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NOVINKY Z

jeden z najskúsenejších
realizátorov našej firmy.
Otec 2 detí a hrdý dedko
REALIZÁCIÍ
malej Livky.
Veľmi rád športuje.
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Jednou z ďalších realizačných akcií spoločnosti Apiagra, s.r.o. je v tomto období aj dodávka a montáž
vzduchotechnických zariadení pre spoločnosť G a T Martin - Priekopa. Ide o novovybudovanú prevádzkovú
budovu firmy G a T, v ktorej bude aj značkový servis nákladných vozidiel Mercedes. Firma G a T sa doposiaľ
zaoberala medzinárodnou nákladnou kamiónovou dopravou.
Vzduchotechnické zariadenia budú v prevádzkovej budove zabezpečovať mikroklimatické parametre
priestorov pre servisné haly opráv, servisné haly údržby, kancelárií, skladov, archív, šatne, technické
miestnosti obchodnej haly so zázemím, kuchyne, jedálne, fitnes, bazén a sociálne zariadenia. V tejto
investícii sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre vzduchotechnické jednotky MANDIK. Celkovo je použitých 11
samostatných jednotiek so vzduchovým výkonom na prívode 29700m3/h a na odvode 28400m3/h. Tieto
jednotky sú dodávané aj s integrovanou MaR. Niektoré priestory budú klimatizované Split jednotkou, alebo
fancoilami AERMEC. Bazén umiestnený na 3 n.p. je vybavený jednotkou s odvlhčovaním. Potrubie na odvod
vzduchu je v nerezovom prevedení. Ostatné priestory vetráme podtlakovo, nástrešnými alebo potrubnými
ventilátormi.
Montáže na predmetnej stavbe zabezpečuje naša skúsená montážna partia, pod vedením vedúceho
montéra Juraja Porvicha. Spolupráca s G a T je zatiaľ na dobrej úrovni, preto veríme v úspešné
skolaudovanie s predpokladom do konca tohto roka.
Autor: Ing. Kršák František
Zdroj: www.skypark.sk/sk/o-projekte
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1.časť

FUNKCIA
NOVINKY Z REALIZÁCIÍ
Regulačné klapky sú určené:
pre reguláciu objemového prietoku vzduchu
pre zmenu tlakových pomerov vo vzduchovodoch
pre uzatváranie vstupu, prípadne výstupu vzduchu zo vzduchotechnickej jednotky

+

Legenda:
VE vzduch exteriérový
VOD vzduch odpadový
VZM vzduch zmiešaný
VP vzduch prívodný
VO vzduch odvodný

KAPSOVÉ FILTRE
Tieto filtre majú veľkú filtračnú
plochu a pri použití vhodného
vláknitého materiálu (tkanina zo
syntetického alebo skleneného
vlákna) môžu odlúčiť takmer 100 %
najjemnejších častíc.
UMIESTNENIE

SUDOKU

vo vzduchovode za protidažďovou žalúziou
v obvodovej stene za protidažďovou žalúziou
na vstupe do VZT jednotky (prípadne výstupe)

NOVINKY
Z
REALIZÁCIÍ

v zmiešavacej komore VZT jednotky

OSLÁVENCI
NARODENINOVÍ OSLÁVENCI

v komore vzduchotechnickej jednotky (rekuperačný výmenník)
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Jana, Ľubomír

Zdroj: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.

OSLÁVENCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME
A PRAJEME VŠETKO DOBRÉ!

