační systémy

Nemocnice a kliniky
■ Centrální klimatizační jednotky
■ Výrobníky chlazené vody
■ Systémy filtrace vzduchu

Čisté prostory
■ Laminární pole a stropní vyústky
■ Vestavby čistých prostorů

Školy a vzdělávací centra
■ Centrální klimatizační jednotky
■ Tepelná čerpadla
■ Výrobníky chlazené vody

Muzea a veřejné budovy
■
■
■
■
■

Centrální klimatizační jednotky
Jednotky přesné klimatizace
Podlahové konvektory
Tepelná čerpadla
Výrobníky chlazené vody

Nákupní centra a komerční budovy
■
■
■
■
■
■
■
■

Centrální klimatizační jednotky
Tepelná čerpadla
Výrobníky chlazené vody
Klimatizační jednotky
Vytápěcí jednotky
Vzduchové clony
Systémy filtrace vzduchu
Řídící a regulační systémy

Bazénové haly
■ Odvlhčovací jednotky

Obsah
Přehled výrobků
Komerční a průmyslové aplikace
Centrální klimatizační jednotky

8-9

Ploché klimatizační jednotky
Centrální klimatizační jednotky – modulární
Systémy pro centrální jednotky
Centrální klimatizační jednotky – kompaktní

Decentrální jednotky

10 - 13

Vytápěcí jednotky
Vzduchové clony
Ventilátory

Výrobníky chlazené vody / Tepelná čerpadla
Kompaktní

vzduchem chlazené

Split

vodou chlazené

Split

vzduchem chlazené

14 - 15

Kompresorové kondenzační jednotky
Split

vzduchem chlazené

Jednotky přesné klimatizace
Jednotky přesné klimatizace - kompaktní

16 - 17

Centrální jednotky přesné klimatizace - modulární
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Komerční, průmyslové a rezidenční aplikace
24 - 25
Regulační systém
GEA MATRIX pro centrální jednotky
a decentrální jednotky

Filtrace atmosférického vzduchu
a průmyslová filtrace
Filtrační vložky a patrony

26 - 33

Elektrostatické a vzduchové filtry
Odlučovače
Systémy ovládání filtrace vzduchu

34 - 37
Čisté prostory

Servis
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GEA Centrální klimatizační jednotky
Optimalizováno pro každou aplikaci
Centrální klimatizace budov
Je-li stav vzduchu v místnosti v rozsahu komfortu, cítíme se dobře.
Nicméně klima v místnostech je ovlivňováno mnoha
faktory a požadavky na klimatizaci se mohou lišit v závislosti na
typu místnosti a / nebo jejím použití. Pravidelný a regulovaný
přívod čerstvého vzduchu je důležitý. Tento požadavek vzduchotechnické jednotky GEA zcela splňují. Krom toho umí také
vytvořit a udržovat požadované a definované klima.
Zatímco některé aplikace vyžadují pouze výměnu vzduchu,
u ostatních jsou požadavky na teplotu, vlhkost a čistotu vzduchu
výrazně vyšší. Modulární jednotky umožňují volný výběr komponentů a funkcí, a mohou tak být do detailu přizpůsobeny jejich
použití. Kompaktní jednotky jsou optimalizovány pro okamžité
použití, jsou vybaveny vysoce účinným systémem zpětného získávání tepla a jsou dodávány připravené k montáži s integrovaným regulačním systémem.
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Centrální klimatizační jednotky

Komerční a průmyslové aplikace

Ploché klimatizační jednotky

Centrální klimatizační jednotky

Systémy pro centrální jednotky

GEA ATpicco

GEA CAIRplus

GEA Frigo

Množství vzduchu
500 - 4 000 m³/h
Radiální ventilátory s EC-motory
Topení
Chlazení
Filtrace
Zvlhčování Odvlhčování
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh
Směšování

Množství vzduchu 1 000 - 100 000 m³/h
Radiální ventilátory s EC-motory
Topení
Chlazení
Filtrace
Zvlhčování Odvlhčování
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh
Směšování

Množství vzduchu
1 000 - 7 000 m³/h
Radiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace
Power Inverter pro chlazení a topení
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh
Směšování

Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW
Rekuperátor s tepelnými trubicemi
ECOSTAT
Deskový rekuperátor
ECOPLAT
Deskový křížový rekuperátor CFHX

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW
Rekuperátor s tepelnými trubicemi
ECOSTAT
Deskový rekuperátor
ECOPLAT
Rotační rekuperátor
ECOROT

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA MATRIX 4700
GEA DDC řídící systém

volitelně
volitelně

GEA MATRIX 4700
GEA DDC řídící systém

volitelně
volitelně

Deskový rekuperátor

ECOPLAT

GEA MATRIX 4700

sada

Centrální klimatizační jednotky

Centrální klimatizační jednotky

Centrální klimatizační jednotky

GEA COM4plus

GEA COM4mini

GEA COM4top

Množství vzduchu 1 700 - 16 000 m³/h
Přímý pohon radiálních ventilátorů
s EC-motory
Topení
Chlazení
Filtrace
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh

Množství vzduchu
600 - 2 200 m³/h
Přímý pohon radiálních ventilátorů
s EC-motory
Topení
Chlazení
Filtrace
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh

Množství vzduchu
600 - 6 500 m³/h
Přímý pohon radiálních ventilátorů
s EC-motory
Topení
Chlazení
Filtrace
Přívodní, odpadní, venkovní vzduch
Oběh

Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Deskový rekuperátor
Rotační rekuperátor

ECOPLAT
ECOROT

GEA Regulační systém
GEA MATRIX 4700
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Cross-flow plate
heat exchanger

Dvojitý deskový rekuperátor ECOPLAT
ECOPLAT

GEA Regulační systém
integrován

GEA MATRIX 4700
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GEA Regulační systém
integrován

GEA MATRIX 4700

integrován
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GEA Decentrální jednotky pro komerční a
průmyslové aplikace
Úprava vzduchu přímo na místě
Ať už se jedná o obchody s elegantní módou, prodejny s potravinami, kryté tenisové kurty či průmyslové objekty - GEA decentrální jednotky nabízejí řešení úpravy vzduchu dokonale vyladěné pro každý jednotlivý objekt. Portfolio zahrnuje vytápěcí
jednotky, chladicí jednotky, vzduchové clony, stejně jako větrací
jednotky či střešní ventilátory.
Vytápěcí jednotky GEA kombinují komfort, multifunkčnost
s nejvyšší hospodárností a účinností. S nimi je decentrální
úprava vzduchu univerzální, znamená mnohem víc než vytápění
místnosti.
Vzduchové clony GEA spolehlivě chrání dveře a vstupní prostory před vstupem studeného nebo teplého vzduchu. Vytvářejí
proud vzduchu a neviditelně tak oddělují vnitřek budovy od
vnějších klimatických vlivů. Veškerá energie vynaložená na
vytápění a / nebo chlazení pak zůstává v budově. Přesvědčí Vás
vysokou účinností i svým moderním designem. Instalované
regulační ventily s možností vybrat barvu opláštění z celé škály
RAL umožňují bezproblémovou instalaci do každého obchodu a
obchodního zařízení.
Střešní ventilátory GEA nabízejí osvědčenou technologii pro
odsávání odpadního vzduchu a jiných neagresivních plynů a par.
Tyto ventilátory jsou vhodné také pro aplikace se zvláštními
požadavky, jako je tichý provoz nebo instalace do prostředí
s nebezpečím výbuchu.
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Decentrální jednotky

Komerční a průmyslové aplikace

Vytápěcí jednotky

Vytápěcí jednotky

Vytápěcí jednotky

GEA SAHARA MAXX HN

GEA SAHARA MAXX HX

GEA Multi Flair M

Množství vzduchu
900 - 12 500 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

Množství vzduchu
1 900 - 9 600 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

Množství vzduchu
370 - 3 800 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

Oběh

Oběh

Oběh

Směšování

Směšování

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Ovladače

GEA MATRIX
GEA Ovladač

volitelně
volitelně

GEA Ovladače Eex

ihned k dodání

Vytápěcí jednotky

Vytápěcí jednotky

GEA Regulační systém / Ovladače
volitelně

GEA SAHARA PROMPT HP

GEA SAHARA MAXX HD

Množství vzduchu
Axiální ventilátory
Topení

Množství vzduchu 1 200 - 13 300 m³/h
Radiální ventilátory
Topení
Filtrace

2 000 - 5 800 m³/h

Oběh

Oběh

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Ovladač

GEA MATRIX
GEA Ovladač
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GEA MATRIX
GEA Ovladač

volitelně
volitelně

Směšování

volitelně
volitelně
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Komerční a průmyslové aplikace

Vytápěcí jednotky

nerez

Decentrální jednotky

Elektrické vytápěcí jednotky

Plynové vytápěcí jednotky

GEA SAHARA MAXX HS

GEA SAHARA MAXX HE

GEA SAHARA MAXX HG

Množství vzduchu 1 300 - 10 400 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Filtrace

Množství vzduchu
1 200 - 9 900 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Filtrace

Množství vzduchu 2 400 - 10 800 m³/h
Axiální ventilátory
Topení
Filtrace

Oběh

Oběh

Oběh

Směšování

Směšování

Směšování

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA MATRIX
GEA Ovladač

GEA MATRIX
GEA Ovladač

GEA Ovladač
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volitelně
volitelně

volitelně
volitelně
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Decentrální jednotky

Komerční a průmyslové aplikace

Vzduchové clony

Vzduchové clony

GEA Viento

GEA SAHARA MAXX HT

Množství vzduchu
700 - 8 200 m³/h
Radiální ventilátory
Topení
Filtrace
Přívodní vzduch
Směšovací vzduch podíl max. 25%
Oběh
Směšování

Množství vzduchu 4 500 - 33 000 m³/h
Radiální ventilátory
Topení

GEA Ovladače

GEA Ovladače

GEA Ovladač

volitelně

Oběh

GEA Ovladač

volitelně

Střešní ventilátory

Větrací jednotky

GEA RoofJETT

GEA SAHARA Vent

Množství vzduchu 1 000 - 19 000 m³/h
Radiální ventilátory
Odpadní vzduch

Množství vzduchu 1 700 - 13 600 m³/h
Axiální ventilátory
Jednotka určena pro promíchávání
vzduchu v prostoru
Filtrace
Oběh

Směšování

GEA Regulační systém / Ovladače

GEA Ovladače

GEA MATRIX
GEA Ovladač

GEA MATRIX
GEA Ovladač

PR-2011-0001-CZ
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volitelně
volitelně
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GEA Výrobníky chlazené vody
Energeticky úsporné, kompaktní, dostupné v různých
provedeních
Široký sortiment výrobníků chlazené vody GEA nabízí řešení
téměř pro každý projekt a aplikaci. Bez ohledu na požadavek
venkovní nebo vnitřní instalace, vzduchem nebo vodou chlazených
jednotek, nabízí GEA širokou škálu zařízení, také bez tepelného
čerpadla nebo s ním, a rozsáhlým spektrem příslušenství, které
máte k dispozici v rozsahu výkonů 4,9 - 2749 kW.
V neposlední řadě se výrobníky chlazené vody GEA vyznačují vysokou účinností a zachováním potenciální energie, které jsou navíc
podtrženy použitím vysoce kvalitních komponentů a ekologických
chladiv R410a a R134a, která jsou používána ve většině výrobníků
chlazené vody GEA v závislosti na modelu.
Zvolit si můžete vzduchem chlazený model pro venkovní instalaci, bez nebo s funkcí Free-cooling, stejně tak jako modely pro
vnitřní instalaci s přívodem vzduchu. Vodou chlazené jednotky
jsou určené výhradně pro vnitřní instalaci.
S výrobníky chlazené vody GEA a tepelnými čerpadly s reverzibilním okruhem můžete poskytnout energii nejen pro chlazení, ale
také pro vytápění. A pokud budete potřebovat kompresorovou /
kondenzátorovou jednotku nebo mít systém s odděleným kondenzátorem, náš program zahrnuje i tato zařízení. Volba je na Vás.

Univerzální a extrémně tiché
Díky použití kompresorů state-of-the-art a zvukové izolaci
kompresorových sekcí se GEA výrobníky chlazené vody
vyznačují efektivním výkonem a nízkými emisemi hluku. Navíc
téměř ve všech sériích jsou k dispozici supertiché verze, které
umožňují bezproblémovou instalaci i v těsné blízkosti obytných
oblastí. Rámy a panely výrobníků chlazené vody GEA jsou
vyrobeny z lakovaného ocelového plechu. V závislosti na modelu
jsou používány plně hermetické nebo polohermetické šroubové
kompresory.
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Výrobníky chlazené vody a kondenzační jednotky

Komerční a průmyslové aplikace

Výrobníky chlazené vody

Výrobníky chlazené vody

Výrobníky chlazené vody

Vzduchem chlazené - Venkovní instalace

Vzduchem chlazené - Vnitřní instalace

Vzduchem chlazené - Vnitřní instalace

Kompaktní

Přípraveno pro připojení na potrubí

bez kondenzátoru

Typ

Typ

Typ

GSAC – GAC – GMAC – GLAC

Chladicí výkon

Typ

4-1 750 kW

GSDC – GDC – GLDC

Chladicí výkon

5-312 kW

Chladicí výkon

GRC – GLRC
12-435 kW

GLFC s funkcí Free-cooling

Chladicí výkon

Typ

35-326 kW

GSAH – GAH – GLAH

s tepelným čerpadlem

Typ

GSDH

s tepelným čerpadlem

Topný výkon

6-517 kW

Topný výkon

6-17 kW

Chladicí výkon

5-466 kW

Chladicí výkon

5-15 kW

Výrobníky chlazené vody

Kompresorové kondenzační jednotky

Vodou chlazené - Vnitřní instalace

Vzduchem chlazené - Venkovní instalace

Připraveno pro odvod tepelné zátěže

bez výparníku

Typ

Typ

GWC – GLWC

Chladicí výkon

13-2 430 kW

Typ

GLWH

s tepelným čerpadlem

Chladicí výkon

Typ

GLCU
39-171 kW

GCH

s tepelným čerpadlem

Topný výkon

51 - 2 750 kW

Topný výkon

7 - 35 kW

Chladicí výkon

38 - 2 170 kW

Chladicí výkon

6 - 31 kW
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GEA Přesná klimatizace
Přesné parametry vzduchu pro citlivé aplikace
Jednotky přesné klimatizace to jsou víc než jen slova, pro nás je
to zejména slib. Slib, který jsme schopni dodržet vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem. Všechny jednotky řady výrobků
GEA DENCO jsou ekvivalenty pro přesnou míru chlazení, přesné
řízení vlhkosti a pro naprosto spolehlivé, prostorově úsporné a
zároveň energeticky účinné řešení klimatizace.
Jednotky přesné klimatizace GEA DENCO splňují přísné požadavky pro výpočetní střediska a telekomunikační zařízení a významně tak přispívají ke spolehlivému provozu a trvalé dostupnosti IT.
Všechny klimatizační jednotky řady GEA DENCO upravují
cirkulační vzduch na zvolenou teplotu v požadované toleranci a
zároveň udržují konstantní vlhkost v místnosti a zabraňují tak
poškození, selhání nebo předčasnému stárnutí hardwaru v důsledku vlivu tepelné zátěže. Portfolio GEA DENCO však nepřináší
užitek pouze v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací.
Přesné udržování požadovaných parametrů a především dobrá
kvalita ovzduší mají mimořádně velký význam také v laboratořích,
ve výrobě komponentů jako jsou čipy, v nanotechnologiích a nemocnicích.
GEA vyrábí zařízení a podporuje řešení tím, že poskytuje služby,
pomáhá projektantům při výběru optimální jednotky a množství
cirkulačního vzduchu, zkouší produkty ve vlastních laboratořích
a měřících místnostech v reálných podmínkách. Technici GEA
sledují účinnost zařízení, simulují a kontrolují proudění vzduchu
a provádějí měření akustického výkonu. A tak naši zákazníci vždy
obdrží kompletně vyvinutý a kontrolovaný produkt, který je
vyráběn v souladu s ČSN ISO 9001.
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Jednotky přesné klimatizace

Komerční a průmyslové aplikace

Jednotky přesné klimatizace - kompaktní

Jednotky přesné klimatizace - kompaktní

Centrální jednotky - modulární

Multi-DENCO ®

Ultra-DENCO ®

Adia-DENCO ®

Chladicí výkon
50 - 180 kW
Množství vzduchu 11 000 - 35 300 m³/h
Zvlhčovací výkon
8 - 15 kg/h

Chladicí výkon
Množství vzduchu

Ventilátory / Pohony

Ventilátory / Pohony

Chladicí výkon
Množství vzduchu
Zvlhčovací výkon

5 - 156 kW
3 000 - 33 200 m³/h
3 - 15 kg/h

Ventilátory / pohony
EC radiální

přímý pohon

EC radiální

přímý pohon

EC radiální

40 - 270 kW
až 75 000 m³/h

přímý pohon

Chladicí systémy

Chladicí systémy

Chladicí systémy

Provoz s chladicí vodou
Přímý výparník R-410A
Provoz s funkcí Free-cooling

Provoz s chladicí vodou

Nepřímý provoz s funkcí Free-cooling
Nepřímé adiabatické chlazení
Provoz s chladicí vodou (redundance)

Proudění vzduchu

Proudění vzduchu

Proudění vzduchu

Upflow (nahoru) – Downflow (dolu)
Čelní sání/výdech

Downflow (dolu)

Horizontální

Jednotky přesné klimatizace - kompaktní

Jednotky přesné klimatizace - parapetní

Kondenzační jednotky

DENCO T-Range

Picco-DENCO ®

DENCO DCRA- / DDRA-Range

Chladicí výkon
Množství vzduchu
Zvlhčovací výkon

5 - 136 kW
1 590 - 29 160 m³/h
3 - 15 kg/h

Ventilátory / pohony
AC radiální
EC radiální

Chladicí výkon
Množství vzduchu
Zvlhčovací výkon

5 - 14 kW
1 080 - 2 520 m³/h
3 kg/h

Ventilátory / pohony
přímý pohon
přímý pohon

EC radiální

Chladicí výkon
Chladivo

Ventilátory / pohony
přímý pohon

AC radiální
EC radiální

Chladicí systémy

Chladicí systémy

Chladicí systémy

Provoz s chladicí vodou
Přímý výparník
Provoz s funkcí Free-cooling

Provoz s chladicí vodou
Přímý výparník

Kondenzátory
Suché chladicí věže

Proudění vzduchu

Proudění vzduchu

Proudění vzduchu

Upflow (nahoru) – Downflow (dolu)
Čelní výdech/sání

Upflow (nahoru)

Vertikální/horizontální
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5 - 140 kW
R407C / R410A

přímý pohon
přímý pohon
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GEA Decentrální systémy pro komerční a rezidenční
aplikace
Inovativní systémy pro příjemné klima
I tam, kde je zapotřebí příjemné klima pro bydlení, business a
práci, má GEA co nabídnout. GEA nabízí - podlahové konvektory, klimatizační jednotky i splitové klimatizační jednotky v různých variantách.
Konvektory GEA lze použít všude tam, kde je potřeba vytápění
nebo chlazení přímo vyžadována polohou budovy a použitými
materiály. Typickou oblastí použití jsou budovy se skleněnými
fasádami, jako jsou například velkoprostorové kanceláře, hotely
muzea a knihovny.
Klimatizační jednotky GEA nabízejí veškerá vzduchotechnická
řešení zabezpečující optimální klima v daném prostoru. Klimatizační jednotky GEA aktivně vede vzduch ke zpracování přes
výměník tepla, kterým je efektivně ohříván nebo chlazen.
Splitové klimatizační jednotky GEA Mitsubishi jsou kompaktní
zařízení, které se přizpůsobí každému interiéru. Jsou vybaveny
tepelným čerpadlem, takže díky možnosti chlazení i topení lze
udržovat příjemné klima po celý rok. Jednotky mohou být provozovány jako klasické splitové s jednou vnitřní a venkovní jednotkou, stejně jako multisplitové s více vnitřními jednotkami.
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Decentrální jednotky

Komerční a rezidenční aplikace

Klimatizační jednotky

Klimatizační jednotky

GEA Flex-Geko Basic

GEA Flex-Geko Comfort

Množství vzduchu
Radiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

175 - 1 800 m³/h
0,70 - 15,50 kW
1,10 - 10,70 kW

Množství vzduchu
Radiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

145 - 1 820 m³/h
0,60 - 19,60 kW
0,90 - 10,80 kW

Oběh

Oběh

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA MATRIX

volitelně

Směšování

GEA MATRIX

volitelně

Kazetové klimatizační jednotky

Mezistropní klimatizační jednotky

Podstropní klimatizačni jednotky

GEA Cassette-Geko

GEA MPower-Geko

GEA HyPower-Geko

Množství vzduchu
Radiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

250 - 1 530 m³/h
2,20 - 18,60 kW
1,50 - 10,50 kW

Množství vzduchu
Radiální ventilátory
Topení
Chlazení
Filtrace

515 - 1 460 m³/h
2,80 - 23,40 kW
3,00 - 12,70 kW

Množství vzduchu
310 - 3 900 m³/h
Radiální ventilátory pro vyšší stat. tlaky
Topení
2,20 - 49,80 kW
Chlazení
1,60 - 25,50 kW
Filtrace

Oběh

Oběh

Oběh

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA MATRIX
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volitelně

GEA MATRIX

volitelně
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Podlahové konvektory

Komerční a rezidenční aplikace

Podlahové konvektory

Podlahové konvektory

GEA SBI

GEA SBQ

Množství vzduchu

50-120 m³/h

Množství vzduchu

150-320 m³/h

Tangenciální ventilátor

Indukční
Topení

0.41-0.57 kW

Topení

Chlazení

0.50-0.87 kW

Chlazení

0,79-1,14 kW
0,35-0,66 kW

Připojení primárního vzduchu

Připojení primárního vzduchu

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA MATRIX
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Decentrální jednotky

Komerční a rezidenční aplikace

Split AC – Nástěnné jednotky

Split AC – Kazetové jednotky

Split AC – Kazetové jednotky

GEA Mitsubishi – série MSZ

GEA Mitsubishi – série MLZ

GEA Mitsubishi – série SLZ

Chladicí výkon
0,8 - 8,7 kW
Volitelně s funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
0,8 - 9,9 kW

Chladicí výkon
2,5 - 5,0 kW
S funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
3,3 - 6,0 kW

Chladicí výkon
0,9 - 5,2 kW
S funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
0,9 - 6,5 kW

Chladivo R410A

Chladivo R410A

Chladivo R410A

IR ovladač
Rychlé přepnutí Chlazení / Topení

IR ovladač
Integrované čerpadlo kondenzátu
1-stranná výdechová mřížka

IR ovladač
Integrované čerpadlo kondenzátu
4-stranná výdechová mřížka

Split AC – Parapetní jednotky

Split AC – Potrubní jednotky

Multi-split AC – Venkovní jednotky

GEA Mitsubishi – série MFZ

GEA Mitsubishi – série SEZ

GEA Mitsubishi – Multi-split-inverter

Chladicí výkon
0,9 - 5,4 kW
S funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
0,9 - 7,9 kW

Chladicí výkon
0,9 - 8,3 kW
S funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
0,9-10,4 kW

Chladicí výkon
1,1 - 14 kW
S funkcí tepelného čerpadla
Topný výkon
1,1 - 16 kW

Chladivo R410A

Chladivo R410A

Provoz pro 2-8 vnitčních jednotek

IR ovladač
Rychlé přepnutí Chlazení / Topení

Ovladač s displejem
(multijazykové zobrazení)
Týdenní program s vlastní diagnostikou

Inverterem řízené pístové nebo scroll
kompresory s minimální hlučností a
vibrací. V podobné konstrukci jako
standardní split systém.
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GEA Odvlhčovací jednotky
Vytvářejí atmosféru v krytých bazénech
s pocitem pohody
Klimatizace krytých bazénů a lázní je jedním z nejnáročnějších
úkolů pro aerodynamické systémy. Jednotky zajišťují teplotu
vzduchu vhodnou k dané teplotě vody a chrání tak před chladem
osoby u bazénu. Současně díky odvlhčování zajišťuje pro osoby
příjemný pocit bez vlhkosti a ne pocit "despotický". Odvlhčování také chrání stavbu samotnou proti růstu a šíření plísní konstrukcemi - což znamená další užitek pro lidi a stavby s použitím
bazénových odvlhčovacích jednotek. Takto účinné bazénové jednotky se používají ve veřejných či soukromých bazénech, stejně
jako v hotelech či veřejných lázních. Zařízení z portfolia GEA
nabízejí řešení šitá na míru pro všechny oblasti.
V závislosti na místě použití zařízení lze zvolit centrální nebo
decentrální jednotku, která se opticky hladce začlení do jakéhokoli prostředí. Všechny systémy jsou se zpětným získáváním
tepla a vlastní digitální či analogovou regulací GEA. Řešení
s osvědčenou kvalitou materiálů a ochranou proti korozi odpovídají vysokým požadavkům z hlediska odolnosti materiálů.
V případě, že je jednotka vystavena například slané vodě, solím,
agresivní atmosféře, fyziologickým roztokům nebo mořské vodě
v koupelích, zvyšuje se antikorozní ochrana zařízení na vyšší
třídy, aby byla zajištěna správná funkčnost a dlouhá životnost
jednotky.
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Odvlhčovací jednotky

Komerční a rezidenční aplikace

Centrální odvlh. jednotky - kompaktní

Centrální odvlh. jednotky - modulární

Odvlhčovací jednotka

GEA CAIRfricostar Micro - CAT

GEA CAIRfricostar

GEA F800

Množství vzduchu

Množství vzduchu

750 - 6 500 m³/h

Radiální ventilátory

Radiální ventilátory
Topení

Odvlhčování

750 - 45 000 m³/h

Filtrace

Topení

Odvlhčování

Množství vzduchu

800 m³/h

Radiální ventilátory
Filtrace

Topení

Odvlhčování

Filtrace

Přívodní, odpadní, venkovní vzduch

Přívodní, odpadní, venkovní vzduch

Přívodní, odpadní, venkovní vzduch

Oběh

Oběh

Oběh

Směšování

Zpětné získávání tepla
Dvojitý deskový rekuperátor ECOPLAT
Tepelné čerpadlo *

integrované

GEA Regulační systém
GEA DDC řídící systém

integrovaný

Směšování

Směšování

Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW
Rekuperátor s tepelnými trubicemi
ECOSTAT
Dvojitý deskový rekuperátor ECOPLAT
Tepelné čerpadlo *
integrované

Tepelné čerpadlo

GEA Regulační systém

GEA Regulační systém

GEA DDC řídící systém

integrovaný

integrované

GEA Analog. řídící systém integrovaný

GEA Analog. řídící systém integrovaný
* Centrální odvlhčovací jednotky GEA CAIRfricostar volitelně integrovaným tepelným čerpadlem
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Regulační systém GEA MATRIX
Regulovat efektivně znamená zachovávat zdroje
GEA MATRIX je řídící a regulační systém vyvinutý přímo
odborníky GEA, který lze použít pro všechny vzduchotechnické
výrobky nabízené firmou GEA. Nabízí mnoho výhod pro montážní
firmy, investory, projektanty a uživatele. Díky procesu výběru
vhodných ovládacích prvků nabízíme komplexní dodávku s jednotnou, jednoduchou a efektivní koncepcí umožňující intuitivní
uvedení do provozu. Ovládací panely jsou automaticky přizpůsobovány použité jednotce. Systémy tak mohou být použity
univerzálně.
Není to však jen rychlá montáž, která šetří náklady v rozpočtu.
Díky možnosti volby komponent a funkcí, které jsou požadovány,
platíte právě jen za to, co skutečně využijete. Krom toho je pomocí velkého množství kombinací zajištěna vysoká flexibilita a
přesnost vlastního výběru.

Systém GEA MATRIX umožňuje:
Pomocí ovládacího panelu nastavit požadované hodnoty a získávat informace o důležitých stavech jednotek, porovnávat žádané
a skutečné hodnoty, dohlížet na chod jednotek a reagovat na vnější
události. Signály této elektroniky převádějí jednotky napětí na
spínací povely. Globální moduly, které obdrží řídící signály,
umožňují připojení externích systémů a tím řízení např.: servopohonů klapek, ventilů, čerpadel a dalších komponent vzduchotechnických rozvodů. Stejně tak je k dispozici rozšíření pro
připojení na centrální systémy řízení budovy. A konečně - komfortní PC software - pro nastavení komplexní funkčnosti dodaného
vzduchotechnického kompletu v souladu s projektem nebo přáním
uživatele. Software umožňuje i provedení systémové analýzy.
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Regulační systém GEA MATRIX

Komerční, průmyslové a rezidenční aplikace

Systémová regulace v jednotce

Systémová regulace

Ovladače bez displeje

GEA MATRIX 500 – 2000 – 3000 – 4000

GEA MATRIX 4700

GEA MATRIX 500 – 2000 – 3000 – 4000

pro funkce decentrálních jednotek:

pro funkce centrálních jednotek:

Topení

Topení

pro systémové řízení decentrálních
jednotek, bez týdenního programu.
Krytí IP21 s integrovaným nebo IP54
s odděleným čidlem prostorové teploty.
IP21 volitelně s ochranným krytem.

Chlazení

Filtrace

Chlazení

Filtrace

Přívodní, odpadní, venkovní vzduch

Přívodní, odpadní, venkovní vzduch

Oběh

Oběh

Směšování

Směšování

Montáž v elektroskříni jednotky.
a zpětné získávání tepla

a zpětné získávání tepla

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW

Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW
Rekuperátor s tepelnými trubicemi
ECOSTAT
Deskový rekuperátor
ECOPLAT
Rotační rekuperátor
ECOROT

Ovladače s displejem

Globální moduly

Servisní software MATRIX.PC

GEA MATRIX – 3000 – 4000 – 4700

GEA MATRIX 2000 – 3000 – 4000 – 4700

GEA MATRIX 2000 – 3000 – 4000 – 4700

pro systémové řízení centrálních a
decentrálních jednotek, alternativně bez
nebo s týdenním programem. Krytí IP21
s integrovaným nebo IP54 s odděleným
čidlem prostorové teploty.

pro rozšíření funkcí systémového řízení
centrálních a decentrálních jednotek.
K dispozici jsou pro montáž do nástěnné
skříně nebo pro montáž do rozvaděče.

Software pro servis a uvádění do
provozu. Připojení přes servisní
zástrčku ovladače, regulátoru nebo
globálního modulu.
Přístup ke všem funkcím, komponentům
a případným poruchám v síti.
Zobrazení aktuálních hodnot a nastavení
požadovaných hodnot.
Čtení chybových hlášení a kontrola
pohonů, jako jsou ventily nebo motory.

a zpětné získávání tepla
Rekuperátor s oddělenými výměníky
ECOFLOW
Rekuperátor s tepelnými trubicemi
ECOSTAT
Deskový rekuperátor
ECOPLAT
Rotační rekuperátor
ECOROT
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bez zpětného získávání tepla
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GEA Systémy filtrace vzduchu
Účinná úprava vzduchu šitá na míru

Ať už se jedná o kuchyně restaurací, nákupní centra, hotelové
lobby, průmyslové haly nebo operační sály - vždy je třeba vzduchový filtr, který splňuje unikátní požadavky příslušné oblasti
použití. Aktuální program zahrnuje více než 2 000 různých standardních a speciálních filtračních materiálů, které zajišťují čistý
vzduch v obchodních, průmyslových a rezidenčních prostorech.
Jemná emulzní mlha, toxické výpary, jemný prach a částečky
materiálů jsou odfiltrovány stejně tak spolehlivě, jako bakterie,
spory hub a plísní nebo viry.
Kromě toho podporují filtry GEA hospodárné řízení procesu.
Náklady na spotřebu elektrické energie, tepla a vody jsou citelně
snižovány a spolehlivě plněny právní předpisy.
Přehled sortimentu na následujících stránkách vám představí řadu
filtračních systémů, které jsou stejně osvědčené jako inovativní.
Patří mezi ně elektrostatické filtry, vzduchové filtry a odlučovače.
Portfolio je doplněno řadou vhodných kvalitních filtračních
materiálů, systémy ovládání filtrace a příslušenství.
Jako projektanti můžete využít maximální flexibilitu. Na základě
informací o projektu, oblasti použití či náročnosti požadavků, i
pro odvod vzduchu naleznete řešení na míru pro každý projekt
díky velkému množství variant. Jsme schopni nabídnout a sestavit širokou škálu možností filtrace vzduchu pro technologie
výrobních procesů.
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GEA Filtrační vložky

Komerční, průmyslové a rezidenční aplikace

Filtrační rouna, rohože

Kapsové filtrační vložky

Kovové filtrační vložky

Filtrační třída G2-M5

Filtrační třída G4-F9

Filtrační třída G2-M5

Použití: Hrubá filtrace prachových částic

Použití: Hrubá a jemná filtrace
prachových částic

Použití: Hrubá filtrace prachových a
kapalných částic

Množství vzduchu:
3 400-4 250 m³/h (592x592 mm)

Množství vzduchu:
až 10 000 m³/m²*h

Typ: MultiSack
StaTex - do prostředí s nebezpečím
výbuchu.

Typ: Kofil, Prefil, GAL, HL 12.5, ST 8

Detaily: Elastický filtrační materiál,
neregenerovatelný, bez rozpouštědel,
obvykle vyrobený z polyesterových
nebo skelných vláken.

Detaily: Klínovité filtrační kapsy
s distancí pomocí splintek. Filtrační
materiál je ze syntetického nebo
skelného mikrovlákna. Rám ve tvaru
U-profilu je vyroben z pozinkované oceli
nebo z plastu.

Detaily: Filtrační vložky, regenerovatelné,
vyrobené z několika vrstev hliníku,
nerezové oceli, polyesterového
filtračního materiálu či tahokovu.

Zástavbová hloubka: 5-100 mm.

Zástavbová hloubka: 195-635 mm.

Zástavbová hloubka: 8-82 mm.

Filtrační vložky

Kazetové filtrační vložky

EPA, HEPA a ULPA filtrační vložky

Filtrační třída G4-F9

Filtrační třída M6-E12

Filtrační třída E11-U15

Použití: Hrubá a jemná filtrace
prachových částic

Použití: Jemná filtrace prachových
částic a aerosolů

Použití: Vysoce účinná filtrace

Množství vzduchu:
až 10 000 m³/m²*h
Typ: CTM, Venufa, My-Stop, Farbglas
Fibroidelastov, Perfekt, Acelan,
Fibroband, LoTex ® pro filtraci mlh a
aerosolů.

Množství vzduchu:
až 10 000 m³/m²*h
Typ: FilterGlas, FiberGlas, UltranGlas,
UltranGlas-H (až 300°C), V a Z

Množství vzduchu:
1 500 - 5 100 m³/h (610x610 mm)
Typ: MULTIFORM, MULTIPLAN,
(AeroPlus a MultiPlus), Multi 2004,
MultiPack, MULTICOL,
MULTITHERM (až 250°C)

Množství vzduchu:
600 - 4 000 m³/h
Typ: MICROPUR, MACROPUR,
ABSOPUR, ULTRAPUR a ABSOFIL

Detaily: Složence z filtračního materiálu
ze syntetických nebo skelných
mikrovláken zasazené v kartonovém,
překližkovém nebo kovovém rámu.

Detaily: Složence z filtračního materiálu
ze skelných mikrovláken zasazené
v plastovém, překližkovém nebo
kovovém rámu.
Uspořádání složenců i do tvaru V.

Detaily: Složence z filtračního materiálu
ze skelných mikrovláken zasazené
v plastovém, překližkovém nebo
kovovém rámu. Uspořádání složenců
i do tvaru V.

Zástavbová hloubka: 14-147 mm.

Zástavbová hloubka: 40-292 mm.

Zástavbová hloubka: 30-292 mm.
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Komerční, průmyslové a rezidenční aplikace

Filtrační patrony s aktivním uhlím

GEA Vzduchové filtry

Válcové filtry

Sponový HEPA filtr

Filtrační třída G2-M5

Filtrační třída H13

Použití: Filtrace plynných škodlivin a
zápachu

Použití: Hrubá a jemná filtrace
prachových částic

Použití: Vysoce účinná filtrace

Množství vzduchu:
10 - 120 m³/h (na patronu)

Množství vzduchu:
220 - 7 000 m³/h

Typ: 705-709
s různými typy aktivního uhlí AKOLIT
Případně jsou dostupné i filtrační vložky
s aktivním uhlím.

Typ: DAH, DBH, DBA, DBV, DAC a DBC

Detaily: Aktivní uhlí nasypané v plastových nebo kovových patronách,
regenerovatelné nebo vyměnitelné,
s bajonetovým, šroubovým nebo plug-in
závěrem.

Detaily: Válcové filtry v různých
velikostech a různými filtračními médii.
Médium je vyměnitelné, čistitelné a v
případě potřeby také vodou omyvatelné.

Detaily: Sponový HEPA filtr na jedné
nebo na obou stranách s kruhovými
nátrubky pro připojení vzduchotechnického potrubí. Filtr není vyměnitelný.

Zástavbová hloubka: 291, 450, 600 mm

Zástavbová hloubka: 120-705 mm

Zástav. hloubka: 140, 228, 192, 330 mm

Filtrační patrony

Čistý nástavec s HEPA filtrační vložkou

Stěnové rámy

Filtrační třída E12-H13 / aktivní uhlí

Filtrační třída E11-H14

Použití: Vysoce účinná filtrace

Použití: Vysoce účinná filtrace

Použití: Pro upnutí filtračních vložek

Množství vzduchu:
25 m³/h

Množství vzduchu:
260 - 1 400 m³/h

Materiály: Pozinkovaný nebo lakovaný
ocelový plech nebo nerez.

Typ: DKA, DKB, DKC, DKD
Průměr 140 mm

Typ: CGF
určen jako poslední stupeň filtrace
vzduchu s turbulentním nebo laminárním
výstupem vzduchu pro nemocnice a
laboratoře.

Typ: CDD, CKC, MPW, CKG, CFC, MCB
CDD pro kapsové filtrační vložky, CKC/
MPW pro HEPA filtrační vložky, CKG pro
filtrační patrony s aktivním uhlím, CFC/
MCB pro filtrační vložky a kazetové
filtrační vložky.

Detaily: HEPA filters in totally enclosed
design, also available with activated
carbon insert.

Detaily: Kompaktní lakovaná skříň
s integrovanou klapkou, filtrační vložkou
a sondami pro měření diferenčního tlaku,
různé typy vyústek. Filtrační vložka je
vyměnitelná.
.
Modul: 305/305-610/610 mm

Detaily: Stěnové rámy vhodné pro
modulární konfiguraci filtračních stěn.

Zástavbová hloubka: 172, 194, 257, 279 mm
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Množství vzduchu:
50 a 220 m³/h
Typ: CKL
Velikosti 240x240 a 490x490 mm

Průměr 130-500 mm
Pro filtraci nasávaného vzduchu motorů.

Modul: 305/305-610/610 mm
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GEA Elektrostatické a vzduchové filtry

Komerční a průmyslové aplikace

Modulární elektrostatický filtr

Skříňový elektrostatický filtr

Elektrostatický filtr

Použití: Filtrace chladicích a olejových
mlh a par, kouře

Použití: Filtrace chladicích a olejových
mlh a par, odtah z hal

Použití: Filtrace chladicích a olejových
mlh a par, odtah z hal

Množství vzduchu:
500 - 8 500 m³/h

Množství vzduchu:
10 000 - 40 000 m³/h

Množství vzduchu:
10 000 - 200 000 m³/h

Typ: MultiTron Premium

Typ: MultiMaster-Vario, Ek

Typ: MultiMaster-Vario, E

Odsávaný a odpadní vzduch
Decentrální systémy

Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy

Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální systémy

Použití: Kovozpracovatelský průmysl

Použití: Průmyslová klimatizace a
systémy větrání

Použití: Průmyslová klimatizace a
systémy větrání

Detaily: • Boční vsouvání a vysouvání
zkracuje celkovou délku zařízení • Nízké
náklady na energii díky nízkým diferenčním tlakům • Možnost oběhového
vzduchu • Regenerovatelné kovové
filtrační vložky

Detaily: • Modulární sestava • Nízké
náklady na energie díky nízkým diferečním tlakům • Možnost cirkulačního
módu • Regenerovatelné kovové
filtrační vložky

Modulární filtr

Skříňový filtr

Modulární filtr

Filtrační třída F7-H13

Filtrační třída G3-F9

Filtrační třída G3-F9

Použití: Filtrace emulzní mlhy a aerosolů

Použití: Filtrace emulzní a olejové mlhy
a jemných prachových částic

Použití: Filtrace suchých a kapalných
aerosolů

Množství vzduchu:
3 000 - 61 000 m³/h

Množství vzduchu:
20 000 - 400 000 m³/h

Typ: KNA

Typ: MultiMaster-Vario, MCB

Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy

Přívodní, odsávaný a odpadní vzduch
Centrální systémy

Použití: Kovozpracovatelský průmysl

Použití: Kovozpracovatelský průmysl

Detaily: • Modulární sestava • Velká
nabídka předfiltrace a vícestupňové
filtrace • Široká škála výkonných
ventilátorů • Možnost oběhového
vzduchu

Detaily: • Kompaktní konstrukce •
Bezúdržbová konstrukce • Velká nabídka
předfiltrace a vícestupňové filtrace

Použití: Průmyslové aplikace, filtr na sání
u turbín, kompresorů a motorů

Detaily: • Modulární sestava • Minimální
náklady na energii díky nízkým diferenčním tlakům • Možnost oběhového
vzduchu • Regenerovatelné kovové
filtrační vložky • Ventilátory, standardní
příslušenství

Množství vzduchu:
500 - 6 800 m³/h
Typ: MultiAir Premium
Odsávaný a odpadní vzduch
Decentrální systém
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Detaily: • Velké množství vzduchu
v malém průřezu • Možnost
vícestupňového uspořádání filtračních
vložek • Modulární konfigurace
• Standardní příslušenství
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Komerční a průmyslové aplikace

GEA Vzduchové filtry a filtry s aktivním uhlím

Modulární filtr

Univerzální filtr

Filtrační skříň

Filtrační třída G3-F9 / aktivní uhlí

Filtrační třída G3-H13

Filtrační třída G2-H13 / aktivní uhlí

Použití: Filtrace jemného a hrubého
prachu a škodlivin ve vzduchu

Použití: Filtrace jemných a hrubých
prachových částic nebo olejové a
emulzní mlhy

Použití: Filtrace jemného a hrubého
prachu a škodlivin ve vzduchu

Množství vzduchu:
2 000 - 41 000 m³/h
Typ: MultiMaster
Přívodní, odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy

Použití: Klimatizace a větrání v průmyslu
Detaily: • Modulární sestava
• Rozsáhlé standardní příslušenství
• Měřící sondy pro měření diferenčních
tlaků

Bezpečnostní filtr

Množství vzduchu:
1 200 - 4 250 m³/h (610/610 mm)

Množství vzduchu:
11 000 - 49 000 m³/h

Typ: EBE, MultiGriff

Typ: MultiClean
Přívodní, odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy
Použití: Strojírenský, farmaceutický a
chemický průmysl

Množství vzduchu:
1 000 - 32 000 m³/h

Detaily: • Rám je vyroben z ocelového
pozinkovaného plechu nebo z nerezu
• Měřící sondy pro měření diferenčních
tlaků • Jednotlivé moduly skříně mohou
být sestaveny do celku

Filtr s aktivním uhlím

Pásový odvinovací filtr
Filtrační třída G3

Použití: Filtrace škodlivin ve vzduchu
Množství vzduchu:
12 000 - 144 000 m³/h

Použití: Farmaceutický, chemický,
jaderný, zdravotnický průmysl, laboratoře
Detaily: • Bezkontaminační výměna
filtračních vložek • Bezúdržbové upínací
zařízení • Možnost zkoušku usazení filtrační
vložky během provozu • Rozsáhlé
standardní příslušenství
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Použití: Filtrace hrubých prachových
částic
Množství vzduchu:
10 000 - 150 000 m³/h

Typ: MultiMaster-Vario, CKG

Typ: MultiSafe
Přívodní, odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy

Použití: Klimatizace a větrání v průmyslu

Detaily: • Možnost použití až 4 různých
stupňů filtrace • Vyztužená a odolná
konstrukce • Ocelové nebo nerezové
provedení

Filtrační třída M5-U15 / aktivní uhlí
Použití: Filtrace virů, bakterií, toxických
a radioaktivních škodlivin ve vzduchu

Přívodní a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy

Typ: MultiMaster-Vario, GDB
Přívodní, odsávaný a odpadní vzduch
Centrální systémy

Použití: Klimatizace a větrání v průmyslu
Detaily: • Široký rozsah použití
za pomocí specifických typů aktivního
uhlí • Rámy patron jsou vyrobeny
z pozinkované oceli, nerezu nebo plastu

Přívodní a odpadní vzduch
Centrální systémy

Použití: Větrání v průmyslu, filtr na sání
u turbín, kompresorů a motorů
Detaily: • Automatické řízení posunu
filtračního materiálu na základě tlakové
diference • Bezúdržbové zařízení
• Nastavitelný rozsah pásem
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GEA Odlučovače a filtrační vložky odlučovačů

Komerční a průmyslové aplikace

Patronový odlučovač

Hadicový odlučovač

Odlučovač s pulzní regenerací

Kategorie (L, M)

Kategorie (L, M)

Kategorie (L, M)

Použití: Filtrace suchého prachu a kouře

Použití: Filtrace suchých prachů od
hrubých až po velmi jemné částice
prachu

Použití: Filtrace suchých prachů od
hrubých až po velmi jemné částice
prachu

Množství vzduchu:
2 000 - 24 000 m³/h

Množství vzduchu:
2 000 - 50 000 m³/h

Typ: EuroJet
Přívodní a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy
Systém zpětného vkládání filtr. patron

Typ: MultiJet
Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy
Kompaktní hadicové filtrační vložky

Použití: Strojírenský průmysl

Použití: Strojírenský, farmaceutický a
chemický průmysl

Detaily: • Systém zpětného vkládání
filtračních patron • Modulární konfigurace • Různé filtrační materiály • Nejmodernější systém řízení • Ventilátory,
příslušenství

Hadicový odlučovač s pulzní regenerací

Detaily: • Vyztužené a odolné provedení
z důvodu pulzní regenerace • Modulární
sestava • Různé filtrační materiály
• Nejmodernější systém řízení
• Ventilátory

Množství vzduchu:
2 000 - 50 000 m³/h
Typ: KJF
Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy
Vysoce účinné filtrační vložky Deicolon
Použití: Strojírenský, farmaceutický a
chemický průmysl, tepelné procesy,
hutnictví
Detaily: • Vyztužené a odolné provedení
z důvodu pulzní regenerace
• Modulární sestava • Různé filtrační
vložky • Nejmodernější systém řízení
• Ventilátory, prachový vak

Filtrační vložky pro odlučovače

Mokrý hladinový odlučovač

Filtrační vložky
Filtrační hadice
Ploché kapsové filtrační vložky
Hadicové filtrační vložky
Svíčkové filtrační vložky Deicolon
Filtrační materiály

Použití: Filtrace lepkavého prachu,
hliníkového prachu, pro chlazení
procesů a hašení jisker

Kategorie (L, M)
Použití: Filtrace suchých prachů od
hrubých až po velmi jemné částice
prachu
Množství vzduchu:
20 000 - 500 000 m³/h
Typ: SJV, SJR

Typ: AquaClean

Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systémy
Použití: Strojírenský, farmaceutický,
chemický a dřevozpracující průmysl,
spalovací procesy
Detaily: • Vyztužené a odolné provedení
z důvodu pulzní regenerace • Modulární
sestava • Různé filtrační materiály
• Nejmodernější systém řízení • Ventilátory
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Množství vzduchu:
2 500 - 82 000 m³/h

všechna provedení alternativně pro
horizontální nebo vertikální instalaci

GEA nabízí celou řadu běžně dostupných filtračních materiálů, filtračních
vložek atd. Kromě toho nabízí také
antistatické, hydrofobní, teplotně odolné,
odolné proti vzniku požáru a další
speciální úpravy těchto filtačních
materiálů a vložek.
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Odsávaný a odpadní vzduch
Centrální a decentrální systém
Použití: Kovozpracovatelský průmysl
Detaily: • Extrémně odolná konstrukce
• Automatická regulace hladiny vody
s ochrannou proti přetečení
• Nejmodernější systém řízení
• Ventilátory • Příslušenství
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Komerční a průmyslové aplikace

GEA Filtrační systémy pro nasávaný vzduch

Neregenerovatelné filtrační systémy

Filtrační systémy s pulzní regenerací

Hadicové filtrační systémy

Filtrační třída G4-H13

Filtrační třída M6-F9

Filtrační třída F9-E11

Použití: Sací filtry pro střední prašnost
(např. Evropa)

Použití: Sací filtry pro vysokou prašnost
(např. pouštní oblasti)

Použití: Sací filtry pro střední prašnost
a maximální výkon filtrace

Množství vzduchu:
10 000 - 750 000 m³/h

Množství vzduchu:
10 000 - 750 000 m³/h

Množství vzduchu:
10 000 - 750 000 m³/h

Typ: Neregenerovatelné vzduchové filtry

Typ: Vzduchové filtry s pulzní regenerací

Typ: Vzduchové hadicové filtry

Použití: Energetický a zpracovatelský
průmysl

Použití: Energetický a zpracovatelský
průmysl

Použití: Energetický a zpracovatelský
průmysl

Detaily: • Systém na míru • Lze dodatečně vybavit • Odlučovač kapek
• Protinámrazové systémy

Detaily: • Možnost použití až 4 různých
stupňů filtrace • Vyztužené a odolné
provedení z důvodu pulzní regenerace
• Lakovaná ocel nebo nerez

Detaily: • Systém na míru • Lze
dodatečně vybavit • Horizontální nebo
vertikální uložení filtračních vložek

Standardní filtrační systémy

Oběhový filtr

Náhradní filtrační materiály a vložky

Filtrační třída G4-H13

Filtrační třída G3-G4

Filtrační třída G2-H13

Použití: Sací filtry pro střední prašnost
(např. Evropa)

Použití: Sací filtr (hrubá filtrace
prachových částic) se širokou škálou
použití

Filtrační rohože
Filtrační rouna G2-M5
Pásový filtr G3
Filtrační vložky G4-M5
Kapsové filtrační vložky G3-F9
Filtrační vložky M6-F9
Filtrační vložky HEPA E10-H13
Filtrační patrony M6 -E11

Množství vzduchu:
2 000 - 100 000 m³/h
Typ: Multi-Master Vario

Množství vzduchu:
2 000 - 100 000 m³/h
Typ: RotaClean

Použití: Energetický a zpracovatelský
průmysl

Použití: Energetický a zpracovatelský
průmysl

Detaily: • Modulární systém
s množstvím variant • Odlučovač kapek
• Protinámrazové systémy

Detaily: • Modulární systém
s množstvím variant • Automatický
provoz • Bezúdržbový • Určen pro
náročné provozní podmínky
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GEA nabízí celou řadu běžně dostupných filtračních materiálů, filtračních
vložek atd. Kromě toho nabízí také
antistatické, hydrofobní, teplotně odolné,
odolné proti vzniku požáru a další
speciální úpravy těchto filtračních
materiálů a vložek.
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GEA Systémy ovládání filtrace vzduchu

Komerční a průmyslové aplikace

Ovládání filtrace

Ovládání odlučovače

Ovládání pásové filtrace

Použití: Regulace podle tlakové diference
filtračních systémů

Použití: Regulace tlakové diference
filtračních systémů s ventilátory

Použití: Ovládání filtrace pásových filtrů

Určeno pro:
Vzduchové filtry, odlučovače

Určeno pro:
Odlučovače

Typ: DeltaTronic

Typ: MechaTronic

Měřící rozsah: 0 – 5 000 Pa

Měřící rozsah: 0 – 1 000 Pa

Měřící rozsah: 0 – 375 Pa

Detaily: • LED diody pro kontrolu stavu
PROVOZ /SERVIS /CHYBA • Digitální
zobrazení provozní tlakové diference
• Dvoutlačítkové ovládání • Dvoupolohový
regulátor, časové funkce, provoz a servis
- počítadlo provozních hodin • Kontrolní
výstupy

Detaily: • LED diody pro kontrolu stavu
PROVOZ /SERVIS /CHYBA • Digitální
zobrazení provozní tlakové diference
• Diferenční tlakový spínač a připojení
na napájecí napětí ventilátoru • Kontrola
ventilátoru • Kontrolní výstupy

Detaily: • Automatický posun filtračního
materiálu • Sledování až 4 limitních
spínačů • Řízení motoru (přímý start)
pro max. 4 motory • Kontrolní výstupy

Ovládání filtrace s pulzní regenerací

Ovládání elektrostatické filtrace

Ovládání elektrostatické filtrace

Použití: Regulace filtračních systémů
s/bez ventilátoru a systému s pulzní
regenerací

Použití: Ovládání filtrace vzduchu a
elektrostatických filtračních systémů
bez ventilátoru

Použití: Ovládání filtrace velkých
elektrostatických filtračních zařízení
(odlučovačů) s/bez ventilátoru

Určeno pro:
Vzduchové filtry s pulzní regenerací

Určeno pro:
Odlučovač, elektrostatický filtr

Typ: PulsaTronic

Typ: MultiTronic

Měřící rozsah: 0 – 5 000 Pa

Měřící rozsah: 0 – 1 000 Pa

Měřící rozsah: 0 – 1 000 Pa

Detaily:• Zobrazení a nastavení
diferenčního tlaku • Diferenční tlakový
spínač • Možnost ovládání motorventilátoru a vzduchových klapek
• Nastavitelné čištění během odstávek
• Digitální záznam provozních hodin
• Kontrolní výstupy

Detaily: • Komplexní řídící jednotka
• Ochrana proti vysokému napětí
(elektrostatický filtr) • Regulace
ventilátoru • Zobrazení provozní tlakové
diference • Digitální textové zobrazení
provozních hodnot • Kontrolní výstupy

Detaily: • Ovládání elektrostatické
filtrace • Ochrana proti vysokému napětí
(elektrostatický filtr) • Digitální textové
zobrazení provozních hodnot • Kontrola
elektrostatických filtrů • Kontrolní
výstupy

PR-2011-0001-CZ

· Změny vyhrazeny · K6-03/2014

Určeno pro:
Pásový filtr
Typ: RolloTronic

Určeno pro:
Elektrostatický filtr
Typ: VarioTronic
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GEA Čisté prostory
Systémová řešení šitá na míru splňující nejvyšší nároky
Technologie čistých prostor zaručujcí maximální
kvalitu a absolutní hygienu
Čisté a velmi čisté prostory představují nejkomplexnější výzvu
v oblasti úpravy vzduchu a předpokládají vysokou úroveň znalostí
a specifických zkušeností pro zajištění spolehlivé vzduchotechniky. Čisté prostory od společnosti GEA splňují všechny související mezinárodní normy a klasifikace ISO a dalece převyšují
běžné standardy kvality.
Zejména při výrobě polovodičů a ve farmaceutickém průmyslu,
ale i v chemickém průmyslu, lékařství, optice a laserové technologii se pracuje a vyrábí v podmínkách čistých prostor. Při
tom se v uzavřených prostorech při vysoce citlivých výrobních
procesech zušlechťují kvalitní biologické, chemické a technické
výrobky, jejichž výroba vyžaduje absolutně bezprašné prostředí.
GEA Systémy čistých prostor umožňují všem uživatelům přesně
sladit všechny kritické parametry s požadavky na dané výrobní
procesy a cíleně řídit dekontaminaci okolního vzduchu. Mohou
tak mít pod kontrolou tlak vzduchu, teplotu a vlhkost, především
však mohou zamezovat kontaminaci výrobků a procesů jemným
prachem, částicemi, baktériemi, choroboplodnými zárodky, apod.
Zákazníci profitují z našeho rozsáhlého know-how v oblasti
čistých prostor a filtrační techniky. Na rozdíl od konkurence
pokrýváme u systémů pro přívod a odtah vzduchu celý proces
úpravy a filtrace vzduchu.
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Chápeme souvislosti a ovládáme je do posledního detailu. Známe
požadavky různých oborů, od mikrobiologie až po nanotechnolo-

GEA Čisté prostory pro všechny
obory:

gii. Díky tomu jsme schopni nabízet adekvátní komplexní řešení

Biotechnologie

s využitím energeticky úsporných technologií – optimální pro

Chemie, Farmacie a Life Science

váš obor a oblast použití.

Výroba polovodičů
Průmyslová výroba

Efektivní rekuperační systémy GEA a spolehlivé filtrační systé-

Nemocnice a laboratoře

my s nízkými tlakovými ztrátami přinášejí významné úspory.

Potravinářský průmysl

Kromě toho poskytujeme komplexní řešení: Počínaje stavebními
prvky jako jsou panely pro čisté prostory, obklady stěn, stropní
podhledy, filtrační a panelové stropy, okna, dveře a laminární
stropy přes vývoj a instalaci vašeho zařízení až po poprodejní
servis.
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GEA Čisté prostory

Stavební prvky

Stavební prvky
Vybavení šité na míru pro všechny obory
Stěny: Několik typů sedvičových panelů pro různé aplikace i s možností ochrany proti rentgenovému záření
a s protipožární odolností
Obklady: Obklady stávajících stěn (komfortní pro čisté prostory)
Okna: Okna všech velikostí, specielně přizpůsobená danému účelu použití
Dveře: Otočné a posuvné dveře, obsluhovatelné automaticky nebo mechanicky, jednokřídlé nebo dvoukřídlé,
prosklené, GEA Interlock systém, s možností ochrany proti rentgenovému záření
Závěsné stropy: Snadná integrace osvětlovacích prvků a vzduchotechnických komponent

GEA Čisté prostory jsou z hlediska kvality na vysoké úrovni, šité na míru zákazníkovi, precizní a velice flexibilní. Jsou přizpůsobovány
konkrétnímu účelu použití a dodávány jako kompletní systém. Instalace systémů je přitom velmi jednoduchá.
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Komponenty

GEA Čisté prostory

Laminární moduly pro přívod vzduchu
GEA FRESH HEAVEN MAXX
Průmysl

Operační sál

Rychlost vzduchu

0,15-0,45 m/s

0,18-0,38 m/s

Rozměry

podle požadavku technologie

1,2 x 1,8 až 3,2 x 3,2 m

Světlík

ne

ano – pro operační svitidlo

Režim / Přívod vzduchu

oběhový vzduch (FHM Power)
nebo od AHU

od AHU

Materiál

AISI 304 ušlechtilá ocel

pozinkovaný ocelový plech,
lakovaný RAL 9010

Těsnění filtru

U-profil

gel

Difuzéry

perforovaná ušlechtilá ocel /
PES laminarizátor

PES laminarizátor
v hliníkovém rámu

Komplexní filtrace – horizontálně umístěné filtrační vložky HEPA/ULPA Filter H13/H14/(U15)
Na vyžádání: výměník pro oběh chladicí vody (ve verzi Power)

Ventilátorová filtrační jednotka

Vzduchová sprcha - personální propusť

Čistý nástavec s HEPA filtrační vložkou

GEA FRESH BREEZE

GEA AIR SHOWER

GEA CGF

Rozměr:
600 x 1200 mm a 1 200 x 1 200 mm

Vzduchová sprcha s čistým vzduchem

Použití: Vysoce účinná filtrace
prachových částic ze vzduchu

Množství vzduchu:
1 200-2 400 m³/h
Motor: EC

Použití propustě pro očistu personálu
čistých prostor za účelem eliminace
kontaminace
Pro jednu osobu

Příslušenství:
Závěs z PV pásů, osvětlení
Volitelně:
Předfiltr a/nebo výměník pro oběh
chladicí vody

Množství vzduchu: 260-1 400 m³/h
Filtrační třída: E11-H14
Různá těsnění filtračních vložek
Různé vyústky pro turbulentní či
laminární proudění vzduchu
Volitelně: Automatická uzavírací klapka
za účelem výměny filtrační vložky bez
kontaminace prostoru
Rovněž lze dodat: CGO – pro odsávání
vzduchu
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Prvotřídní servis
Vždy na Vaší straně
Hospodárně od počátku
Konstrukční řešení z dílny GEA představují nejnovější technickou úroveň. Naše systémy podporují různé aplikace, které optimálně splňují současná kritéria hospodárnosti,
bezpečnosti a udržitelnosti. Služby naší společnosti se zdaleka neomezují pouze na čirou
techniku. Jsou shrnuty do jednoho rozsáhlého servisního balíčku, orientovaného v každém ohledu na zákazníka. Obsahem tohoto programu nejsou pouze klasické nabídky
jako dodávky náhradních dílů, údružba a opravy. Zahrnuje rovněž poradenství a engineering vůdčí firmy na trhu v technologické oblasti společně s poprodejním servisem
šitém zákazníkovi na míru a rychlou odezvou. A to nejen u instalace nových zařízení.
Rovněž při sanaci a optimalizaci starších zařízení zasahuje tento servis a poskytuje perfektní podporu ve všech fázích projektu, realizace i provozu. Funkčnost systémů je

Přehled služeb/výkonů

zajištěna po celou dobu jejich životnosti.

Vlastní výroba výměníků
Používání certifikovaných

Mezinárodní servis a podpora zajišťované zkušenými odborníky

výrobků a stavebních prvků

Kdekoliv nás potřebujete, jsme tady v nejkratší době pro Vás. V celé Evropě se náš vlast-

Používání stavebních prvků

ní servis stará o to, abyste mohli kdykoliv optimálně využívat přednosti našich výrobků.

od renomovaných výrobců

Značné množství techniků v pohotovosti je Vám na zavolání k dispozici k rychlému

komponent

zásahu. Všechny servisní služby jsou založeny na absolutní bezpečnosti a spolehlivos-

Krátké dodací lhůty náhradních

ti. Na přání zákazníka tak může být na místě provedena například funkční kontrola

dílů

všech komponent zn. GEA, na které se kromě zkušeného servisního technika také podí-

Uvedení nových zařízení

lí instalatér. Tímto způsobem je přímo a osobně předáváno naše dlouholeté know-how.

do provozu

V tomto kontextu je také důležité zmínit školení, která kromě technických zásahů posky-

Pravidelný servis

tujeme. Také ta jsou smysluplným nástrojem k zajištění dlouhodobé funkčnosti a

Údržba

použitelnosti systémů.

Zkušební provoz
Sanace a optimalizace starších

Rozhodnutí pro kvalitu

zařízení

Vysoký stupeň kvality je základem a zásadou všech našich servisních služeb. Všechny

Servisní smlouvy

odborné servisní síly mají mnoho zkušeností a svým úkolům se věnují s velkou pečlivostí.
Technicky a osobně přesvědčivě: To jsou služby, které od nás můžete očekávat.
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Instalace
Údržba
Montážní služby
Náhradní díly
Servis
Poradenství
Modernizace
Školení
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Obchodní zastoupení
Česká republika a Slovenská republika
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Decentrální systémy

Centrální systémy

Centrální systémy

■ Severní a východní Čechy

■ Severní a východní Čechy

■ Bratislavský, Nitriansky
a Banskobystrický kraj

Ing. Roman Bujárek
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec
Tel.: +420 485 225 229, 739 589 455
Fax: +420 485 225 922
E-mail: Roman.Bujarek@gea.com

Ing. Roman Bujárek
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec
Tel.: +420 485 225 229, 739 589 455
Fax: +420 485 225 922
E-mail: Roman.Bujarek@gea.com

■ Praha a střední Čechy

■ Praha a střední Čechy

Ing. Robert Trojan
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 296 411 447, 739 589 451
Fax: +420 296 411 434
E-mail: Robert.Trojan@gea.com

David Činovec
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 296 411 449, 731 401 212
Fax: +420 296 411 434
E-mail: David.Cinovec@gea.com

■ Západní a jižní Čechy

■ Západní a jižní Čechy

Michaela Richterová
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Tel.: + 420 377 455 071, 739 589 457
E-mail: Michaela.Richterova@gea.com

Ing. Tomáš Richter
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 455 067, 731 401 233
E-mail: Tomas.Richter@gea.com

■ Severní Morava

■ Severní Morava

Ing. Vladimír Uhlíř
Mírové náměstí 3d, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 595 956 268, 739 589 456
Fax: +420 595 956 268
E-mail: Vladimir.Uhlir@gea.com

Ing. Michal Trčka
Mírové náměstí 3d, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 596 620 079, 731 401 237
Fax: +420 595 956 268
E-mail: Michal.Trcka@gea.com

■ Jižní Morava

■ Jižní Morava

Petr Nykodým
Hrnčířská 23, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 243 855, 739 589 453
Fax: +420 541 243 855
E-mail: Petr.Nykodym@gea.com

Petr Nykodým
Hrnčířská 23, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 243 855, 739 589 453
Fax: +420 541 243 855
E-mail: Petr.Nykodym@gea.com

Filtrace atmosférického vzduchu

Systémy přesné klimatizace

■ Čechy

Michal Novotný
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 296 411 443, 739 589 714
Fax: +420 296 411 434
E-mail: Michal.Novotny@gea.com

Michal Devín
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 267 021 446, 739 589 472
Fax: +420 267 021 434
E-mail: Michal.Devin@gea.com

■ Morava
Michal Fábry
Hrnčířská 23, 602 00 Brno
Tel.: +420 739 589 731
Fax: +420 541 243 855
E-mail: Michal.Fabry@gea.com

Průmyslová filtrace
Ing. Miloš Pluhař
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec
Tel.: +420 485 225 234, 739 589 725
Fax: +420 485 225 232
E-mail: Milos.Pluhar@gea.com

GEA Heat Exchangers a.s.
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec
Tel.: 485 225 111, 488 010 111 • Fax: 485 225 112, 488 010 112

www.gealvz.cz

Ing. Stanislav Pešek
Odborárska 3, 831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 79 16-17, 905 716683
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Stanislav.Pesek@gea.com

Decentrální systémy
■ Bratislavský, Nitriansky
a Banskobystrický kraj
Ing. Ľudovít Gerbery
Odborárska 3, 831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 79 16-17, 917 982767
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Ludovit.Gerbery@gea.com

Centrální a decentrální systémy
■ Trnavský, Trenčiansky
a Žilinský kraj
Ing. Richard Fabián
Odborárska 3, 831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 79 16-17, 907 740493
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Richard.Fabian@gea.com

■ Košický a Prešovský kraj
Ing. Emil Lukáč
Krivá 23, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6806 163, 905 604914
Fax: +421 55 6806 146
E-mail: Emil.Lukac@gea.com

