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A different c l imate
Environmental control solutions

Gwarancja
Systemy obróbki powietrza fi rmy ETT 
posiadają umowną gwarancję roczną 
we Francji i za granicą.

We Francji metropolitarnej, gwarancja
pokrywa części zamienne, robociznę i 
transport.

Części zamienne
Katalog części zamiennych ETT jest do 
pobrania na 
stronie 
www.ett.fr.

Zgodność
Każde urządzenie jest przed wysłaniem 
sprawdzane i testowane w fabryce 
co jest potwierdzane certyfi katem 
kontroli.
Dział jakości fi rmy ETT 
podlega systemowi 
Jakości ISO 9001 oraz 
posiada Certyfi kat AFAQ 
nr 1994/2016f.

Ponadto każde urządzenie posiada 
certyfi kat zgodności z normami 
europejskimi.

 Sprawnie działający i dyspozycyjny 
serwis techniczny ETT działa na całym 
terytorium Francji oraz za granicą 
oferując swoim klientom ekspertyzę i 
odpowiednie rozwiązania.

Optymalizacja kosztów zużycia energii
 Umowa 
serwisowa z ETT 
w celu 
zwiększenia 
długowieczności 
sprzętu do 
wentylacji, 
klimatyzacji i 
ogrzewania.

 Usprawnienie działania używanego 
sprzętu(optymalizacja zużycia 
energii, odnowa systemu 
chłodzącego, kompresorów, sprzętu 
komunikacyjnego).

 Regularny audyt urządzeń w 
celu zapewnienia wysokiego 
współczynnika wydajności 
energetycznej jak również obniżenia 
kosztów eksploatacji.

Szkolenie ekip pracowników w celu 
optymalnego wykorzystania sprzętu
 Szkolenie z dziedzin działania i 
konserwacji sprzętu.

 Szkolenie zaawansowane z 
eksploatacji sprzętu.

 Szkolenie dostosowane do potrzeb.

ETT, urządzenia do klimatyzacji
Dzięki dobrej znajomości procesu produkcji, od projektu do 
komercjalizacji, oferujemy innowacyjne i dostosowane do 
potrzeb rozwiązania.

Będąc liderem na rynku systemów obróbki powietrza 
z odzyskiem ciepła i pomp ciepła o dużej wydajności 
energetycznej, już od 30 lat wspieramy naszych klientów w 
racjonalnym gospodarowaniu energią.

EKO-KONCEPCJA urządzeń ma znaczenie przy ich DEKONSTRUKCJI: urządzenia ETT podlegają 
recyklingowi w 98 %
¢ Energia : ETT, innowacyjne rozwiązania systemów Transportu Ciepła.
¢ Aluminium : Aluminium podlega recyklingowi w 100 % w sposób nieograniczony.
¢ Proces produkcji ETT o charakterze ograniczonego zanieczyszczenia : Sortowanie, wszystkie odpady 

podlegają recyklingowi, obróbka powierzchni obudowy bez użycia farb i rozpuszczalników.
¢ Odpady eksploatacyjne, skuteczne zarządzanie : ETT stosuje fi ltry powietrza „Eko-Koncept” (umożliwiające selektywne 

sortowanie rama-kratka- medium).

ETT i eko-koncepcja :

Satysfakcja klienta jest głównym priorytetem fi rmy ETT
¢ Projekt dostosowany do potrzeb

¢ Ciągła innowacja

¢ Branża klimatyzacji

¢ Ochrona środowiska

Satysfakcja klienta jest głównym priorytetem fi rmy ETT, dlatego też 
aby sprostać szczególnym wymaganiom, stworzyliśmy lokalną sieć 
serwisu.
Doskonała znajomość systemów klimatyzacyjnych fi rmy ETT opiera 
się na zapleczu technicznym biur projektów, ekspertów jak również 
sieci serwisu ETT.

Regulacja i kontrola urządzeń ETT 
odbywa się przy zastosowaniu systemu 
komunikacji ETT SysCom.
ETT SysCom gwarantuje klientowi 
jakość oraz wysoką precyzję 
regulacji powietrza jak również 
wysoką efektywność energetyczną 
użytkowanych budynków.
Wszystkie urządzenia ETT współdziałają 
z systemem komunikacji ETT SysCom, 
który umożliwia sprawne zarządzanie 
sprzętem : Komunikacja lokalna i 
zdalna.
Klient ma możliwość zarządzania 
zużyciem energii :

 poprzez CCAD : Lokalny system 
komunikacji z pojedynczym 
urządzeniem.

 poprzez Terminal 
PCO : Lokalny 
system komunikacji 
z wieloma urządzeniami.

 poprzez PGD Touch : Oddalony 
system komunikacji lokalnej.

 poprzez MédiaCom : System 
komunikacji działający poprzez 
Internet (z kodem dostępu i hasłem).

Serwis ETT ETT Regulacja i komunikacja



 Czujnik temperatury

 Czujnik CO2

 Czujnik wilgotności 
powietrza (w opcji)

Parametry jakie należy 
wziąć pod uwagę
■ Regulacja świeżego powierza

Jakość powietrza

■ Odzysk energii

■ Wilgotność powietrza w 
niektórych pomieszczeniach

ETT, KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA
I OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Często w tym samym budynku znajdują się przestrzenie 
wykorzystywane do różnych celów, dlatego ETT proponuje nową 
gamę EFFICIENCE, która dzięki modularnej budowie zapewnia 
klientom właściwy komfort przy optymalizacji kosztów zużycia energii.

Atuty ETT
Dostosowane do potrzeb
Dostosowanie wymiarów i mocy 
urządzeń do szczegółowych 
wymagań projektu.

Instalacja
Montaż na dachu na ramie 
mocującej, wózku klienta lub 
bezpośrednio na powierzchni.

Nowa instalacja:
rozwiązanie EFFI+
Renowacja instalacji: Ograniczona 
waga, rozwiązanie EFFI+ R

ETT, pierwszy francuski producent dachowych 
klimatyzatorów dla przestrzeni handlowych

Odzysk energii na 
spożywczym układzie 
chłodzącym
Opcja ETT FREE HEATING

MADE  IN
FRANCE

Doświadczenie w obróbce 
powietrza w halach handlowych

Oszczędność
energii

Optymalna klimatyzacja przestrzeni 
handlowych przy właściwym 
gospodarowaniu energią. Odzysk 
energii, optymalizacja trybu “Free 
Cooling“ oraz trybu ogrzewania 
umożliwiają obniżenie kosztów 
zużycia energii.Optymalizacja

jakości powietrza
Urządzenia ETT zawierają łatwy do 
demontażu komplet fi ltrów typu 
eko-koncept - efektywność 95 % 
ASHRAE grawimetryczna (G4) 
z plisowanym medium 98 mm - 
zapewniające dłuższą żywotność 
fi ltrów i zmniejszenie strat, poziom 
zanieczyszczenia kontrolowany 
przez presostat.

Gwarancje
oraz Serwis

■ Całkowita gwarancja 5 lat
■ 20 letnia gwarancja antykorozyjna

(obudowa i wózek)
■ Możliwość audytu urządzenia
■ Możliwość przedłużenia gwarancji

Serwis ETT jest dostępny przez cały 
okres funkcjonowania urządzenia 
klimatyzacyjnego.

Doświadczenie
w sektorze

handlowym



EFFICIENCE, rozwiązanie 

modularne zależne rodzajów 

powierzchni handlowych oraz 

ich wymagań

ZASADA DZIAŁANIAEFFI+

Optymalizacja działania 
Sezonowa wydajność

TRYB RECYKLING

TRYB OGRZEWANIE

ETT, partner techn

Optymalizacja 
energetyczna

DOŚWIADCZENIE
W OBRÓBCE
POWIETRZA

3 technologie 

do najlepszego 

rozwiązania

1  Wentylacja

Innowacyjne technologie 
w celu zapewnienia 
komfortowego, dla 
użytkowników strumienia 
powietrza.

2  Chłodzenie

Możliwość chłodzenia budynku 
w okresie letnim.

3  Ogrzewanie

Optymalizacja zużycia energii 
poprzez zastosowanie systemu 
odzysku ciepła.

 Osuszanie

Osuszanie przy użyciu systemu 
termodynamicznego

EFFI+ CC+
Moduł z kotłem
kondensacyjnym
Hybrydowo gazowy

■ Kocioł kondensacyjny z palnikiem prémix
■ Spełnia wymagania europejskiej 

dyrektywy Eco Design
■ Moc od 17 % do 100 %
■ Straty wewnętrzne ciśnienia ( -100 Pa w 

odniesieniu do generatora ciepłej wody )
■ Klasa NOx : 5
■ Standardowa rama mocująca
■ Rozwiązanie objęte patentami

EFFI+ DX
Moduł wyciągu
z odzyskiem ciepła

Moduły wyciągu powietrza i odzysku
ciepła
■ Obrotowy wymiennik ciepła z minimalną 

sprawnością 70 %
■ Regulacja dopływu świeżego powietrza 

od 20 % do 60 % wartości nawiewu 
nominalnego.

■ Oddzielna płytka elektryczna
■ Łatwa obsługa
■ Standardowa rama mocująca
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TRYB KLIMATYZACJA

EFFI+ R
Rozwiązanie Deshu

Osuszanie poprzez parownik
i ogrzewanie przez skraplacz in line
■ Możliwość zamontowania dodatkowych modułów, bez 

zmiany rozmiarów urządzeń
■ Neutralizuje zjawisko kondensacji na gablotach 

chłodniczych
■ Rozwiązanie modularne: jeden skraplacz na układ, zestaw 

na każdą porę roku
■ Blokada Free Cooling przez porównanie ciężaru wody
■ Umożliwia osuszanie nawet w przejściowych porach roku

TRYB FREE COOLING

iczny do Państwa dyspozycji

EFFI+ R
Rozwiązanie Renowacja
■ Urządzenie przeznaczone do Renowacji
■ Waga mniejsza od l’EFFI +
■ Niezależny układ termodynamiczny

ZASADA DZIAŁANIA
W PRZEJŚCIOWYCH PORACH ROKU

Małe sklepy- Butiki - Dystrybucja - Galerie - Centra handlowe

Doświadczenie w obróbce 
powietrza w halach handlowych
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EFFI+ EX
Moduł wyciągu

Moduły wyciągu powietrza
■ Wentylator wyciągowy EC
■ Oszczędność energii Qan=Qex
■ Regulacja dopływu świeżego powietrza/

wyciągu od 0 do 100 % wartości nawiewu 
nominalnego.

■ Komora izolacyjna w trybie 
zatrzymania oraz pracy przy 
całkowitym recyklingu

■ Większa waga
■ Standardowa rama mocująca
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Stałe wymagania

 Oszczędność energii
Użytkownicy pragną maksymalnie obniżyć 
koszty zużycia energii.

 Zapewnienie komfortu użytkownikom
Dobre samopoczucie klientów przyczynia 
się do sukcesu powierzchni handlowych.

 Gwarancja jakości
Priorytet ekipy zarządzającej halami 
handlowymi.

Doświadczenie w obróbce 
powietrza w halach 

handlowych
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KLIMATYZACJA

Rozwiązania ETT
 Optymalizacja sposobu działania oraz 
zmniejszenie zużycia energii
Odzysk energii - Free-Cooling - 
Free-Heating

 Optymalizacja dozowania świeżego 
powietrza
Regulacja strumienia świeżego 
powietrza w zależności od stężenia CO2

 Gwarancje ETT, dodatkowy atut w 
wyborze systemów
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