Pure competence in air.

Zöld épületek, energiahatékonyság, fenntarthatóság,
kényelem, komfortérzet, biztonság, digitalizáció. Ezek
a fogalmak határozzák meg cégcsoportunk fejlesztési
tevékenységét, mellyel új termékeket és rendszereket hozunk
létre, a mai és jövőbeli vásárlói igények és követelmények
legjobb kiszolgálása érdekében. Célunk, hogy folyamatosan
fejlődjünk, a jövő generációit tevékenységünkkel ne terheljük
és vállalkozásunkat hosszú távon is továbbfejlesszük.
Beat Vögeli
CEO, SCHAKO Group

Minden ADMECO termékfejlesztés alapgondolata:
műtőkben a fertőzésveszély csökkentése. Az AREA
műtőkoncepciót azzal a kizárólagos céllal hoztuk létre,
hogy a légtechnika, világítástechnika és közegellátás
szakágakat úgy egyesítsük, hogy a műtét alatt
a páciens a lehető legnagyobb biztonságban legyen.

A NOVENCO Building & Industry a légtechnikai
termékek és rendszerek fejlesztése, tervezése
és gyártása terén a világ egyik vezető vállalata.
Ventilátoraink gyorsan elérik csúcsteljesítményüket,
energiát takarítanak meg, élettartamuk pedig
meggyőzően hosszú. Légtechnikai rendszereink szükség
esetén akár emberéleteket is mentenek.

A légszennyező anyagok összegyűjtése és
leválasztása a legfontosabb kompetenciánk.
A korszerű, szabadalmaztatott REVEN légtechnikának
köszönhetően kellemes és egészséges munkahelyi
klímát teremtünk nagykonyhákban, ipari üzemekben
vagy akár a szerszámgépgyártásban.

A SCHAKO manapság több mint 200 különböző termék
és rendszer több milliónyi változatát gyártja és szállítja
szállodák, iskolák, kórházak, repülőterek, sport- és
szabadidős létesítmények, ipari épületek klíma- és
légtechnikai, szabályozástechnikai, tűzvédelmi és
hangcsillapító rendszereihez.

Mint a SCHAKO Csoport felelős vezetője, különösen
büszke vagyok a hét leányvállalatunkra, akik
néhány év alatt máris egy nagyszerű csapatot
alkottak. Vásárlóinknak így szinte valamennyi
igényére tudunk egy-egy testreszabott megoldást
kínálni. Egyszerűen „Pure competence in air.”
Beat Vögeli, CEO, SCHAKO Group

A SCHNEIDER-nél a legmagasabb technológiai
színvonalon álló, innovatív termékeket fejlesztjük
a labor-technológiaiszellőzés számára. Alapelveink
a biztonság és az emberek védelme. A légtechnikában
nem ismerünk kompromisszumokat. A rendszer
működőképességéért pedig garanciát vállalunk.

Az alagút-szellőztetés és füstgáz-elvezetés, a hőátadás
és az ipari légtechnika területén a SIROCCO több mint
100 éve piacvezető szerepet tölt be. Vevőink igényeit
teljeskörű szakmai kompetenciáinkra, korszerű mérnöki
módszereinkre és gyártástechnológiánkra alapozva
tudjuk a legmesszemenőbbekig kielégíteni.

Vevőink bíznak bennünk: a tervezéstől a kivitelezésig.
Hiszen a rendszermegoldások kidolgozásában legjobb
partnerünk maga a vevő. Csak így tudunk tökéletes
klímát biztosítani. Megrendelőink különféle igényei és
a változó világ nekünk azt jelenti, hogy innovációinkkal
folyamatosan fejlődnünk kell.
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Az ADMECO szaktudását a műtőasztal mellett szerezte.
A speciális légtechnika, világítás és közegellátás
tökéletes együttműködése folyamatosan új kihívások
felé motivál. Jó érzés tudni, hogy termékeink által
a műtők világa valamivel jobbá válik.
Karin Fischer, marketing

Apaként büszke vagyok arra, hogy a NOVENCO Building
& Industry fenntartható légtechnikai megoldásaival
hozzá tudunk járulni a következő generációk zöldebb és
biztonságosabb jövőjéhez.
Jos Wissink, üzletfejlesztési vezető

Hobbiszakácsként tudom, hogy mennyit is ér egy jó
szellőzés. A REVEN nagykonyha-szellőzési megoldásai
egyszerűen verhetetlenek. És az ipari légtisztítók terén
se könnyű nekünk újat mutatni. Mottónk: Olyan nincs,
hogy nem megy!
Vitali Lai, értékesítési vezető

Ha rááll a szeme, mindenütt ezeket látja – SCHAKO
légrácsok. Több mint 30 éve óriási örömmel tölt
el a munkám; a SCHAKO csapatában innovatív
megoldásokat keresni és ezeket vevőinkkel közösen
megvalósítani. A számtalan projektben gyűjtött
tapasztalatot nap mint nap örömmel osztom meg
vevőinkkel.
Uwe Diez, értékesítő – Bajorország

Legfőbb értékünket a munkatársaink jelentik.
Nekik köszönhetjük a magas minőségű
termékeket és az elégedett vásárlókat.
És a képzés is hosszú évek óta kiemelkedően
fontos a SCHAKO Csoportban. A SCHAKO
Csoport olyan munkahelyeket kínál, melyeknek
biztos jövőjük van.

Az ember és az ő biztonsága a laborban – ezek
a legfontosabbak számomra. Ezt a biztonságot csak
a legmagasabb fejlettségi színvonalon álló labortechnológiaiszellőzés biztosíthatja számunkra. Én pont
ezért dolgozom a SCHNEIDER Elektronik-nál. Mert mi
a legjobbak vagyunk ezen a szakterületen.
Bernd Ruhwinkel, nemzetközi értékesítési vezető

Minket sajnos ritkán látni. Mert például ki tudja, hogy
a Gotthard-alagútban minden nagy légtechnikai
csappantyút mi szállítottunk? Ha már a svájciak, az ő
mesterművük megalkotásánál is bíztak a SIROCCO-ban,
akkor könnyen lehet, hogy valamit jól csinálunk.
Beate Taufner, értékesítő

Vevőinkkel, vagyis tervezőkkel, építészekkel,
kivitelezőkkel találjuk meg mindig az adott építkezéshez
legjobban illő megoldást. Erről vagyunk híresek. Ez teszi
olyan érdekessé a munkámat a SMITSAIR-nél, no meg
a rengeteg különféle partnerrel való kapcsolattartás.
Rolf Langeweg, kereskedelmi igazgató
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A SCHAKO Csoport
vállalatai

Napi motivációnk a legjobb körülmények
biztosítása az operációk számára. A saját
magunk által alkotott egyedi légtechnikai,
világítástechnikai és közegellátási megoldásokkal
az ADMECO világszerte egyedülálló műtőkoncepciót kínál. Nem csak a páciens érezheti
magát tökéletes biztonságban, hanem a műtéti
személyzet részére is rendkívül jó körülményeket
biztosítunk. Erre büszkék is vagyunk!

Beat Vögeli
CEO ADMECO

A levegő által hordozott káros anyagok csökkentésére az ADMECO különféle légtechnikai rendszereket kínál, legyen szó
hatékony károsanyag-higításról, megbízható csírátlanításról vagy a műszerek fertőzés elleni védelméről a műtő védett
zónájában. A befújt levegő áramlására optimalizált ADMECO műtéti lámpákkal együtt mindezek jelentősen hozzájárulnak
a betegek és a személyzet kezelés alatti magas színvonalú biztonságához.

Az ADMECO termékeiben 35 év műtőben, orvosi rendelőkben és gyártósorokon szerzett kutatási,
fejlesztési és gyártási ismeretanyaga és tapasztalata rejlik. Használja ki a tudásunkat és valósítsunk
meg együtt olyan innovatív megoldásokat, melyek az egészséget, higiéniát, komfortérzetet és
a gazdaságosságot nagyon hatékonyan és harmonikusan egyesítik.

Csak az egymással optimálisan összehangolt és megbízható technológiai megoldások garantálják a maximális sterilitást és ezzel
a fertőzési kockázatok (posztoperatív fertőzések) csökkenését a műtőben. Az ADMECO egyedüli gyártóként kínál kórházak
és orvosi rendelők részére saját fejlesztésű és gyártású helyiséglevegő-rendszereket AIR), műtéti világítótesteket (LUX) és
közegellátó hidakat (MED), mint az AREA műtéti helyiség-koncepció egymáshoz hajszálpontosan illeszkedő elemeit.
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ADMECO
Cégprofil
CÍMEK

KAPCSOLAT

Tervezés | fejlesztés | gyártás | szerelés | szerviz
Turbistrasse 17
6280 Hochdorf
Schweiz
Tel. +41 41 9147030
info@admeco.ch
www.admeco.ch

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Partnerek világszerte, a Föld minden táján.
Kiemelt területek: Európa | Közép-Kelet | Ázsia és
Közép-Amerika

Turbistrasse 17
6280 Hochdorf
Schweiz
Tel. +41 41 9147030
info@admeco.ch
www.admeco.ch

ADMECO
Termékválaszték
AREA: MŰTÉTI
HELYISÉGKONCEPCIÓ
Energiahatékony légtechnikai rendszerből, áramlásoptimalizált műtéti fényforrásokból és ergonomikus
közegellátó hídból álló műtéti helyiségkoncepció

AIR: LÉGKEZELŐK
TAV-mennyezetek (TAV = turbulencia-szegény
kényszeráramlás) befúvott és elszívott levegőhöz,
recirkulációs készülékek műtőkhöz és rendelőkhöz,
levegőtisztasági osztály 1a és 1b.

LUX: MŰTŐLÁMPÁK
Teljes átáramlású műtéti fényforrások nyitott,
moduláris építési módban, kifejezetten TAVmennyezetek alatti használatra fejlesztve, a műtéti
asztal feletti csíramentes levegő érdekében.

MED: KÖZEGELLÁTÓ HIDAK
Közegellátó hidak, a steril műtéti mag-zóna köré
optimálisan felépítve, valamennyi villamos-,
gáz és közeg-csatlakozással; orvostechnikai
berendezésekhez tartószerkezetekkel.

SZERVÍZ
Szakszerű és hozzáértő szerelés, karbantartás
és beüzemelés – speciálisan erre kiképzett
ADMECO-szervízcsapattal.

Történelem
2020
Az ADMECO 25 munkatársával a SCHAKO Csoport
részévé válik. A testvérvállalatokkal való szoros
együttműködés garantálja, hogy vevőink a jövőben
is meg tudják valósítani mindazt, amit egy korszerű
műtőtől vagy orvosi rendelőtől elvárhatunk,
egyidejűleg a páciensek és a személyzet biztonsága
a legmagasabb szinten garantálható lesz.

1987 – MÁIG
Az eredetileg műtő-légtechnikára alapított ADMECO,
műtő-légkezelők helyi gyártójából a műtéti
helyiségkoncepció egyetlen teljesértékű szállítójává
növi ki magát (fejlesztés, gyártás, szerelés és szerviz
egy kézben).

1985
A fertőzések megelőzése céljából az ADMECO a műtőt
két zónára osztja: egy teljesen steril operációs, ún.
magzónára és egy nem steril, operációs környezeti
zónára (aneszteziológia és nem steril berendezések).
Megkezdik egy átáramlásos műtőlámpa kifejlesztését.

1984
Pierre van den Wildenberg megalapítja az ADMECO AG
családi vállalkozást. Az első csíramentesítő rendszerek
bekerülnek a műtőkbe és telepítik az első ADMECO
közeg-ellátó hidakat. Ezzel először történik meg a steril
műtéti magzóna és a nem steril periféria tényleges
lehatárolása.

...
további információk: www.admeco.ch
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Ventilátorainknál a fenntarthatóságra és
az energiahatékonyságra koncentrálunk,
mégpedig a fejlesztéstől egészen
az újrahasznosíthatóságig. Célunk, hogy
egy tiszta és biztonságos világnak a levegő
mozgatásához szükséges legjobb terméket
szállítsuk. Termékeinkben ez a kiváló minőségben,
a magas hatásfokban és a hosszú élettartamban
tükröződik vissza; az iparban, mezőgazdaságban,
számítógépközpontokban, szélerőművekben,
parkolóházakban, alagutakban, tűzvédelmi és
biztonsági rendszerekben egyaránt.

Lars Erik Knaack
cégvezető, NOVENCO Building & Industry

A NOVENCO Building & Industry energiahatékony és életmentő légtechnikai termékei és rendszerei, melyeket a megalkuvás
nélküli minőségről és a legmagasabb követelményeknek való megfelelésről ismertek, immár 75 éve – megszakítás nélkül –
a dániai Naestved-ben található gyárban készülnek. Egy rendkívül tapasztalt mérnökcsapat folyamatosan itt fejleszti tovább
a legjobb termékeket és minden, akár minimális javulást hozó részletet azonnal továbbvisznek a termelésbe is.

Parkolóházakban, mélygarázsokban és alagutakban, akár kiépített légtechnikai vezetékek nélkül is
nyugodtan lehet mély levegőt venni. A NOVENCO Building & Industry megbízható és energiahatékony
jet‑ventilátorai által biztosított szellőzés tiszta és biztonságos környezetet teremt. Szakembereink minden
parkolóházat és minden alagutat részletekbe menően elemeznek és a ventilátorok működését beépítés
után is folyamatosan tesztelik.

A világ egyik legmodernebb és legenergiahatékonyabb számítógépközpontja az Amerikai Egyesült Államokban messzemenőkig
bízik a NOVENCO Building & Industry ZerAx ventilátorainak megbízhatóságában és magas hatásfokában. A jövőben
az IT-konszern további számítóközpontjait is a meggyőző teljesítményű ZerAx ventilátorokkal szerelik fel. És ez a jó példa is
ragadós. További IT-vállalatok is érdeklődnek a termék iránt.
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NOVENCO
Building & Industry
Cégprofil
CÍMEK

KONTAKT

Gyártás | cégvezetés
DÁNIA
Industrivej 22
4700 Naestved
Dänemark
Tel. +45 70 778899
info@novenco-building.com

NÉMETORSZÁG
Neuffenstraße 56
89168 Niederstotzingen
Deutschland
Tel. +49 7325 5049747
info-de@novenco-building.com

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
HOLLANDIA
NOVENCO Building & Industry B.V.
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Niederlande
Tel. +31 10 5242424
info-nl@novenco-building.com
NAGY-BRITANNIA
NOVENCO Building & Industry UK Ltd.
2A Halifax Road | Bowerhill
Wiltshire SN12 6YY
Great Britain
Tel. +44 800 6816009
info-uk@novenco-building.com
További 50 független értékesítő partner és
projektfejlesztő világszerte.

INDIA
NOVENCO Building & Industry
C/O DIBD OMII Consulting Priv. Ltd
Town Centre 2, 3rd Floor, Unit 305
Andheri-Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai 400 059
India
Tel. +91 998 7546472
info-in@novenco-building.com
SINGAPUR
NOVENCO Building & Industry
Singapur
16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 Singapur
Tel. +65 85 548498
info-sg@novenco-building.com

NOVENCO
Történelem
Building & Industry 2019
Termékválaszték
ADATKÖZPONTOK

A NOVENCO Building & Industry A/S megalapítja
a NOVENCO Building & Industry India és Szingapúr
vállalatokat.

2014

Hosszú élettartamú szabadhűtés‑megoldások
számítógépközpontoknak, ZerAx
axiálventilátorokkal.

A SCHAKO Csoport megszerzi a NOVENCO A/S-t,
melynek neve a továbbiakban NOVENCO Building &
Industry A/S.

MEZŐGAZDASÁG

2011

Mezőgazdasági üzemek, tehenészetek,
élelmiszeripari üzemek, gombatenyészetek és
üvegházak energiatakarékos szellőztetése.

ÉLETVÉDELMI RENDSZEREK
Parkolóházak, alagutak szellőztetése, füst- és
hőelvezetése, füstkontroll-rendszerek, valamint
menekülőutak füstmentesítése nyomáskülönbségi
módszerrel.

FELDOLGOZÓIPAR
Magas minőségi követelményeknek is megfelelő
különleges megoldások az iparban; korrozív
gázokhoz, kritikus kibocsájtási értékű feldolgozó
folyamatokhoz csakúgy, mint robbanásveszélyes
környezetben.

FELÚJÍTÁSOK
A világ legenergiahatékonyabb EC+
rendszermegoldásai – az épületgépészeti
rendszerek energiafelhasználásának csökkentése és
a hatásfok növelése érdekében.

LÉGKEZELŐ BERENDEZÉSEK
EC+ alapú, rugalmas rendszermegoldások
légkezelőkhöz, akár max. 85% összhatásfokkal is.

SZÉLERŐMŰVEK
Testre szabott megoldások, akár 20 év feletti
élettartammal, nagyon alacsony zajszinttel –
a toronytól a gondoláig.

A Dania Capital felosztja a NOVENCO A/S-t NOVENCO
A/S és NOVENCO Marine & Offshore A/S részekre.

2009

A NOVENCO A/S bevezeti a piacra a ZerAx
ventilátorokat és ezzel forradalmi változásokat indít
az axiálventilátorok teljesítményében.

2003

A NOVENCO légtechnikai termékek és rendszerek
kompetencia-központjává alakul a YORK NOVENCO-n
belül.

2000

A NOVENCO UK Ltd. alapítása Nagy-Britanniában.

1994

A NOVENCO a világon először alkalmaz
jet‑ventilátorokat parkolóházak szellőztetésére és
füstmentesítésére.

1985

A Nordisk Ventilator Co.-t átnevezik NOVENCO
A/S-nek.

1952

A Nordisk Ventilator Co. bemutatja a nagynyomású
Hi-Pres-rendszert a tengerhajózási piac számára.

1947

A dán S.T. Westenholz megalapítja a Nordisk Ventilator
Co. A/S-t Naestved-ben.

...

további információk: www.novenco-building.com
SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 19. oldal

Fotó: siemens gamesa

siemens gamesa
zamudio|spanyolország

Referenciák | NOVENCO B&I

carlsberg sörfőzde
koppenhága|dánia

volkswagen navarra
pamplona|spanyolország

Fotó: muusfoto

axel towers
koppenhága|dánia

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 21. oldal

Soha nem törekedtünk arra, hogy a legnagyobb
aeroszol-leválasztó rendszereket gyártó
cég legyünk. Mi a legjobbak akarunk lenni:
termékeinkkel és szolgáltatásainkkal egyaránt.
Azonban a REVEN vevőinek többsége
rendszerben gondolkozik, logikus lépés volt,
hogy ehhez megfelelő partnereket találjunk. És
a SCHAKO Csoportban meg is találtuk. Nos tehát,
teljes gázzal előre!

Dipl.-Ing. Sven Rentschler
cégvezető, REVEN

Nagyon különleges és nagyon egyedi: A baden-württembergi Markgöningen városban, a Herrenküferei (egy többszörösen
kitüntetett szálloda és étterem egy 600 éves műemlék-épületben) részére a lapos konyhai légtechnikai álmennyezet alá két,
méretre szabott, beépített indukciós rendszerrel szerelt páraelszívó ernyőt telepítettünk. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy
nagy mennyiségű befújt levegőt zavaró huzathatások jelentkezése nélkül is kezelni tudjunk.

A REVEN tehermentesíti az építészeket, légtechnikai tervezőket és kivitelezőket. A tervezéstől
a beüzemelésig mindent egy kézből kaphatnak meg, legyen az akár légmennyiség-számítás, részecskemérés, technológia-kiválasztás, BIM-adatok megadása, helyszíni szerelés, beüzemelés vagy támogatás.
Légtechnikai rendszereink hatékonyak, kímélik a környezetet, az embert és a gépeket. A működésükkel
járó előnyöket pedig tudományosan igazoljuk is.

Így néz ki egy hatékony konyhai szellőzést biztosító, modern mennyezeti légtechnikai rendszer egy nagykonyhában: a gőzök és
füstfelhők teljes mértékben elszívásra kerülnek, a szakácsok és a személyzet egészséges és jól temperált munkakörnyezetben
dolgozhat. Köszönhető mindez a kiegyenlített befúvásnak és elszívásnak. Az olajköd és a szennyező anyagok 99,999%-ban
leválasztásra kerülnek, a szaghatás csökken és az aeroszol-leválasztó is öntisztuló és karbantartás-mentes.

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 23. oldal

REVEN
Cégprofil
CÍMEK

KAPCSOLAT

Gyártás | cégvezetés
Ludwigstraße 16–18
74372 Sersheim
Deutschland
Tel. +49 7042 3730
info@reven.de
www.reven.de

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Németország | Belgium | Brazília | Kína | Izrael
| Kanada | Luxemburg | Hollandia | Ausztria |
Lengyelország | Románia | Oroszország | Svájc
| Szingapúr | Spanyolország | Dél-Korea | Tajvan |
Csehország | Egyesült Királyság | Magyarország | USA

Ludwigstraße 16–18
74372 Sersheim
Deutschland
Tel. +49 7042 3730
info@reven.de
www.reven.de

REVEN

Történet

Termékválaszték
ELSZÍVÓERNYŐK

2020

Konyhai elszívóernyők oldalfali és mennyezeti
kivitelben, kombinálható légtechnikai elemekkel,
elszívott levegő felfogásához és tisztításához.
Opciók az aeroszol-leválasztók tisztítására
és az egyes főzési zónák elszívó és befúvó
légforgalmának automatikus vezérlésére.

A REVEN az ipar 4.0 szerinti, kulcsrakész megoldásokat
kínál konyhaszellőzéshez és a feldolgozóipar részére
és folyamatosan innovatív megoldásokat fejleszt
a légtisztításban.

LÉGTECHNIKAI MENNYEZETEK
Zárt kazettás álmennyezeti elemek befúvó és elszívó
modulokkal, beépített világítással és kombinálható
légtechnikai megoldásokkal.

LÉGCSATORNÁBA ÉPÍTHETŐ
RENDSZEREK
Elszívó légcsatornába építhető központi
egységek, előleválasztáshoz vagy központi
elszíváshoz, szagmentesítéshez és elszívott levegő
utókezeléséhez.

KOMPAKT LÉGTISZTÍTÓK

2016
A Rentschler REVEN GmbH a SCHAKO Csoport tagja lesz.

2013
Az X-CYCLONE® leválasztó ötödik generációját
szabadalmaztatják. A leválasztási hatásfokot 99,99%-ra
növelik. A nyíl-geometriájú X-CYCLONE® technológiáért
a REVEN megkapja Baden-Württemberg tartomány
innovációs díját.

1990
A Rentschler REVEN az X-CYCLONE® leválasztó
elemeinél alkalmazott X-profilt bejegyzi az első
szabadalmat. A következő években további REVENfejlesztéseket szabadalmaztatnak.

Változtatható, plug-and-play emulzió- és
olajleválasztók ill. elektrosztatikus olajködleválasztók, feszültségmentes légtisztító-asztalok
és mobil kompakt légtisztítók, finompor és füst
elszívására, olajköd-leválasztó kondenzátorok.

1905

FÜSTSZŰRŐK

...

Mobil kompakt elszívó-berendezések hegesztő-,
lézer-, és forrasztási füsthöz, porra, gőzökre
és gázokra csakúgy, mint víz- és olajtartalmú
aeroszolokra.

Gustav Rentschler megalapítja „Bádogos és
Gépgyártó” kisipari üzemét. A családi cég az évtizedek
során az ipari légtisztítás specialistájává vált, részben
teljesen új technológiai megoldásokra alapozva.

további információk: www.reven.de

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 25. oldal

globalworth torony
bukarest|románia

Referenciák | REVEN

forum am schlosspark
ludwigsburg|németország

aesseal global technology centre
rotherham|anglia

wasgau piac
annweiler|németország

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 27. oldal

Tevékenységünk középpontjában mindenkor
a vevő áll. A SCHAKO több mint 90 éves sikereit
is ennek köszönheti. A légelosztás, szabályozás,
tűz- és zajvédelem terén felépített széles
termékpaletta egyedi vásárlói igények kielégítését
teszik lehetővé. Nem minden ok nélkül szerezték
meg termékeink többször a légtechnika/
klímatechnika nívós elismeréseit.

Dr. Rainer Müller|Dr. Marcus Müller
cégvezetők, SCHAKO KG

Ott, ahol emberek vannak – sok ember – a SCHAKO is megtalálható. Mint például a MILANEO bevásárlóközpontban
Stuttgartban, a német Dél-Nyugat legnagyobb és legmodernebb plázájában. A legjobb szellőzés és klimatizálás itt a lehető
legfontosabb. Mert a vásárlást csak az tudja mindenkor, könnyedén élvezni, aki közben jól érzi magát. Hiszen a levegő a mi
életünk. Mindenütt és mindenkor.

Aktív ébrenlétünk legalább felét mindannyian a munkahelyen, illetve munkával töltjük. Ilyenkor a nem
megfelelő klíma és légminőség óriási többletterhelést okozhat. A SCHAKO klíma- és légtechnikai termékei,
rendszerei által Ön a munkahelyén is jobban fogja érezni magát, fittebb és kiegyensúlyozottabb lesz.
Szinte egyszerre élvezheti a munkát és a szabadságot.

Három SCHAKO-légrács, amit szinte mindenki ismer: A PIL mennyezeti impulzusbefúvó, melynél a pulzáló légsugár magas
indukciót állít elő. És a SCHAKO DQJ a mai napig a piacon kapható legjobb mennyezeti örvénybefúvó. A SCHAKO WDA
vetőfúvóka, amelyet eredetileg a Mercedes-Benz egyik épületéhez fejlesztettek, nagy vetőtávolság mellett, alacsony zajszintet
garantál. A fúvóka közelében is komfortos légáramlást tudunk elérni perdületet fokozó tárcsák alkalmazásával.

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 29. oldal

SCHAKO
Cégprofil
CÍMEK

KAPCSOLAT

Gyártás | Cégvezetés
SCHAKO Gyár KOLBINGEN
Steigstraße 25–27, 78600 Kolbingen
SCHAKO Gyár MESSKIRCH
Weidenäcker 9, 88605 Meßkirch
SCHAKO Gyár SPANYOLORSZÁG
Calle B, nave 3, 50840 San Mateo de Gállego
SCHAKO Gyár MAGYARORSZÁG
Tó Park 6, 2045 Törökbálint, Hungary

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Németország | Spanyolország | Magyarország
| Belgium | Franciaország | Nagy-Britannia |
Olaszország | Horvátország | Luxemburg | Hollandia |
Ausztria | Lengyelország | Románia | Svájc | Szlovákia
| Szlovénia | Csehország | Törökország

Steigstraße 25–27
78600 Kolbingen
Deutschland
Tel. +49 7463 9800
Fax +49 7463 980200
info@schako.de
schako.com

SCHAKO

Történet

Termékválaszték

2021

TŰZVÉDELEM | FÜSTELVEZETÉS
Tűzvédelmi csappantyúk, -dobozok, -tányérszelepek,
füstmentesítő csappantyúk, liftaknák füstmentesítő
és szellőző rendszerei, természetes füst- és
hőelvezető berendezések (NRWG), füstérzékelők.

A SCHAKO átveszi a holland SMITSAIR-t

2020
A SCHAKO átveszi a svájci Hochdorfban székelő
ADMECO AG-t és a Steinbach im Taunus-ban székelő
SCHNEIDER Elektronik GmbH-t.

2016

SZŰRŐ-LÉGRÁCSOK

A SCHAKO átveszi a Sersheim bei Ludwigsburg-ban
székelő REVEN GmbH-t.

Zsírfogó rácsok, szűrőrácsok, szálasanyagleválasztók, sterilszűrődobozok.

2015

LEVEGŐ-VÍZ-RENDSZEREK
Padlókonvektorok, fan-coilok, indukciós
befúvók, klímakonvektorok, hőlégfúvók,
helyiségklíma-berendezések.

LÉGRÁCSOK
Padlóbefúvók, mennyezeti örvénybefúvók,
mennyezeti impulzusbefúvók, elárasztásos befúvók,
résbefúvók, lépcsőbefúvók, vetőfúvókák.

CSAPPANTYÚK
Szabályozó zsaluk, túlnyomáskibocsájtó zsaluk.

SZELLŐZŐRÁCSOK
Szűrőrácsok, szellőzőrácsok, belátást gátló rácsok,
vetőfúvóka-rácsok, esővédő rácsok.

SZABÁLYOZÓK
Pillangószelep, nyomáscsökkentő dobozok, keverő
dobozok, térfogatáramszabályozók, réstolattyúk.

A SCHAKO átveszi a NOVENCO Building & Industry-t,
Naestved-ben, Dániában.

2014
A SCHAKO átveszi a SIROCCO Luft- és Umwelt technik
céget Ausztriában és Lengyelországban.

2012
A SCHAKO részesedést szerez a Steinbachim Taunusban székelő SCHNEIDER Elektronik GmbH-ban.

2006
A Messkirch-i SCHAKO gyárban egy tűzvédelmi labor
beüzemelése.

1950
Kályha-ajtók, levegős fűtőberendezések és tűzhelyek
gyártása és értékesítése.

...
további információk itt: schako.com

VEZÉRLÉSEK
Tűzvédelmi csappantyúvezérlés, jelző és kapcsoló
buszrendszerek.

HANGCSILLAPÍTÓK
Hangcsillapítók és membránabszorberek.
SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 31. oldal

swarowskikristallwelt
innsbruck|ausztria

Referenciák | SCHAKO
parlament
budapest|magyarország

dachser logisztika
hof|németország

wimbledoni teniszpálya
london|anglia

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 33. oldal

A laboránsok biztonsága számunkra elsődleges.
A több mint 60 éves sikertörténetünk alapja
a vevőinkkel, tervezőkkel és felhasználókkal
tartott intenzív kapcsolat. A SCHAKO Csoport
tagjaival együtt tekintünk a jövőbe, mely
a laborszellőzésen jóval túlmutat.

Dipl.-Math. Bernd Drost
Cégvezető, SCHNEIDER Elektronik

A világ vezető aroma- és illat-gyártója, a GIVAUDAN a Kempthal-i (Zürich) kutatóüzemében egy innovációs központot hozott
létre. A SCHNEIDER-nek itt lehetősége nyílt a legkülönfélébb, rugalmas és újszerű labortechnikai megoldások megvalósításában
közreműködni. A 700-as sorozatú Labsystem és az RMV Touch sorozat-termékekkel sikerült egy kezelői szintet létrehozni, és
erre építve ún. illatkabinokat és kóstolóterületeket lehetett megjeleníteni és kezelni.

Termékeink a gyógyszergyártók, a vegyipar, valamint az egyetemek, kutatóintézetek és egyéb hatóságok
minőségi követelményeinek egyaránt megfelelnek. Legyen szó alapkivitelű laborokról, ATEX szerinti
robbanásbiztos laborokról vagy tisztaterekről, a SCHNEIDER a laboratóriumok teljes szellőztetési
megoldását egy kézből tudja megajánlani. Természetesen akár hálózatba integrálva is.

A SCHNEIDER Elektronik 700-as termékcsaládja a moduláris hardver-felépítésnek, a rugalmas funkcionalitásnak és
az épületfelügyeletbe való integrálhatóságának köszönhetően, különféle laborhelyiségek légtechnikai szabályozására alkalmas.
A beépített Dual-Port-Switch-nek köszönhetően egyszerű hálózati IP-integráció valósítható meg BACnet-en vagy Modbus-on
keresztül.

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 35. oldal

SCHNEIDER
Elektronik
Cégprofil

CÍMEK

KAPCSOLAT

Gyártás | Cégvezetés
Industriestraße 4
61449 Steinbach Ts.
Deutschland
Tel. +49 6171 884790
Fax +49 6171 8847999
info@schneider-elektronik.de
www.schneider-elektronik.de
SCHNEIDER Elektronik GmbH
Észak-Németországi Kirendeltség
Damaschkestraße 53c
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Németország |Belgium | Kína | Dánia | Észtország |
India | Írország | Izrael | Olaszország | Horvátország
| Lettország | Litvánia | Luxemburg | Hollandia |
Norvégia | Ausztria | Lengyelország | Portugália |
Románia | Oroszország | Svájc | Szlovákia | Szlovénia
| Spanyolország | Csehország | Törökország |
Magyarország | Egyesült Királyság

Industriestraße 4
61449 Steinbach Ts.
Deutschland
Tel. +49 6171 884790
Fax +49 6171 8847999
info@schneider-elektronik.de
www.schneider-elektronik.de

SCHNEIDER
Elektronik
Termékválaszték
LABORELSZÍVÁS-FELÜGYELET
Labor-elszívóberendezések elszívott légmennyiségszabályozása DIN EN 14175 szerint

LABORELSZÍVÁS-SZABÁLYOZÁS
Labor-elszívók igényfüggő elszívott légmennyiségszabályozása. Kapcsolat hagyományos
épületfelügyeleti rendszerekkel vagy BACnet és
Modbus protokoll szerint.

HOMLOKABLAK KONTROLLER
AUTOMATIKUS: energiahatékony üzemeltetéshez –
laborelszívás-szabályozással összekötve.
A homlokablak a munkaterület elhagyásakor
automatikusan csukódik.

TÉRFOGATÁRAMSZABÁLYOZÓ
VÁLTOZÓ: Elszívás és befúvás gyors, igényfüggő
szabályozására, helyiségnyomással.
ÁLLANDÓ: állandó térfogatáramú elszívásra és
befúvásra

TÉRFOGATÁRAMMÉRŐBERENDEZÉSEK

Történet
2020
Egy új SMD felületszerelő automata üzembehelyezése.

2018
A SCHNEIDER kifejleszti az iCM500
labor-elszívásvezérlőt.

2017
A SCHAKO átveszi a SCHNEIDER Elektronik GmbH-t.
A SCNEIDER 2019.12.11. óta DIN EN ISO 9001:2015
szerint minősített vállalat. Felépítik az 1.100 m²
alapterületű gyártó- és ügyviteli épületet.

2015
A SCHNEIDER kifejleszti az RMC Touch
helyiség-szabályozót.

2014
A 700-as termékcsalád és egy saját BACnet-Stack
sikeres kifejlesztése.

2013
Az RMC700 helyiség-szabályozó és egy
labormegjelenítő rendszer kifejlesztése.

2012
A SCHAKO KG részesedést szerez a SCHNEIDER
Elektronik GmbH-ban.

2009

Térfogatáramok számítástechnikai
adatrögzítéséhez, gyűjtőcsatornákban és egyéb
alkalmazásokban.

Létrejön a mai napig eredményes együttműködés
a SCHNEIDER Controls-szal, Kínában.

NYOMÁSSZABÁLYOZÓK

1956

Légcsatorna-nyomásszabályozás, légmennyiségek
hatékony légelosztásához.

A Hans SCHNEIDER Elektronik GmbH alapítása
Frankfurt a.M.-ban.

HELYISÉG-KEZELŐBERENDEZÉSEK ...
Üzemmód-váltások és a labortér megjelenítése.
Hálózati kapcsolat BACnet és Modbus protokollon
keresztül.

további információk itt:www.schneider-elektronik.de
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givaudan innovációs központ
zürich|svájc

Referenciák | SCHNEIDER
lufa
münster|németország

max-planck-intézet, időskori biológia
köln|németország

bergischeegyetem
wuppertal|németország

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 39. oldal

Soha nem volt egyszerű egy olyan vállalatot, mint
a SIROCCO – 120 éven át az ipartörténelmen –
vezetni. És nekünk ez sikerült. Az alagutakhoz
gyártott csappantyúink, ipari szellőzési és
hőcserélő termékeink hosszú élettartamú,
maximálisan megbízható, bevált termékek.
És ezért vannak megelégedett vásárlóink.

Dr. Roger Hafenscherer
Cégvezető, SIROCCO

ASTRA Szövetségi Útügyi Hivatal | Svájc

Az 57 km hosszú Szent-Gotthárd alagút, benne egy 2450 méter hosszú ún. kőzetfedéssel, egy igazi remekmű. Az alagút
a német nemzetiségű URI kantont köti össze az olasz nemzetiségű TESSIN kantonnal. Az Alpok legfontosabb szállítmányozási
alagútja a SIROCCO füstelszívó- és tűzvédelmi- , valamint frisslevegő-zsaluival van felszerelve. A mai napig ez a mi legfontosabb
hozzájárulásunk az alagutak biztonságához.

Az ipar sok területén bíznak a vásárlóink termékeink minőségében és hatékonyságában. Mindegy,
hogy légtechnikai rendszerek szabályozó- vagy elzárózsaluiról, generátorhőt elvezető vagy
rendszerkorszerűsítésre használt hőcserélőkről van szó – minden egyes termékünk vevőink igényei
alapján készül. A SIROCCO által méretre szabva.

A közúti alagutak megbízható füstmentesítése a SIROCCO legfontosabb üzletága. Ehhez fejlesztettük ki hosszú élettartamú és
megbízható alagút-csappantyúinkat. A területen szerzett, több mint 40 éves tapasztalatunkkal időközben fontos szereplőivé
váltunk az alagút-tüzek mentési folyamatainak. Ismerjük a feladat súlyát és bátran viseljük is, mert messzemenőkig bízunk
termékeinkben, rendszereinkben – az eltelt hosszú évtizedek után is.

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 41. oldal

SIROCCO
Cégprofil
CÍMEK

KAPCSOLAT

Fejlesztés | Menedzsment | Értékesítés
Adamovichgasse 3
1230 Wien
Österreich
Tel. +43 1 604 26050
Fax +43 1 604 26056
office@sirocco.at
www.sirocco.at

CÍMEK
Mérnöki szolgáltatások | Gyártás | Szerviz
LENGYEL GYÁR
SIROCCO Polska Sp. z o.o.
ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka Nr. 5
41-806 Zabrze
Polen
Tel. +48 790 600628
office@sirocco.pl
www.sirocco.at

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Ausztria | Németország | Svájc | Azerbajdzsán
| Franciaország | Olaszország | Horvátország |
Lengyelország | Szlovákia | Szlovénia | Csehország |
Magyarország | Bulgária

Adamovichgasse 3
1230 Wien
Österreich
Tel. +43 1 604 26050
Fax +43 1 604 26056
office@sirocco.at
www.sirocco.at

SIROCCO

Történet

Termékválaszték

2015 – 2016

SZELLŐZŐ, FÜSTELVEZETŐ ÉS
SZABÁLYOZÓ CSAPPANTYÚK
Közúti és vasúti alagutakhoz, metróállomásokhoz és
ipari folyamat-alkalmazásokhoz

HŐCSERÉLŐK
Hőcserélők, hűtőgépek és hővisszanyerő
berendezések az ipar és energiagazdálkodás
számára

RENDSZEREK

Megkezdődik a metróállomások részére kifejlesztett
füstelvezető csappantyúinak gyártása és értékesítése.
Egy ipari alkalmazásokra alkalmas csappantyútermékcsalád fejlesztése. Megkezdődik az értékesítés
a bányászat, feldolgozóipar számára és a légtechnikai
rendszerekbe.

2014
A SIROCCO-t megvásárolja a svájci SCHAKO Holding és
ezzel beleolvad a SCHAKO Csoportba.

2001
A SIROCCO Polska alapítása Zabrze városában, ipari
ventilátorok és szellőző csappantyúk gyártóüzemeként.

1986

Légkezelő berendezések energiahatékonysági
felújítása | Ventilátorok | Korszerűsítés | Átépítés

Megkezdődik a füstgáz- és elszívó szabályozócsappantyúk gyártása közúti és vasúti alagutak
számára.

SZERVIZ | SZOLGÁLTATÁSOK

1983

A SIROCCO-rendszerek energiatakarékos működése
és hosszú élettartama érdekében – 7 nap,
24 órában

A Simon cég átvétele, mely hőcserélőket és
ventilátorokat gyárt, értékesít.

1903
A White, Child & Beney licensz-szerződést ír alá
a Davidson &Comp-al, a SIROCCO ventilátorok
gyártási és értékesítési jogáról. Bécsben megkezdődik
a SIROCCO centrifugál- és axiálventilátorok
értékesítése.

1888
A brit White, Child & Beney cég kirendeltségének
megalapítása.

...
mehr infos siehe sirocco.at
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metropoliteni
baku|azerbajdzsán

Referenciák | SIROCCO

gleinalm-alagút
leoben|ausztria

andritzhydro
bécs-weiz|ausztria

... és vevők
zauner csoport
wallerna.d.t.|ausztria

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 45. oldal

A SMITSAIR B.V.klímatechnikai-és vetőfúvókásrendszerekhez szállít egyedi megoldásokat,
melyeket gyakran egy sorozat-termékből
fejlesztenek tovább. Alapértékeink a minőség,
az innováció és a megbízhatóság. Hosszú évek
tapasztalataival a hátunk mögött vevőink
kompetens tudás-partnerévé váltunk.

Dipl.-Ing. Etienne Beerling
Cégvezető, SMITSAIR

Egy koncertet vagy egy színházi előadást a közönség zavartalanul szeretne élvezni – egyidejűleg igényt tart a megfelelő és
kellemes beltéri komfortra. A SMITSAIR egyik erőssége ennek a két feltételnek egyidejű elérése és garantálása. Különösen
a nagy méretű, multifunkciós kiállítási és rendezvény-csarnokok igényelnek rugalmas és gyorsan reagáló klíma- és légtechnikai
rendszereket. A SMITSAIR pont itt tudja megmutatni különleges tudását.

Az építészek legszívesebben elrejtenék a termékeinket, hiszen a szellőzés- és klímatechnikai rendszerek ritkán szépítik meg
az épületeket. Az építész az épületet kézműves szaktudása és szeretete eredményeképpen állítja elő. És ezt semmi nem
zavarhatja. A SMITSAIR már kellő időben felkeresi az építészeket, hogy a termékeket bele lehessen illeszteni az épület
megjelenésébe. Így mi láthatatlanul vagyunk jelen.

A SMITSAIR rendkívül
sokirányú tapasztalattal
rendelkezik
a vetőfúvókás-rendszerek
területén.
A mi magas indukciójú és
optimálisan beállítható
fúvókáink innovatív
tulajdonságai képezik
az alapját a vevőnk
kialakítandó egyedi
rendszereinek.
A projektszemléletű
megközelítés szellemében
minden egyes vevőnek
egyedi tervet készítünk,
melyben a műszaki és
a komfort-feltételek
kerülnek előtérbe – és
mindez egy rendkívül
kedvező ár-érték arány
mellett.
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SMITSAIR
Cégprofil
CÍMEK

KAPCSOLAT

Gyártás | Cégvezetés
Industrieweg 6
1422 AJ Uithoorn
Hollandia
Tel. +31 297 564455
verkoop@smitsair.nl
jetsystemen@smitsair.nl
www.smitsair.nl

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK
ÉS ORSZÁGOK
Hollandia | Belgium

Industrieweg 6
1422 AJ Uithoorn
Hollandia
Tel. +31 297 564455
verkoop@smitsair.nl
jetsystemen@smitsair.nl
www.smitsair.nl

SMITSAIR

Történet

Termékválaszték

2021

SMITSAIR LUCHTTECHNIEK

2018

● Levegő-csappantyúk: szabályozózsaluk és
túlnyomáskibocsájtó zsaluk
● Rácsok: homlokzati esővédő- és biztonsági zsaluk,
rácsajtók, szálasanyag-leválasztó éshangcsillapító
rácsok
● Szabályozók: pillangó szelepek
● Szűrők: légcsatornába építhetőés zsírfogó szűrők
● Tetőszellőzők: beszívás vagy kidobásvagy e kettő
kombinációja
●C
 seppleválasztók
● Hangcsillapítók: kulisszás hangcsillapítók,
körkeresztmetszetű hangcsillapítók, hangcsillapító
kulisszák
● Vevőspecifikus megoldások, mint pl. műtőmennyezetek, szívóoldali szűrők, stb.

Fókusz a vetőfúvóka rendszerek tervezésén és
gyártásán, klímarendszer-komponensek gyártásán

A SMITSAIR B.V. és a SMITSAIR Jetsystemen B.V.
a SCHAKO Csoportrészévé válnak

2004
A SMITSAIR JET systemen alapítása

1975
A Luchttechniek Zwolle integrálódik a SMITSAIR-be

1972
A Luchttechniek Haarlem integrálódik a SMITSAIR-be.
A SMITSAIR átveszi a Luchttechniek Haarlem-et.

1966
A SMITSAIR átveszi a Luchttechniek Zwolle-t

1958
Költözés Uithoorn-ba (NL)

SMITSAIR JETSYSTEMEN
● Projektszemléletű méretezés és légelosztás
● Vetőfúvóka-rendszerek
● Vetőfúvókarácsok: soros kivitel, fali kivitel,
csatornába építhető
● S peciális légcsatornák
● Ipari légfüggönyök
● S peciálislégelosztás
● Beüzemelésés szerviz

1945
Fókusz a lég- és füstcsatornák gyártásán és
beszerelésén

1917
A SMITSAIR kovácsműhely alapítása Amszterdamban (NL)

...
további információk itt: www.smitsair.nl

SCHAKO Csoport | Cégbemutató | 49. oldal

védelmi minisztérium, központ
hága|hollandia

Referenciák | SMITSAIR

rdm-épület
rotterdam|hollandia

műszaki egyetem, számítóközpont
delft|hollandia

templom
apeldoorn|hollandia
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A SCHAKO Csoport
sikerei ...

burj khalifa
dubai|egyesült arab emirátusok

aratiatia vízerőmű
wairakei|új-zéland

nemzeti laboratórium
dudelange|luxemburg

városi kikötő
ludwigsburg|németország
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lucky car mba karosszéria
bécs|ausztria

... a SCHAKO Csoport sikerei...

bell rock hotel europapark
rust|németország

hamburg-eppendorf egyetemi klinika
hamburg|németország

victory hotel therme
erding|németország
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actelion
basel-allschwil|svájc

... a SCHAKO Csoport sikerei!
amadasolution center
haan|németország

planai völgyállomás
schladming|ausztria

raikiállítási csarnok
amszterdam| hollandia
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bmw welt
münchen|németország

Pure competence in air.

Képanyag forrása | szerzői jogok

— Alp Transit Gotthard AG, alptransit.ch
— Bundesamt für Strassen ASTRA, Svájc
— Carlsberg, Koppenhága, Dánia
— Givaudan, Zürich, Svájc
— Max-Planck-Intézet, Köln, Németország
— muusfoto.dk
— Sebastian Judtmann, luckycar, mba karosserie betriebg mbh
— Siemens Gamesa
valamint SCHAKO Csoport és magángyűjtemények
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