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MARTINSKÉ NÁKUPNÉ CENTRUM T E P E L N É Č E R P A D L Á
vzduch – voda
V tomto mesiaci sme začali realizovať zákazku pre rozšírenie nákupného komplexu Tulip Center v Martine. Už je to viac ako 10 rokov, čo
sme zrealizovali prvú etapu obchodného centra. Jeho plocha sa takmer
zdvojnásobí. Pribudnú nové obchody, nájomné priestory, no najmä
kinosály v plánovanom multikine. Tulip Center má momentálne
prenajímateľnú plochu 11 000 m2 a nachádza sa v ňom osemdesiat
obchodov. Nákupné stredisko sa plánuje rozšíriť o ďalších 9 500 m2.
Ľudia si čoraz viac uvedomujú náklady spojené s
vykurovaním. Tradičné vykurovacie systémy a kotle
používajú fosílne palivá, čím sa stávajú príliš
nákladnými a pre životné prostredie neudržateľnými.
Nikto nechce plytvať svojimi peniazmi. Keďže ⅔
tepla generovaného systémami tepelných čerpadiel
sú úplne zadarmo, dokonalé riešenie je na
dosah. Nakoľko tepelné čerpadlá spotrebujú menej
energie než bežné vykurovacie systémy, vytvárajú aj
menej emisií CO2. Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda
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využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov - zo
vzduchu. Tieto energetické zdroje sú obnoviteľné a
V dvojpodlažnej prístavbe, ktorá vyrastie na juhozápadnom okraji nevyčerpateľné. Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú
súčasného objektu, pribudne osemtisíc štvorcových metrov, ďalších vyhľadávané vďaka ich jednoduchej inštalácií
1 500 m2 vznikne v prepojovacej pasáži. Rozšírenie má priniesť nové a vhodnosti do každej lokality. Na získavanie tepelnej
módne značky, fitness centrum a prvé multikino v Martine so štyrmi energie nepotrebujete žiadne vrty ani zemné kolektory.
sálami. Predpokladané ukončenie stavby je o tri mesiace. Už pred Zdrojom energie je vonkajší vzduch, z ktorého dokáže
vianočnými sviatkami si budú môcť zákazníci vychutnávať tepelné čerpadlo využívať energiu aj pri extrémnych
predvianočné nákupy, s nimi spojený zhon, či pozrieť si skvelý film mrazoch. Celý systém sa skladá z vonkajšej jednotky a
vnútorného hydroboxu. Vnútorné hydroboxy sa delia
v úplne nových kinosálach.
na verziu so vstavaným 200l nerezovým zásobníkom a
na verziu s možnosťou pripojenia externého zásobníka
vody. Oba moduly obsahujú kompletný riadiaci
systém a hydraulické komponenty. Tieto vodné
moduly sa pripájanú k vonkajším jednotkám Zubadan
alebo Power Inverter, s ktorými tvoria originálne
systémové riešenie vykurovania a ohrevu teplej vody.
Zdroj: Alfa Group International
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Tulip Center v Martine – vizualizácia multikina

Zmeny sa týkajú aj budovy centra, ktoré by malo získať novú fasádu a
presklené vstupné portály. Vďaka technickému riešeniu tienenia,
získavania energie na vykurovanie a chladenie z obnoviteľných
zdrojov, samostatnej regulácie teploty v jednotlivých priestoroch a LED
osvetlenia bude Tulip Center nízkoenergetickou budovou.
Fitness centrum nadstavané na časti súčasného objektu má byť
prepojené s relaxačnou zónou za centrom na brehu rieky Turiec. Nová
lávka má Tulip spojiť aj so susedným retail parkom OC Turiec. Tulip
Center postavila v časti Záturčie holandská developerská spoločnosť
Redema Group. Otvorené bolo po prvýkrát v októbri 2006. Ešte v tom
istom roku komplex kúpila Pramerica Real Estate Investors patriaca pod
americkú Prudential Financial Inc.
Pripravil: Ing. B.Bača, Zdroj: www. reality.etrend.sk
Zdroj: CS MTRADE Slovensko s.r.o. a ECO TECHNOLOGIES s.r.o.

API NOVINY

august 2017, 8. vydanie

TESTÍK NAŠICH ZNALOSTÍ•REALIZÁTORI, MONTÁŽNICI

RECEPTÁR

RAW JAHODOVÁ TORTA
OTESTUJ SVOJE VEDOMOSTI TE(CHN)OLOGICKÉ
POSTUPY MONTÁŽE
1. Vzduchotechnické jednotky poznáme:
a) s rotačným výmenníkom
b) s krížovým výmenníkom

c) odvodné

d) prírodné

2. V akej polohe sa prepravuje vzduchotechnická jednotka?
a) v polohe v akej sa používa
b) vo vodorovnej polohe

c) zvislo

d) napevno

3. Ak pri vykladaní VZT jednotky pomocou žeriavových ok je uhol sklonu medzi viazacím
prostriedkom a bremenom menej ako 45°, potom používame:
a) viazacie oká
b) zdvíhacie popruhy
c) žeriavove oká
d) uzly
4. Prepravné závesy musia byť použité pre časti jednotky, ktoré sú namontované na:
a) viazacie oká
b) CD ráme
c) DIM ráme
d) DIN ráme
5. Maximálna dovolená odchýlka vodorovnosti pri osadení VZT jednotky je:
a) 1cm
b) s = 0,5 ‰
c) s = 0,5 %

d) nie je

6. Maximálny uhol sklonu pri osadení VZT jednotky je:
a) meriame uhlomerom, 45°
b) 3°
c) 0,5°

d) 0,3°

7. Pri vyrovnávaní potenciálov VZT jednotky musia byť všetky napojenia zabezpečené tak,
aby nedošlo k ich:
a) rozruchu
b) uzemneniu
c) presunu
d) uvoľneniu
1a,b,c; 2a, 3b, 4d, 5c, 6d

NARODENINY
MENINY
OSLAVUJE
• Meda Peter
• Sameliaková Andrea
• Hurák Pavol
• Cisárik Martin
• Sivčák Miroslav
• Lubas Marek
• Fric Pavel
• Sirotová Martina
• Višňovský Richard
Meninový oslávenci
v tomto mesiaci:
Janka
Oslávencom
srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

RUBRIKA ZÁBAVA

Pripravila: Ing. Andrea Matejčíková

LETNÉ AUTOKINO NA ORAVE - PROGRAM

Navštívili ste už letné
autokino na Orave?
Ak nie, máte jedinečnú
príležitosť navštíviť ho
v auguste. Autokino si
pre vás pripravilo program na zvyšok letných
prázdnin. Nenechajte si
ujsť príjemný večer
plný zábavy s priateľmi,
rodinou, či romantické
rande vo dvojici.
Vstupné 3,50 €/osoba
Viac info nájdete na

Zdroj: internet, Noviny pripravila: Ing. Andrea Matejčíková

