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ekonomicznie / ze świadomością zużywania energii

Wszystkie nasze instalacje wykonywane są dla Państwa zgodnie z zasadą ekono-

miczności. Wewnętrzne kryteria jakości zapewniają możliwość eksploatacji insta-

lacji ze świadomością zużywania energii. Dzięki temu korzysta nie tylko Państwa

firma, ale również środowisko naturalne.

spokojny bieg

Nasze urządzenia wentylacyjne pracują niezwykle spokojnie, co zapewnia

znacznie niższy poziom hałasu.

łatwa konserwacja

Istotną cechą naszych licznych produktów jest nie tylko wydajność, ale przede

wszystkim łatwość obsługi i konserwacji, co ułatwia obchodzenie się z urządzeniami.

HU B E R & RANN E R GMBH

Wybierać nasze produkty, dlaczego.
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elastyczność

Każdy nasz produkt jest dokładnie dopasowywany do Państwa wymagań i potrzeb.

Wymyślona koncepcja wariantowa i wykonanie zgodnie z wymiarami stanowią

podstawę precyzyjnego spełnienia Państwa wymagań. Obudowa wspornika?

Wymagane są drzwi obsługi z powodu właściwości budynku? Wzierniki na żądanej

pozycji? Dla firmy Huber & Ranner to codzienność!

długa żywotność

Nasze produktu konstruowane są do wieloletniego użytku, co odzwierciedla się

również w naszej filozofii jakości. Stabilna budowa naszych urządzeń oraz insta-

lacji dla wielu firm jest dobrym powodem, aby wybrać produkt Huber & Ranner.
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URZĄDZENIA DO USTAWIENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU

Ten rodzaj wykonania stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych

wariantów. Stabilność, spokojny bieg, elastyczność, higiena i łat-

wość konserwacji stanowią oprócz normalnej jakości główne kryte-

ria podstawy naszych urządzeń. Każde urządzenie techniki wenty-

lacji pomieszczeń bazuje na przemyślanym systemie konstrukcji

zespołowej i jest konstruowane specjalne dla Państwa zastosowań.

WERSJE ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Centrale dachowe oferują wiele zalet, są jednak wyjątkowo wysta-

wiona na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki naszemu

wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie całościowo

uwzględniać owe wpływy. Przykładem może być seryjnie stosowana

powłoka AntiFingerPrint, która m.in. zapewnia dodatkową ochronę

przeciwkorozyjną.

WERSJA HIGIENICZNA

W celu uwzględniania szczególnej higieny w urządzeniach

techniki wentylacji pomieszczeń w firmie Huber & Ranner

oprócz standardowych punktów spełniane są najprzeróżniejsze

wymagania odnośnych różnych branż. Każde urządzenie higie-

niczne stanowi idealne rozwiązanie dla konkretnego zastoso-

wania.

O P I S U R Z Ą D Z E N I A

Wiedzieć jakie posiadacie możliwości.
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ZINTEGROWANA TECHNIKA CHŁODNICZA

Jakość i niezawodność! To hasło dotyczy szczególnie zintegrowa-

nej techniki chłodniczej. Wszystkie komponenty techniki chłodnic-

zej są w sposób optymalny dostosowywane do siebie, przy zasto-

sowaniu elementów najnowszej generacji. Urządzenie techniki

wentylacji pomieszczeń - prawie gotowe do podłączenia.

Oszczędzacie Państwo nie tylko czas, ale także pieniądze!

ZINTEGROWANA TECHNIKA REGULACYJNA

W przypadku stosowanych urządzeń regulacyjnych jesteśmy zasad-

niczo niezależni i używamy możliwie najlepsze i pasujące produkty.

Oczywiście możemy zastosować elementy wybrane przez Państwa. W

każdym razie oferujemy rozwiązanie poniekąd gotowe do podłącze-

nia, które powoduje znaczne przyspieszenie budowy instalacji aż do

uruchomienia i pozwala na uniknięcie organizowania złączy.



06 I 12

W Y P O S A Ż E N I E P O D S T A W O W E

Zalety serii - nasze wyposażenie.

Klamka

Wszystkie drzwi rewizyjne wyposażone są w uchwyty dwudźwigniowe.

Opcjonalnie także z możliwością zamykania. Po stronie ciśnienia oczy-

wiście znajduje się innowacyjne zabezpieczenie przed uderzeniem,

zapewniając w ten sposób bezpieczną konserwację instalacji.

Uchwyty oczkowe

Dla łatwego i sprawnego montażu wszystkie moduły urządzenia poprzez

dostarczone uchwyty oczkowe pobierane są bezpośrednio z samochodu

ciężarowego. Zapewnia to minimalne czasy montażu.

Konstrukcja z profili ramowych

Szczególnie stabilna i wytrzymała konstrukcja oferuje spore zalety w kwestii

spokojnego biegu i łatwego montażu. Solidne i zarazem innowacyjne

rozwiązanie.
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N A S Z E U R Z Ą D Z E N I A G W A R A N C J Ą S U K C E S U

To stanowi różnicę.

Odkraplacz higieniczny

Zaczepione na szynach ze stali nierdzewnej kasety umożliwiają łatwe

wyciąganie w celu czyszczenia. Otwarta całkowicie na dole budowa

zapewnia ciągłe spływanie kondensatu. Optymalne rozwiązanie w odnie-

sieniu do higieny i łatwości konserwacji.

Zapewnione wyrównywanie potencjałów itp.

Jedna z licznych małych cech, nad którymi nasi klienci nie muszą się

zastanawiać.

Higieniczna podłoga do chodzenia

Absolutnie gładka budowa umożliwia idealną pod kątem higieny obsługę.

Jednocześnie można wchodzić na podłogę bez dodatkowych środków lub

rusztów kratowych.
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C E C H Y

Jakość, zwiększająca wartość.

Korytko chłodnicy

Wszechstronny spadek i wykonanie ze stali szlachetnej zapewnia optymalny

odpływ i długą wytrzymałość.

Dodatkowo konstruujemy korytko z podwójnych zabezpieczeniem przed

przelaniem na wypadek krótkotrwałej awarii w systemach zewnętrznych.

Oświetlenie

Energooszczędne i zoptymalizowane pod kątem konserwacji świetlówki,

na życzenie instalujemy także zwykłe lampy kloszowe. Oferujemy Państwu

warianty, których potrzebujecie.

Wziernik

Wysokiej jakości, odporny na zadrapania system podwójnego szkła o

średnicy 200 mm umożliwia komfortową konserwację i długotrwałe

rozwiązanie wraz z ochroną przed gorącem. W celu uniknięcia skraplania

się wody szyby oddzielone są termicznie i umieszczone w specjalnym

profilu uszczelniającym.
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Szyna wyciągania

Umożliwia łatwą wymianę ciężkich elementów, jak np. silnik, wentylator

lub ogrzewacz tylko przez jedną osobę, bez konieczności stosowania

dodatkowych środków pomocniczych.

H&R-Safety-Lock

Solidne zabezpieczenie drzwi dostępowych, które są otwierane tylko za

pomocą specjalnego narzędzia, stanowi pod kątem higieny lepsze

rozwiązanie od zwykłych drzwi lub osłony pasa.

Drzwi rewizyjne

Zastosowanie wysokiej jakości uszczelki z wydrążoną komorą zapewnia

trwałą szczelność.

Płyta drzwiowa zoptymalizowana jest w odniesieniu do minimalnej

szczeliny drzwi i pomimo tego nie musi być regulowana na stałe.
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E L E M E N T Y

Jakość, zwiększająca wartość.

Odzyskiwanie ciepła

Stosowane zawsze tam, gdzie to możliwe. Oferujemy Państwu systemy o

wysokiej wydajności: aluminiowy wymiennik płytowy, system połączonego

obiegu, wymiennik rotacyjny i inne.

Dla każdego zastosowania to co najlepsze.

Wymiennik ciepła

Niezależnie od tego, czy chodzi o wersję z Cu/Al, stal/ocynk., Cu/Cu dla

wody zimnej/ciepłej lub pary, każdy wymiennik ciepła konfigurowany jest

specjalnie dla Państwa zastosowania. Jakość gwarantowana.

Filtr

Oprócz spełniania norm wyposażamy Państwa urządzenia w najbardziej

innowacyjne typy filtrów najnowszej generacji.



HU B E R & RANN E R

Tak wygląda produkt końcowy.
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Fon: +49 (0) 85 31 / 705- 0

Fax: +49 (0) 85 31 / 705-20

info@huber-ranner.com

www.huber-ranner.com

Huber & Ranner GmbH

Gewerbering 15

D-94060 Pocking

MACIE PAŃSTWO PYTANIA?
CHĘTNIE POMOŻEMY.
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