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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
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RAZEM Z ETT, WAŻNE ZADANIE, OBRÓBKA POWIETRZA
Hale basenów kąpielowych to zróżnicowane, zużywające dużo energii 
obiekty, które wymagają spełnienia specyfi cznych zasad technicznych 
oraz wymogów optymalizacji zużycia energii przy zapewnieniu 
właściwego komfortu użytkownikom.

Autonomiczne centrale wentylacyjne ETT zostały zaprojektowane w celu 
osuszania, wentylacji, ogrzewania i odzysku ciepła z hal basenów oraz z 
obiektów o dużej wilgotności powietrza.

Atuty ETT
Dostosowanedo potrzeb
Dostosowanie wymiarów i mocy urzą-
dzeń do szczegółowych wymagań 
projektu.

Odzysk ciepła
Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest 
wystarczająca, nadmiar energii jest 
przekazywany do instalacji grzewczej 
basenu.

Instalacja
Na zewnątrz, na dachu, wewnątrz, w 
lokalu technicznym.

Serwis ETT
Serwis zarówno podczas montażu jak 
również podczas użytkowania.

Doświadczenie w obróbce 
powietrza w basenach

MADE  IN
FRANCE

Wszystkie dołączone 
są do urządzenia 

 Czujnik temperatury

Osuszanie
W celu utrzymania obiektów 
w dobrym stanie technicznym, 
należy zapobiegać kondensacji 
na ścianach wewnętrznych 
struktur.

 Czujnik wilgotności

Zapewnienie
właściwej jakości powietrza
■ Utrzymanie temperatury 

powietrza między 27 a 28 °C 
i wilgotności powietrza od 60 
do 70 % wilgotności względnej, 
zapewni optymalny komfort 
użytkownikom.

■ Usuwanie z powietrza związków 
chloru.

Oszczędność
do 50% energii
Koszty zużycia energii rozkładają 
się na ogrzewanie, obróbkę oraz 
osuszanie powietrza.

Przekazanie części energii ciepłego 
powietrza pompie ciepła jest 
efektywnym i ekonomicznym 
rozwiązaniem.

Parametry jakie należy 
wziąć pod uwagę
■ Temperatura

■ Wilgotność

■ Wentylacja / Jakość 
powietrza

■ Usuwanie związków chloru

Nowoczesne
rozwiązania

dla basenów
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1  Osuszanie
Osuszanie przy użyciu systemu 
termodynamicznego

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

3  Ogrzewanie
Optymalizacja kondensacji 
poprzez zastosowanie systemu 
odzysku ciepła.

 Chłodzenie
Możliwość chłodzenia budynku w 
okresie letnim.

Osuszanie odbywa się z zastosowaniem 
cyklu chłodniczego układu pompy ciepła 
współpracującego z ciepłowodem. 
Odzyskana energia jest dostarczana 
dla potrzeb podgrzania powietrza 
nawiewanego, jak również do celów 
osuszania.

ETT oferta dostosowana do 

różnych rodzajów basenów oraz 

do obiektów o dużej wilgotności 

powietrza

Powietrze jest osuszane poprzez chłodzenie, 
a następnie podgrzewane przy użyciu 
pompy ciepła. Zastosowanie systemu 
odzysku termodynamicznego pozwala 
zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło.

Podwójny StrumieńPojedynczy Strumień

 Regulacja świeżego powietr

ETT, partner technic

DOŚWIADCZENIE
W OBRÓBCE
POWIETRZA

3 technologie 

do najlepszego 

rozwiązania

Optymalizacja 
energetyczna

ROZWIĄZANIE STANDAR-
DOWE
Osuszanie odbywa się z zastosowaniem 
cyklu chłodniczego układu pompy 
ciepła współpracującego z 
ciepłowodem. Ciepłowód odbiera 
część energii cieplnej, co pozwala na 
znaczne zaoszczędzenie energii oraz na 
zmniejszenie od 30 do 50 % rozmiarów 
kompresorów, co powoduje zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej. Powietrze 
wywiewane jest osuszane przy użyciu 
ciepłowodu oraz parownika.

 OCTO+
Osuszanie odbywa się z zastosowaniem 
cyklu chłodniczego działającego przy użyciu 
powietrza. Powietrze przechodzi stopniowo 
przez połączone szeregowo, parownik i 
skraplacz .

Powietrze jest osuszane w parowniku poprzez 
wychłodzenie.

Energia uzyskana podczas tego procesu jest 
przekazywana skraplaczowi.

Możliwe jest umieszczenie dodatkowej baterii.
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Doświadczenie w obróbce 
powietrza w basenach

Aqua Systems

Baseny prywatne
Baseny hotelowe
Balneoterapia
Baseny lecznicze

Baseny
o małej objętości
MODUŁ Z POJEDYNCZYM 
STRUMIENIEM

Baseny publiczne
Aquaparki
Hale z wieloma 
basenami

Baseny
o dużej objętości
MODUŁ Z PODWÓJNYM 
STRUMIENIEM

Zależnie od potrzeb procesu 
osuszania, regulacja ETT zapewnia 
odpowiednie dozowanie powietrza 
świeżego.

rza + system termodynamiczny

czny do Państwa dyspozycji

 AQUAPACK
Ogrzewanie wstępne wody w basenie.

Użycie pompy ciepła z podwójnym 
skraplaczem wraz z osuszaczem ETT, 
w celu ogrzania wstępnego wody w 
basenie i/lub ciepłej wody użytkowej.

Aquapack jest szczególnie zalecany do 
średnich i dużych basenów.

 Regulacja świeżego 
powietrza
Osuszanie pomieszczenia odbywa się 
przy użyciu świeżego powietrza.

Zależnie od potrzeb procesu osuszania, 
regulacja ETT zapewnia odpowiednie 
dozowanie powietrza świeżego.

Wymiana świeżego powietrza powoduje 
zmniejszenie stężenia związków chloru w 
lokalu.

Energia cieplna uzyskana z powietrza na 
wywiewie, jest przekazywana na stronę 
nawiewu przy użyciu ciepłowodu.

ROZWIĄZANIE DOSTOSO-
WANE DO POTRZEB
System osuszania wykonany na miarę, 
umożliwi dostosowanie wymiarów 
modułu do wymagań wymiarowych 
lokalu, ponieważ pomieszczenia 
techniczne są często niewielkiej 
kubatury.

Osuszanie odbywa się z zastosowaniem 
cyklu chłodniczego układu pompy 
ciepła współpracującego z 
ciepłowodem.

 AQUACOOL
Odzysk ciepła z ciepłej wody użytkowej 
w celu ogrzania wody w basenach.

Rozwiązanie Aquacool łączy statyczny 
system odzysku ciepła z systemem 
termodynamicznym, co pozwala na 
obniżenie kosztów ogrzewania wody w 
basenach.
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Stałe wymagania

 Oszczędność energii
Wydatki na ogrzewanie stanowią największy 
udział kosztach eksploatacji budynku.

 Zapewnienie komfortu użytkownikom
Dobre samopoczucie użytkowników zależy od 
warunków wewnętrznych.

 Utrzymanie budynków w dobrym stanie
Zmniejszenie kondensacji na wewnętrznych 
przegrodach i ścianach.

Doświadczenie w obróbce 
powietrza w basenach

KLIMATYZACJA

Rozwiązania ETT
 Odzysk ciepła z powietrza

 Osuszanie powietrza
i ogrzewanie powietrza i wody w basenie

 Regulacja wilgotności powietrza
w celu zapewnienia dobrej jakości 
powietrza i utrzymania budynku w 
dobrym stanie technicznym
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