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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

20 letnia gwarancja
antykorozyjna

obudowa- podstawa

20 letnia gwarancja
antykorozyjna

obudowa- podstawa



Doświadczenie w obróbce 
powietrza w obiektach 

rozrywkowych

Stałe wymagania

 Oszczędność energii
Wydatki za ogrzewanie stanowią spory udział w 
kosztach eksploatacji obiektów rozrywkowych.

 Dobre samopoczucie widzów
Widzom należy zapewnić idealny komfort 
termiczny, akustyczny oraz właściwą ilość 
świeżego powietrza.

KLIMATYZACJA
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Rozwiązania ETT
 Zmniejszyć koszt zużycia energii

 Zminimalizować uciążliwy hałas

 Właściwy dopływ świeżego powietrza 
oraz optymalna fi ltracja
w celu zapewnienia właściwej jakości 
powietrza



Doświadczenie w obróbce 
powietrza w obiektach 

rozrywkowych

ETT, KOMFORT TERMICZNY I AKUSTYCZNY
Przygotowaliśmy ofertę modułów przystosowanych do stosowania w 
obiektach o różnym zagęszczeniu, zapewniające widzom właściwy 
komfort termiczny.

Dostosowany do potrzeb
Dostosowanie wymiarów i mocy 
urządzeń (SRV : System zmiennego 
chłodzenia) do szczegółowych 
wymagań projektu.

Możliwy system komunikacji poprzez 
internet (ETT MédiaCom)

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

Serwis ETT
Serwis zarówno podczas montażu jak 
również podczas użytkowania.

Oszczędność
energii
Pompa ciepła stanowiefektywne, 
ekonomiczne i ekologiczne 
rozwiązanie dla ogrzewania 
i chłodzenia obiektów 
rozrywkowych.

Minimalne zużycie energii przy 
optymalnej wydajności

Komfort
akustyczny
W celu zapewnienia widzom 
niezbędnego komfortu 
akustycznego, proponujemy 
ofertę autonomicznych central 
wentylacyjnych odpowiadającym 
specyfi cznym wymogom 
akustycznym obiektów 
rozrywkowych.

WAŻNE KRYTERIA
■ Kompresor o zmiennej prędkości
■ Izolacja akustyczna 
■ Chłodzenie przy użyciu Free Cooling Automatyczna 

regulacja
dopływu świeżego powietrza 
w zależności od zagęszczenia 
obiektu.
ETT proponuje rozwiązanie do 
regulacji temperatury (oraz 
wilgotności powietrza w opcji) 
dla każdego zagęszczenia sal 
teatralnych i kinowych.

 Czujnik temperatury i wilgotności

 Czujnik CO2

MADE  IN
FRANCE
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Atuty ETT

Obróbka powietrza
najważniejsze
kryteria



Rozwiązania technologiczne, 

oferta dostosowana do potrzeb 

z zależności od rodzaju obiektu 

rozrywkowego 

DOŚWIADCZENIE
W OBRÓBCE
POWIETRZA

Optymalizacja 
energetyczna

Podwójny strumień - Termodynamiczny odzysk ciepła

Rozwiązanie szczególniezalecane 
dla dla obiektów o zróżnicowanym 
zagęszczeniu
■ Równomierny przepływ ułatwia rozruch.
■ Wentylator z mechanizmem wolnego biegu 

i wysokiej wydajności.
■ Filtr G4 + F7 bez zawartości włókna 

szklanego.
■ Regulacja prędkości silnika poprzez 

częściowe obciążenie i bieg jałowy.

FR CH RE  HPE+ RL
Pompa ciepła
z systemem termodynamicznym 
odzysku ciepła.
Montaż na zewnątrz i wewnątrz 
budynku

PAC RE  DX
Pompa ciepła
z obrotowym wymiennikiem ciepła i
systemem termodynamicznym.
Montaż na zewnątrz i wewnątrz 
budynku

Rozwiązanie dostosowane do potrze
obiektów rozrywkowych
■ Regulacja dopływu świeżego powietrza 

bez zmiany ciśnienia w danym obiekcie.
■ Obrotowy wymiennik ciepła z minimalną 

sprawnością 70 %.
■ Regulacja dopływu świeżego powietrza 

od 0 % do 100 %.
■ Dostosowanie wymiarów i mocy urządzeń

do szczegółowych wymagań projektu.
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TRYB 100 % ŚWIEŻE POWIETRZE

TRYB ZAGĘSZCZENIE/ODZYSK CIEPŁA

TRYB ZAGĘSZCZENIE, 100 % ŚWIEŻE POWIETRZE 

TRYB 100 % RECYKLING 
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3 technologie 

do najlepszego 

rozwiązania

1  Chłodzenie

Możliwość chłodzenia budynku 
w okresie letnim.

2  Wentylacja

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

3  Ogrzewanie

Optymalizacja zużycia energii 
poprzez zastosowanie systemu 
odzysku ciepła.

ETT, partner t



Doświadczenie w obróbce 
powietrza w obiektach 

rozrywkowych

Obiekty wielofunkcyjne - kina - sale teatralne - wystawy - muzea - sale wykładowe
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Podwójny strumień - Tylko świeże powietrze 
PACARE HPE+
Pompa ciepła
podwójny strumień z obrotowym 
wymiennikiem ciepła.
Montaż na zewnątrz i wewnątrz 
budynku

TRYB KLIMATYZACJA

TRYB OGRZEWANIE
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Moduły wentylacyjno - klimatyzacyjne 
zapewniające optymalną jakość 
powietrza
■ Działa przy zastosowaniu pompy ciepła 

z zaworem zwrotnym głównie na świeże 
powietrze / wyciąg powietrza z kontrolą 
temperatury na wywiewie.

■ Odzysk ciepła przez obrotowy wymiennik 
ciepła oraz dodatkowo poprzez system 
termodynamiczny.

■ W niektórych przypadkach może być 
konieczna regulacja.

ŚWIEŻE 
POWIETRZE1

WYCIĄG2

NAWIEW3

WYWIEW4

ETT SysCom
PGD TOUCH
Zestaw umożliwiający sterowanie urządzeniem 
lub zestawem urządzeń przy zastosowaniu 
systemu komunikacyjnego MODBUS, w serii 
RS485 z głównym automatem.
W przypadku obiektu z większą ilością urządzeń, do 
pierwszego urządzenia zostanie dołączony wyświetlacz, 
komunikacja między maszynami zostanie zapewniona 
przy użyciu systemu komunikacji MODBUS w serii (RS485). 
Zawiera wyświetlacz dotykowy PGD TOUCH 7”.

GTC ETT
Centrala sterująca GTC ETT zawiera jednostkę 
centralną z kolorowym wyświetlaczem 17”, 
klawiaturę i kolorową drukarkę.
Umożliwia ona zarządzanie całością urządzeń oraz 
automatyczne przesyłanie parametrów każdej jednostki 
w celu usprawnienia działania systemu i kontroli zużycia 
energii.

GTC ÉCLAIRAGE

ALARMES
INTRUSIONS

COMPTAGE
ÉNERGIE

PAC ETT

CLIMATISATION 
BUREAUX

PAC ETT

OŚWIETLENIE

POMIAR 
ENERGII

INSTRUKCJE 
ALARMOWE

KLIMATYZACJA 
BIUR

techniczny do Państwa dyspozycji



Doświadczenie w obróbce 
powietrza w obiektach 

rozrywkowych

Stałe wymagania

 Oszczędność energii
Wydatki za ogrzewanie stanowią spory udział w 
kosztach eksploatacji obiektów rozrywkowych.

 Dobre samopoczucie widzów
Widzom należy zapewnić idealny komfort 
termiczny, akustyczny oraz właściwą ilość 
świeżego powietrza.
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Rozwiązania ETT
 Zmniejszyć koszt zużycia energii

 Zminimalizować uciążliwy hałas

 Właściwy dopływ świeżego powietrza 
oraz optymalna fi ltracja
w celu zapewnienia właściwej jakości 
powietrza
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