
Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 
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ELEMENTY POMIAROWE I WYKONAWCZE

Dostawcy podzespołów gwarantujący najwyższą jakość 
na rynku.

Niezawodność urządzeń pozwala na minimalizację  
kosztów instalacji, rozruchu i serwisowania.

Pomiar wszystkich istotnych punktów wraz  
z przedstawieniem ich na panelu operatorskim  
oraz BMS.

Rozbudowane algorytmy optymalizacji zużycia  
energii oparte na badaniu wskaźników jakości powietrza, 
takich jak: wilgotność względna, stężenie CO2, VOC.

Przedstawienie energochłonności podzespołów  
centrali umożliwia zaawansowaną optymalizację  
pracy dla konkretnej charakterystyki pomieszczeń  
wentylowanych.

Panel dotykowy PGDx dla rozwiązań, gdzie wygląd  
panelu ma decydujące znaczenie.

Najbardziej popularny panel PGD1,  
do zastosowań w każdych warunkach  
i dla każdego użytkownika.

Nastawnik th-Tune dla najprostszych zadań  
obsługi (włącz/wyłącz, zmień temperaturę).

Sterowniki z rodziny pCO swobodnie programowalne 
o wszechstronnym zastosowaniu.

Aplikacja gotowa by realizować nietypowe potrzeby 
klienta, z możliwością jej rozbudowy w dowolnym 
momencie.

Wyświetlacz wbudowany w sterownik  
lub wyniesiony w postaci panelu do montażu  
na ścianie, odległość od sterownicy do 200 m.

NASTAWNIKI POMIESZCZENIOWE

STEROWNIKI

WSPÓŁPRACA ZE WSZYSTKIMI OTWARTYMI PROTOKOŁAMI SIECIOWYMI
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