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Funkcja chłodzenia 
odczuwalny komfort

w całym domu

Gwarancji

części !!!na wszystkie

10 lat



AKTYWNE CHŁODZENIE
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W jaki sposób działa funkcja chłodzenia ACALOR:

Funkcja chłodzenia w systemie ACALOR działa w każdym przypadku bez zarzutu, nawet 
przy bardzo wysokich temperaturach zawnętrznych.  Bez względu na metraż i powierzchnie  
budynków spełnia wszelkie wymogi i oczekiwania naszych klientów. Jest bardzo tania w 
eksplatacji i nie wymaga dodatkowych przeglądów i corocznych serwisów. 

Pomiędzy  posadzką i otaczającym powietrzem w pomieszczeniach jest zawsze minimalna 
różnica temperatur. Instalacja wypełniona czynnikiem chłodniczym w stanie płynnym  
umieszczona w podłodze pobiera z pomieszczenia ciepło i oddaje przez wentylator na 
zewnątrz. Można to łatwo sprawdzić  trzymająć rękę nad parownikiem.
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Opinia posiadacza funkcji chłodzenia

Chłodzenie aktywne, - komfortowe np. 22° C temperatury w pomieszczeniach, 

nawet podczas długich upałów

Zdrowe chłodzenie

Brak przeciągów

Brak zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do klimatyzatorów konwencjonalnych

Niskie koszty eksploatacji

Brak kosztów konserwacji i czyszczenia

Użytkownik ACALOR funkcji chłodzenia będzie  
mógł korzystać z poniższych cech w jednym systemie:
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Od: Jennifer Hagemann

Wysłany: Czwartek, 02 lipca 2015

Do: ENnergy GmbH

Temat: ACALOR chłodzenie faktycznie działa, gdy robi się ciepło 

Drogi zespole ENnergy.

Załączam krótki raport z obserwacji funkcji chłodzenia.
Nawet w upalne dni dzięki funkcji chłodzenia mamy komfortową temperaturę w domu.

W naszej sypialni, nocą mamy przyjemną temperaturę (20,3° C).
Spaliśmy bardzo dobrze.

Jestem bardzo zadowolona z funkcji chłodzenia ACALOR.

E-MAIL OD ZADOWOLONEGO POSIADACZA 
FUNKCJI CHŁODZENIA



POMIAR TEMPERATUR
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godzina:   07:56 

temperatura wewnętrzna: 20,6° C

temperatura zewnętrzna: 23,8° C 

1. POMIAR

godzina:   09:55

temperatura wewnętrzna:  21,1° C

temperatura zewnętrzna: 27,6° C

2. POMIAR

godzina:   10:42

temperatura wewnętrzna:  20,6° C

temperatura zewnętrzna: 23,8° C

3. POMIAR
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godzina:   11:51

temperatura wewnętrzna:  22,2° C

temperatura zewnętrzna:  30,8° C

4. POMIAR

godzina:   13:51

temperatura wewnętrzna: 22,2° C

temperatura zewnętrzna:  37,8° C 

5. POMIAR

godzina:    15:57 

temperatura wewnętrzna: 22,1° C

temperatura zewnętrzna: 46,7° C 

6. POMIAR
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POMIAR TEMPERATUR

5

godzina:    17:47

temperatura wewnętrzna: 21,8° C

temperatura zewnętrzna: 50,9° C 

7. POMIAR

godzina:    19:50

temperatura wewnętrzna: 21,9° C 

temperatura zewnętrzna: 40,3° C  

8. POMIAR
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godzina:    21:54

temperatura wewnętrzna: 21,9° C

temperatura zewnętrzna: 29,4° C

9. POMIAR

godzina:    0:04

temperatura wewnętrzna: 21,8° C

temperatura zewnętrzna: 27,8° C 

10. POMIAR
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Dzień dobry,

Jeśli nie teraz - to kiedy, funkcja chłodzenia ACALOR może udowodnić swoje wyniki!

W przybliżeniu, w odległości 4 km od nas (na tej samej wysokości), sąsiadujemy z oficjalną stacją 
meteorologiczną.

Zmierzyliśmy temperatury wewnętrzne w naszych halach w ciągu upalnych dni i porównaliśmy je  
oficjalnie podanymi teperaturami ewnętrznymi przez stację meteorologiczną.

Nawet gdy na zewnątrz było 36,7° C i to w naszym budynku mieliśmy 22,3° C.

Dzięki temu mieliśmy dodatkowe rezerwacje na imprezy dla dzieci, dlatego, że u nas jest „tak komfor-
towo“.

W naszym budynku jest siłownia. Użytkownicy, którzy tam trenują, potwierdzili, że takiego komfortu 
cieplnego nigdy nie doświadczyli w siłowni.

Gdy wybieraliśmy funkcję chłodzenia, nie mogliśmy wiedzieć, jakie korzyści będą z tego wynikać. 
Nigdy nie żałowałam ani jednego dnia.

Z poważaniem

Tholger GmbH 
Hammerstatt 8
91637 Wörnitz (Niemcy)
Tel .: + 49 (0) 9868/9599460
Fax: +49 (0) 9868-9599461
Internet: www.wakiki.de

THOLGER GMBH Z WÖRNITZ
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OBIEKTY REFERENCYJNE
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zdrowe ogrzewanie i chłodzenie

ENnergy GmbH
©05.2016/2. Wydanie

Opracowanie: ENnergy GmbH / Ennepetal
Zdjęcia: ENnergy GmbH / ACALOR TECHNIK SCHEEL KG / Prywatne



ENnergy GmbH  w Polsce 

ENACSYSTEMS
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
 
Telefon:  +48 500 363 407
E-Mail:   biuro@enacsystems.pl
www:               www.enacsystems.pl
   

Dystrybutor systemów Przekazane przez:


