ÚČINNÉ
NÍZKÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NOVÉ CHLADIČE

Inspirující řešení od roku 1989

Vývoj regulace: chladiva

Vývoj regulace: energetická účinnost

Chladiče a tepelná čerpadla se scrollovými kompresory
R-410A

GWP

hořlavost

série

2088

NEhořlavé

SPINchiller3
WSAT-XSC3 / WSAN-XSC3 / WSAN-XSC3 MF / WSAT-XSC3 FC

GWP

R-32

675

AIR

chladiče

R-513A

R-1234ze

tepelná čerpadla
SCOP W35 813/2013

SEER 2016/2281

series

hořlavost

SPINchiller4
WSAT-YSC4 / WSAN-YSC4

LEHCE
hořlavé

TIER2
2021

GWP

hořlavost

série

1430

NEhořlavé

SCREWLine3
WDAT-SL3 / WDAT-iL3

GWP

hořlavost

série

631

NEhořlavé

SCREWLine4-i
WDAT-iK4

GWP

hořlavost

série

7

LEHCE
hořlavé

SCREWLine4-i
WDAT-iZ4

4.55

4.55

TIER2
2021

4.1

4.1

TIER1
2018

3.8
TIER2
2017

0 kW

H2O

SEER 2016/2281

4.1

TIER1
2018

Chladiče se šroubovými kompresory
R-134a

Vzduchem chlazené chladiče a tepelná čerpadla vzduch-voda

400 kW

3.2
0 kW

1500 kW

400 kW

1500 kW

Vodou chlazené chladiče a tepelná čerpadla voda-voda

chladiče

tepelná čerpadla

SEER 2016/2281

SCOP W35 813/2013

SEER 2016/2281

7.0

Chladiče s odstředivými kompresory (turbokompresory)
R-134a

R-1234ze

GWP

hořlavost

1430

NEhořlavé

GWP

hořlavost

7

LEHCE
hořlavé

série
Chladič s turbokompresorem
WCH-i

6.33
TIER2
2021
TIER1
2018

5.88

5.2
5.1

5.88

TIER2
2017

series
Chladič HFO s turbokompresorem
WCH-iZ

0 kW

400 kW

7.0

TIER2
2021

6.33

TIER1
2018

6.5

6.5

1500 kW

2000 kW

2.95
0 kW

400 kW

1500 kW

2000 kW

chladiva s nízkým dopadem na ŽP
Globální politika zaměřená na řešení klimatické změny
má již delší dobu dopad na chladiva používaná
v klimatizaci. Po eliminaci ničícího vlivu na stav ozónové
vrstvy atmosféry (ODP = 0) se zákony a regulace zásadně
orientují na vliv vůči skleníkovému efektu, měřený pomocí
GWP (potenciál globálního oteplování)

o 80% do roku 2031

V Evropě zajišťuje platná regulace F-Gas (č. 517/2014)
postupné snižování výskytu chladiv s vlivem na skleníkový
efekt (phase down na trhu), prostřednictvím kvót
pro každý evropský stát a další omezení užívání těchto
chladiv. Cílem je snížit ekvivalent CO2 v emisích

✓
✓ jednotky se šroubovými kompresory a chladivy R1234ze

2

Je proto nezbytné začlenit novou generaci výrobků
používajících chladiva s nízkým GWP do systémů
klimatizace
Clivet je v popředí a již nyní je schopen poskytnout
řešení s nízkým dopadem na životní prostředí:
jednotky se scrollovými kompresory a chladivem R32;

Regulační rámec Ecodesignu 2009/125/EC založil
konzistentní normotvornou politiku v rámci EU, zaměřenou
na zlepšení parametrů výrobků, co se týče dopadů
na životní prostředí, včetně zařízení z oboru HVAC.
Pro každou oblast výrobků byla na základě směrnice
č. 2009/125/EC vytvořena konkrétní evropská legislativa.
Nařízení EU č. 813/2013 vstoupilo v platnost v září 2015
(pro tepelná čerpadla s výkonem do 400 kW) a Nařízení
EU č. 2016/2281 platí od 01. ledna 2018 (pro chladiče
kapalin a tepelná čerpadla s výkonem nad 400 kW),

přičemž byl stanoven práh minimální sezónní energetické
účinnosti.
Každá regulace má vlastní implemanteční plán, obecně
rozdělený do dvou časových fází (známých jako Tier).
Od 01. ledna 2021 platí ještě přísnější limity a parametry.
Všechny produkty vyvíjené dnes Clivetem jsou již v souladu
se všemi těmito evropskými nařízeními.

a R513A.
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SPINchiller4
Vzduchem chlazené chladiče kapaliny a tepelná čerpadla s multiscrollovou technologií pro komerční a průmyslové instalace

WSAT-YSC4

WSAN-YSC4

Pouze pro chlazení

Reverzibilní tepelné čerpadlo

Rozsah 220-675 kW - sezónní účinnost SEER až 5.00

Rozsah 220-650 kW - sezónní účinnost SCOP až 4.90

Verze Premium a Excellence

Verze Premium a Excellence

Řešení s nízkým dopadem na životní prostředí

Řešení s nízkým dopadem na životní prostředí

VENTILÁTORY ECOBREEZE S ELEKTRICKOU REGULACÍ
Electronicky synchronní motor s permanentními magnety a integrovanou elektronickou regulací umožňuje:

✓ 70% zvýšení účinnosti díky absenci kartáčů and speciálnímu napájení;
✓ prodloužení životnosti;
✓ snížení nároků na elektrickou síť, díky funkci soft start
DESKOVÝ/TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK

REKUPERACE KONDENZAČNÍHO TEPLA (VOLITELNÉ)

✓ Částečná rekuperace = kolem 20% tepla k dispozici;
✓ Úplná rekuperace = 100% tepla k dispozici;
✓ příprava teplé vody pro:
• dohřívací vodní výměníky;
• teplou vodu;
• jiné procesy či operace

SPINchiller4 je standardně dodáván s vysoce výkonným
deskovým výměníkem.
Pro instalace s nestandardní kvalitou vody, jako např.
u znečištěné vody, která může způsobit inkrustaci,
je možné vybrat si trubkový výměník.
Vysoce účinný výměník ponechá parametry jednotky
nezměněny a je vybaven připojením typu Victaulic.

3 AKUSTICKÉ VERZE
VÝHODY

✓ vysoká energetická účinnost;
✓ vysoká provozní spolehlivost;
✓ maximální variabilita pro výběr;
✓ poskytuje systému pouze požadovanou energii, za všech
provozních podmínek;

✓ důsledné přizpůsobování se zatížení;
✓ zaručuje vysokou účinnost a tím i snížení provozních
nákladů;

✓ kompaktní rozměry;
✓ správa až 7 jednotek v místní síti (ECOSHARE).

✓ ST: jednotka bez zvukotěsného obalu kompresoru
(Standard);

✓ SC: jednotka se zvukově izolovaným kompresorem
-3 dB(A) ve srovnání s verzí ST;

✓ EN: jednotka se zvukově izolovaným kompresorem +
antivibračními spoji: -7dB(A) ve srovnání s verzí ST.

ŠIROKÝ VÝKONOVÝ ROZSAH
WSAT-YSC4

Dva okruhy, od 3 do 6 scrollových kompresorů

✓ verze Excellence
220 - 675 kW

✓ verze Premium
230 - 645 kW

ErP

2021

R-32

VYHOVUJE
MULTISCROLLOVÉ KOMPRESORY: AŽ 8 REGULAČNÍCH STUPŇŮ
4

SPINchiller používá až 3 scrollové kompresory na každém ze dvou nezávislých chladivových okruzích, pro lepší
provozní flexibilitu a velmi vysokou účinnost při jakémkoliv zatížení. Výkon lze modulovat až v 8 stupních
a rozšířené provozní limity od +50°C (plné zatížení) do -10°C venkovní teploty jsou schopny pokrýt požadavky
jakéhokoliv systému.

4

NOVÁ ÚPRAVA: MIKROKANÁLOVÝ VÝMĚNÍK (WSAT-YSC4)

✓ uspořádání typu V pro zlepšení tepelné výměny a snížení celkových rozměrů i hmotnosti
✓ hliníková slitina s vysokou pevností;
✓ až 30% snížení objemu chladiva ve srovnání s tradičními výměníky
✓ k dispozici ochranný povlak pro průmyslové a přímořské prostředí (E-Coat)
5

SCREWLine4-i
Vzduchem chlazené chladiče kapaliny se šroubovými kompresory a invertorovou technologií pro komerční a průmyslové aplikace
WDAT-iZ4
Rozsah 200-1050 kW - sezónní účinnost SEER až 5.42
verze Excellence
R-1234ze: GWP = 7, lehce hořlavé
Řešení s nulovým dopadem na životní prostředí

WDAT-iK4
Rozsah 280-1420 kW - sezónní účinnost SEER až 5.39
verze Excellence a Premium
R-513A: GWP = 631, nehořlavé
Řešení s nízkým dopadem na životní prostředí

VENTILÁTORY ECOBREEZE S ELEKTRICKOU REGULACÍ
Electronicky synchronní motor s permanentními magnety a integrovanou elektronickou regulací umožňuje:

✓ 70% zvýšení účinnosti díky absenci kartáčů and speciálnímu napájení;
✓ prodloužení životnosti;
✓ snížení nároků na elektrickou síť, díky funkci soft start

REKUPERACE KONDENZAČNÍHO TEPLA (VOLITELNÉ)

✓ Částečná rekuperace = cca 12% tepla k dispozici
✓ Příprava teplé vody zdarma pro:
• dohřívací vodní výměníky;
• teplou vodu;
• jiné procesy a operace.

3 AKUSTICKÉ VERZE
VÝHODY

✓ ST: jednotka bez zvukotěsné izolace kompresoru
(Standard);

✓
✓ vysoká provozní spolehlivost;
✓ maximální variabilita výběru;
✓ dodává do systému pouze tolik energie, kolik potřebuje,

✓ SC: jednotka se zvukovou izolací kompresoru -3dB(A)

✓ důsledné přizpůsobování se zatížení;
✓ zaručuje vysokou účinnost při snížených provozních nákladech;
✓ nulový startovací proud;
✓ kompaktní rozměry;
✓ správa až 7 jednotek v místní síti (ECOSHARE).

WDAT-iZ4

WDAT-iK4

✓

✓ Jeden okruh

Vysoká energetická účinnost;

ve všech provozních podmínkách;

ve srovnání s ST;

✓ EN: jednotka se zvukovou izolací kompresoru +
antivibrační spoje: -7dB(A) ve srovnání s ST.

ŠIROKÝ VÝKONOVÝ ROZSAH
Jeden okruh
jeden kompresor:
200-510 kW

✓ Dva okruhy

dva kompresory:
420-1050 kW

ErP

2021

jeden kompresor:
280-600 kW

✓ Dva okruhy

dva kompresory:
550-1420 kW

R-1234ze

COMPLIANT
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R-513A

ŠROUBOVÝ INVERTOROVÝ KOMPRESOR: REGULACE VÝKONU OD 100% DO 15%

NOVÁ ÚPRAVA: MIKROKANÁLOVÝ VÝMĚNÍK (WSAT-YSC4)

SCREWLine 4 používá invertorové šroubové kompresory pro zlepšenou provozní flexibilitu a velmi vysokou
účinnost při jakémkoliv zatížení.
Regulace výkonu od 100% do 15% a rozšířený provozní rozsah od +50°C (plné zatížení)
do -10°C venkovní teploty, jsou schopné pokrýt požadavky jakéhokoliv systému.

✓ uspořádání typu V pro zlepšení tepelné výměny a snížení celkových rozměrů i hmotnosti
✓ hliníková slitina s vysokou pevností;
✓ až 30% snížení objemu chladiva ve srovnání s tradičními výměníky
✓ k dispozici ochranný povlak pro průmyslové a přímořské prostředí (E-Coat)
7

Chladič s turbokompresorem
Vodou chlazené chladiče kapalin s turbokompresory pro průmyslové a komerční aplikace
WCH-i
Rozsah 880-1940 kW - sezónní účinnost 9.06
R-134A: GWP = 1430, nehořlavé

WCH-iZ
Rozsah 810-1600 kW - Seasonal efficiency 9.64
R-1234ze: GWP = 7, lehce hořlavé
Řešení s nulovým dopadem na životní prostřední

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE
HORIZONTÁLNÍ TURBOKOMPRESOR TYPU
BACK-TO-BACK"

DVOJÍ STÁDIUM KOMPRESE

✓ Technologie dvoustupňové komprese s ekonomizérem

✓ Clivet vyvinul patentovanou technologii horizontální

nejlépe demonstruje výhodu aerodynamického designu
a přináší zvýšenou účinnost systému

komprese typu back-to-back;

✓ vyrovnává tahové síly pro prodloužení životnosti
SPRCHOVANÝ VÝPARNÍK (PATENTOVÁNO)

✓

✓ jedinečné křížení potrubí, s velkým poloměrem

a zlepšení účinnosti nižším únikem přes těsnění
a absencí ztrát převodem.

zpětného toku pro snížení ztrát prouděním i hluku.

Sprchovaný výparník (falling film) se vyznačuje patentovaným distributorem
chladiva, který shora rozprašuje chladivo. Povrch trubek výměníku, v nichž
cirkuluje voda, je zcela pokryt chladivovým filmem, podstatně zvyšuje účinnost
tepelné výměny a snižuje objem chladiva až o 40% ve srovnání se zaplaveným
výparníkem.

SPOJKA PŘÍMÉHO POHONU MOTORU

✓ 2 ložiska místo čtyř = kompaktnější struktura
a menší rozměry;

✓ žádné ztráty převodem;
✓ tišší.

✓ Vysoká účinnost tepelné výměny a nízké přehřátí umožňuje udržet
vypařovací teplotu velmi blízko teplotě výstupní vody, což zvyšuje
celkovou účinnost jednotky.

VÝHODY

✓ Velmi tichý: akustický tlak (@ 1 m) mezi 79
a 82 dB(A)a téměř úplná absence vibrací;

SYSTÉM OBĚHU OLEJE

✓ kompaktní rozměry: menší než 4 metry. Úspora místa

Zaručuje optimální mazání ložisek a brání cirkulaci
oleje v chladivovém okruhu. To vede k:

je čím dál větším aspektem navrhování staveb;

✓ maximální adaptabilita: regulace od 100%

✓ lepší teplotní výměně na výparníku i kondenzátoru

do 15%
a teplota na výstupu z kondenzátoru až +40°C,
jsou schopné uspokojit nároky vyplývající
z komplikovaných provozních podmínek;

✓ vyšší spolehlivosti kompresoru.

✓ volitelné konfigurace a příslušenství pro uspokojení
požadavků jakéhokoliv systému.

ErP

2021

COMPLIANT

R-134a

R-1234ze

VOLNĚ STOJÍCÍ INVERTOR
Použití invertorové technologie umožňuje přizpůsobit otáčky kompresoru
skutečným nárokům systému:

ECONOMIZÉR

✓
✓ SEER až 9,64;
✓ lineární náběh startovacího proudu;
✓ regulace provozních podmínek kompresoru.

✓ o 6% účinnější než jednostupňový kompresor;
✓ kompresní poměr je rovnoměrně distribuován mezi dvě oběžná kola, snižuje rychlost otáček o 40%

kapacitní zatížení od 100% do 15%;

8

Ekonomizér, dodávaný standardně, zlepšuje účinnost kompresního a expanzního procesu:

a zvyšuje spolehlivost;

✓ spolehlivý, účinný a třístupňový separační ekonomizér.
9

SCREWLine4-i
Vodou chlazené chladiče kapalin se šroubovými kompresory a invertorovou technologií pro komerční
a průmyslové instalace
WDH-iK4
Rozsah 340-1520 kW - sezónní účinnost až 8.60
Dostupné ve verzi Excellence
R-513A: GWP = 631, nehořlavé
Řešení s nízkým dopadem na životní prostředí

INVERTOROVÝ ŠROUBOVÝ KOMPRESOR: REGULACE VÝKONU OD 100% DO 12%
SCREWLine4 používá invertorové šroubové kompresory pro zlepšenou provozní flexibilitu a velmi vysokou
účinnost pro každé zatížení.
Regulace výkonu od 100% do 12% a teplota výstupní vody z kondenzátoru až +55°C, s rozšířením
až do +65°C u vysokoteplotní verze (HWT) jsou schopny pokrýt požadavky jakéhokoliv systému.

SYSTÉM CIRKULACE OLEJE

✓ Odlučovače oleje: jeden integrovaný v kompresoru a další umístěný mezi kompresorem a kondenzátorem
✓ Systém vracení oleje: aktivní v odlučovači i výparníku přes tryskové čerpadlo

Zajišťují optimální mazání kompresoru a zabraňují oběhu oleje v chladivovém okruhu.
To vede k:

✓ vyšší účinnosti výměny tepla ve výparníku a kondenzátoru;
✓ vyšší spolehlivosti komprersoru.

2 AKUSTICKÉ VERZE
VÝHODY

✓ ST: jednotka bez zvukotěsného obalu kompresoru

✓
✓ vysoká provozní spolehlivost;
✓ maximální univerzálnost při výběru;
✓ dodává systému pouze požadovanou energii, za všech

(Standard);

Vysoká účinnost;

✓ EN: Supertichá akustická konfigurace: -3 dB(A)
ve srovnání s verzí ST.

provozních podmínek;

ŠIROKÝ VÝKONOVÝ ROZSAH

✓ přizpůsobení zátěži i za podmínek silného zaregulování;
✓ zaručuje vysokou účinnost při snížených provozních nákladech
✓ zajišťuje nulový startovací proud;
✓ kompaktní rozměry;
✓ správa až 7 jednotek v lokální síti (ECOSHARE).

✓ Jeden okruh

Jeden kompresor: 340-830 kW

✓ Dva okruhy

Dva kompresoryr: 700-1520 kW

ErP
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COMPLIANT

SPRCHOVANÝ VÝPARNÍK

✓ Sprchovaný trubkový výparník se vyznačuje distribučním systémem vstřikujícím chladivo ve formě spreje.

Teplosměnný povrch trubek, v nichž cirkuluje voda, je zcela pokrytý chladivovým filmem, což významně zvyšuje
účinnost tepelné výměny a snižuje náplň chladiva až o 40% ve srovnání se zaplaveným výparníkem.

✓ Vysoká účinnost výměny tepla a nízké přehřátí umožňují vypařovací teplotu velmi blízko teplotě chlazené vody,

R-513A

3 PROVOZNÍ REŽIMY

✓ Pouze chlazení (OCO)
✓ Pouze vytápění (OHO)
✓ Provoz se střídáním na vodním okruhu (OHI)

což zvyšuje celkovou účinnost jednotky.
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Od průmyslu po větší komerční systémy

Nejlepší výběr pro každou instalaci
aplikace

VZDUCH

kW

jednotky

Rozsah výkonu

R-410A

kW
200

400

600

1000

1400

237÷2050

SEER 5.30

SCREWLine4-i EXC

REMOTEX

R-1234ze

MSRT-XSC3, MSRN-XSC3

SCREWLine4-i EXC

SEER 5,30

R-513A

SEER 4.90

SCREWLine4-i PRM

R-32

AIR

R-410A

216÷1350

R-513A

SPINchiller4 EXC

Vzduchem
chlazené

SEER 4.85

SPINchiller4

SPINchiller3

WSAT-YSC4

WSAT-YSC3, WSAN-YSC3, WSAT-YSC3 FC, WSAN-XSC3 MFE

R-32

SPINchiller4 PRM

SEER 4.55

R-32

R-1234ze

R-134a

R-513A

R-134a

204÷1523

3

SCREWLine 4

SCREWLine

WDAT-iZ4, WDAT-iK4

WDAT-iL3, WDAT-SL3, WDAT-SL3 FC

Nové chladiče od Clivetu, s nízkým dopadem na životní prostředí, jsou již v souladu s novými požadavky EU,
a vycházejí vstříc nárokům rozličných systémů.
Pokrývají stejný výkonový rozsah (200-700 kW), mají různou charakteristiku a výhody pro co nejpreciznější výběr
podle typu stavby.

R-410A

210÷730

Verze

Série

Chladivo

Enviromentální
hledisko

Sezónní
účinnost

Hluk

Kompaktnost

Úspora při první
investici

SCREWLine4-i

EXC

R-1234ze

   









SCREWLine4-i

EXC

R-513a





















SCREWLine4-i
SPINchiller

4

SPINchiller4

PRM
EXC
PRM

R-513a
R-32
R-32





















SPINchiller 3
WSH-XSC3, WSHN-XSC3

R-134a

R-513A

H2O

570÷1500

Vodou
chlazené

SCREWLine 4

SCREWLine 3

WDH-iK4

WDH-SB3

k dispozici do konce r. 2020

R-1234ze







R-134A

Velmi zvýšené
Zvýšené

800÷1930

Vysoké
Střední
Nízké

Chladič s turbokompresorem
WCH-iZ, WCH-i
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Proč Clivet?

Nejlepší příklady

PROFESIONÁLNÍ INSTALACE
Clivet svěřuje své výrobky specializovaným profesionálům.
Technici certifikovaní Clivetem provedou zprovoznění jednotky, zkontrolují správnost instalace
a optimální provoz.

ROZŠÍŘENÁ

5LETÁ
ZÁRUKA

Clivet nabízí možnost rozšíření záruky až na 5 let.
Rozšíření záruky musí být požadováno v době nákupu jednotky a musí být doplněno podpisem
servisní smlouvy na dobu trvání záruky. Tento krok bude zorganizován autorizovaným servisním
střediskem Clivetu. Během záruční doby musí být veškerá činnost prováděna autorizovaným servisním
střediskem a musí být použity originální náhradní díly.

Torre Libeskind
Milan, Italy
Systém: Centrifugal a AQX
Rok: 2019

PODPORA A ÚDRŽBA

KANCELÁŘE

ZÁRUKA

Clivet má širokou servisní síť v Itálii i v zahraničí. To zaručuje rychlý zásah, snižuje cestovní výdaje
na jakýkoliv druh zásahu na místě ve věci oprav, úprav a prověření podmínek činnosti jednotky.
Ve věci asistence nebo programu údržby kontaktujte společnost BM KLIMA, s.r.o. výhradního
distributora firmy Clivet pro ČR.

NÁHRADNÍ DÍLY
Bennet I Laghi
Erba, Italy
Systém: Hydronic
Rok: 2020

RETAIL

Originální náhradní díly Clivetu jsou k dispozici ve skladu náhradních dílů v sídle Clivetu ve Feltre,
kde je možnost pořízení náhradních dílů k jednotkám již vyřazeným ze sortimentu. Kontaktujte
autorizovaného distributora BM KLIMA s.r.o.

KONEKTIVITA A VZDÁLENÁ SPRÁVA JEDNOTKY
Ta umožňuje vzdálený dohled prostřednictvím komunikačních protokolů (Modbus, LonWorks,
BACnet). Rovněž je k dipozici:

✓ Clivet Eye: vzdálená správa, analýza a řešení problémů v rámci cloudu pro veškeré HVAC systémy
Clivetu;

✓ Intelliplant: pokročilý systém pro dohled a správu všech jednotek a tepelných čerpadel z rozsáhlého
hydronického systému, optimalizaci účinnosti systému a snížení spotřeby energie objektu.

CERTIFIKACE EUROVENT A LEED

Participating units on
www.eurovent-certification.com

Většina modelů Clivetu splňuje oba požadavky 2 a 3 tematické oblasti Energie a Životní prostředí.
Splňuje rovněž parametry Creditu 4, který umožňuje získat 2 body (LEED 2009)

Westend Shopping Center
Budapest, Hungary
Systém: Centrifugal
Year: 2020

LOT21
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Od roku 2018 definuje Směrnice EU 2281:2016, známá také jako Ecodesign LOT 21, minimální
sezónní účinnost pro chladiče kapalin nabízené na trhu EU. Hodnoty minimální sezónní účinnosti
od roku 2021 dále vzrostou (Tier 2).
Jednotky SPINchiller, SCREWLine and Centrifugal jsou již s těmito přísnějšími požadavky na rok
2021 v souladu, a to obě verze Excellence a Premium.

RETAIL

VYHOVUJE SMĚRNICI ECODESIGN 2021
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Společnost

STÁLE PŘIPRAVENI
NA BUDOUCNOST

INSPIRUJÍCÍ
ŘEŠENÍ

Za více než 30 let práce na návrzích, výrobě a distribuci
klimatizačních a vzduchotechnických systémů, v kombinaci
vysoké účinnosti s minimálním dopadem na životní prostředí,
vyvinul Clivet řešení pro zajištění udržitelného komfortu
a životní pohody člověka a prostředí.
Navrhování a vývoj klimatizačních systrémů pro celý rok,
s inovativními technologiemi, jsou součástí DNA Clivetu, což
znamená, že společnost je stále připravená na budoucnost.

POHODLÍ
PRO PLANETU
& ČLOVĚKA

zvyšování

NAŠE HODNOTY
V REZIDENČNÍM,
KOMERČNÍM A PRŮMYSLOVÉM SEKTORU
Zvyšování komfortu, úspora energie a poskytování
nejvyšší hodnoty zákazníkům po celou životnost systému:
to jsou hodnoty inspirující náš sortiment
pro sektor bydlení, služeb i průmyslu.
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úrovně
pohodlí

snižování
spotřeby
energie

snižování
provozních
nákladů

Údaje v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.
Reprodukce celku i části je zakázána.
Clivet, v souladu s Regulací č. 517/2014, informuje, že jeho výrobky obsahují
fluorované skleníkové plyny nebo s nimi pracují.
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PO VÍCE NEŽ 30 LET NABÍZÍME ŘEŠENÍ
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO KOMFORTU
A POHODY ČLOVĚKA
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

www.clivet.com

CLIVET S.p.A.

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

