Raikkaampaa tulevaisuutta

Valmiiksi testatut ja
esisäädetyt ilmastointikoneet

Puhdasta ilmaa
energiaa ja ympäristöä säästäen
Paketti-ilmastointikoneet
• koulut, päiväkodit ja hoivakodit
• toimistot, ravintolat, hotellit ja 		
julkiset rakennukset
• lähikaupat , huoltoasemat ja 			
liikekeskukset

Olemme kehittäneet
ilmastointiin erikoistuneille
LVI-alan suunnittelijoille
tehokkaan ja helppokäyttöisen
suunnitteluohjelman, Presimerin.
Tutustu ohjelmaan:
www.presimer.fi

Kaikki e-merkillä varustetut koneemme
täyttävät EU:n vuonna 2018 voimaan tulevan
ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset.

Puhtaamman ilman erikoisasiantuntija – jo vuodesta 1984
Meiltä laadukkaat:
 Pussisuodattimet
 Laajapintasuodattimet
 Mikrosuodattimet
 LTO-koneiden suodatinsarjat
 Rasvasuodattimet

Kotimaisia ilmansuodattimia
nopealla toimitusajalla!
www.fsuotimet.fi

F-Suotimet Oy, Aluemyynnit:
Länsi-Suomi / Loimaa
Puh. 020 7545 200

www.fsuotimet.fi

Uusimaa / Helsinki
Puh. 020 7545 215

Itä-Suomi / Mikkeli
Puh. 020 7545 210

Pohjanmaa / Pohjois-Suomi
Osmo Mäenpää Oy
Puh. 06 512 6056

etunimi.sukunimi@fsuotimet.fi

SOPIMUSPOHJAISTEN OHUTLEVY- JA
METALLITUOTTEIDEN VALMISTAJA
Kanavatuotteiden valmistus ja myynti
SopValm Oy
Kölkynvuorentie 2, 44500 Viitasaari  Puh. 0207 969 260
info@sopvalm.fi  www.sopvalm.fi

Asiakkaalle räätälöityjä
tuotteita.

Prosessiilmanvaihtokoneet
• voimalaitokset

Plug-and-play
-kattoilmastointikoneet

Nopeasti käyttöön ilman erillistä
ilmastointikonehuonetta.

• tehtaat
• kerros- ja toimistotalot
• julkiset rakennukset

Modulaariset
ilmastointikoneet
• teollisuus
• suuret ostoskeskukset
• suuret julkiset rakennukset

Energent – laadukasta
sisäilmaa.

Yksi johtavista ilmastointikonevalmistajista

E

nergent Oy kehittää ja valmistaa matalaenergiailmastointikoneita. Yritys perustettiin vuonna 1982,
jolloin toiminta keskittyi erikoiskohteiden ilmanvaihtokoneisiin. Nykyään painopiste on valikoiduilla
markkinasegmenteillä, joihin tarjotaan esitestattuja
ilmastointikoneita, jotka toimivat koko käyttöikänsä
mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin.
Energent-ilmastointikoneet myydään Rtek by Energent
-tuotemerkillä, joka edustaa parasta käyttäjäkokemusta.
Kattava tuotevalikoima sisältää edistyneitä, helposti
käyttöönotettavia ilmastointikoneita, jotka sopivat
monenlaisiin tarpeisiin.

KURIKAN JOUSITUOTE OY
LEVYOSIEN VALMISTUS
Hitsaustyöt
Koneiden huolto ja korjaus
Lasipajantie 6, Koskenkorva

KONEKANTA

CNC Särmäreitä 100-125 TN
Levytyökeskus, ym. konepajalaitteet
Puh. 050 5333 710

posti@kurikanjt.fi

Energentillä on kaksi tehdasta, joista toinen sijaitsee Ilmajoella ja toinen Oulaisissa. Yritys työllistää yli 40 ammattilaista, jotka työskentelevät tiiviinä ryhmänä ja kehittävät
yrityksen toimintaa vastaamaan markkinasignaaleja ja
tuottamaan parasta käyttäjäkokemusta. Yritys noudattaa
sertifioitua laatu- ja ympäristöjärjestelmää, joka täyttää
ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vaatimukset.

Kysy lisää ilmanvaihdosta!
Energent Oy
Kivistöntie 1
60800 Ilmajoki
Puh. 06 424 0300

www.energent.fi

•
•
•
•

JOUSTAVUUS
LUOTETTAVUUS
AVOIMUUS
KOTIMAISUUS

www.hkinstruments.fi

Markkinoiden helppokäyttöisimmät
mittalaitteet LVI-sovelluksiin!
Luotettavat mittaustulokset
• ilmanpaine
• ilmanvirtaus ja virtausnopeus
• hiilidioksidipitoisuus
• suhteellinen kosteus

Laitteitamme käytetään pääasiassa
ilmanvaihtojärjestelmissä ja rakennusautomaatiossa.

