VIILEÄSTI
AMMATTILAINEN

KYLMÄOSAAMISTA POHJOISIIN OLOIHIN
Aermec Suomi Oy on kylmäalan kotimainen asiantuntija.
Vastaamme korkealaatuisten italialaisten Aermec-jäähdytyslaitteiden maahantuonnista, myynnistä, asennuksesta ja
huollosta yksinoikeudella Suomessa. Palveluverkostomme
kattaa koko maan.
Aermec on yli 60-vuotias perheyritys ja yksi Euroopan johtavista kylmälaitevalmistajista. Suomessa Aermecin tuotteita
on myyty yli 20 vuoden ajan. Aermec on tunnettu laadukkaista,
perusteellisesti testatuista tuotteistaan, jotka testataan omassa
Eurovent-sertifioidussa laboratoriossa.

Tukesin rekisteröintinumerot
215060-002 ja 215060-001
Lupanumero 3296/91/2015

Aermecin Italiassa sijaitseva
testilaboratorio on Euroopan
suurin. Aermecin tuotteet ovat
Eurovent-sertifioituja.

Tutustu tuotteisiin
Aermecin
tuotesivuilla!

LAAJA VALIKOIMA LAATUTUOTTEITA
Monipuoliseen valikoimaamme kuuluu tuhansia erilaisia Aermec-tuotteita. Autamme mielellämme
teitä löytämään sopivat vaihtoehdot ja räätälöimään tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.
Ilmalämpöpumput

Puhallinkonvektorit

●● Monikäyttöiset ilmalämpöpumput soveltuvat pieniin
jäähdytys- tai lämmitystarpeisiin.

●● Käytetään pääasiassa toimistojen viilentämiseen.
●● Ovat esteettisiä ja hiljaisia.

VRF-järjestelmät

Monikäyttökojeet

●● Monipuolinen järjestelmä esimerkiksi toimistotilojen
jäähdyttämiseen.
●● Moduulijärjestelmän osista voidaan räätälöidä
kokonaisuus millaiseen käyttökohteeseen tahansa.

●● Tarjoavat lämmitys- ja jäähdytysratkaisut yhdessä paketissa
ja yksinkertaisella toteutuksella.

Ilmalauhdutteiset vedenjäähdyttimet
ja lämpöpumput

●● Soveltuvat hyvin esimerkiksi ATK-tilan, sähkötilan tai
laboratorion jäähdyttämiseen.

●● Kompakteja ja valmiita ilmastoinnin jäähdytysratkaisuja.
●● Sisäänrakennettu tekniikka tehdään valmiiksi tehtaalla.

Vedenjäähdyttimet vapaajäähdytyksellä

Vesilauhdutteiset vedenjäähdyttimet ja
lämpöpumput
●● Hyviä jäähdytysratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Vakioilmastointikojeet

●● Kompakteja paketteja, jotka kuluttavat vain vähän energiaa.
●● Hyödyntävät ulkoilmaa veden jäähdyttämiseen.

Lauhduttimet ja erilliset pumppuryhmät
●● Laadukkaita ja hiljaisia nestelauhduttimia moneen eri
kokoluokkaan ja kohteeseen.

AMMATTITAITOISTA HUOLTOPALVELUA
Asennus- ja huoltotiimimme huolehtii vankalla ammattitaidolla
kaikenlaisista kylmälaitteista. Oman väkemme lisäksi huoltotöitä
tekevät valtuuttamamme edustajat. Palveluihimme kuuluvat
vuosihuollot, takuuhuollot, vikakorjaukset ja varaosat.
Tyypillisiä huoltokohteitamme ovat kaikenlaiset ilmastointi- ja
jäähdytysjärjestelmät, kauppojen ja varastojen kylmäjärjestelmät
sekä prosessi- ja ATK-tilojen ilmastointilaitteet.
Olemme Tukesin hyväksymä huoltoliike, jonka palvelut kattavat
koko Suomen. Toimipisteemme sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa
ja Tampereella. Jokaisella alueella teitä palvelee täysin
varusteltu huoltoauto ja pätevä henkilökuntamme. Teemme
huollot ripeästi ja ammattitaidolla.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

360º
panoraama

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Tekninen tukemme palvelee
puhelimitse ja sähköpostilla.
Ota yhteyttä: 050 470 3153
tai info@aermec.fi.

NÄIN KYLMÄJÄRJESTELMÄ TOIMII
Yllä olevassa prosessikaaviossa kuvataan monitoimilämpöpumpun
toimintaa sataprosenttisessa jäähdytystilanteessa sekä sataprosenttisessa tai osittaisessa lämmitystilanteessa. Jos lämmitystarvetta ei ole, lämpöpumppu siirtää lämmön automaattisesti
nestelauhduttimeen, jäähdytystorniin tai maalämpökaivoihin.

Jos jäähdytystarvetta ei ole, laite voi toimia myös pelkkänä
lämmöntuottajana (maalämpöpumppuna). Tämän toiminnon
laite hoitaa automaattisesti. Jos jäähdytystarvetta havaitaan,
laite ryhtyy automaattisesti tuottamaan jäähdytettyä liuosta ja
siirtää siitä tuotetun energian lämmitykseen.

JÄÄHDYTYSRATKAISUT SINUN TARPEILLESI!
ETELÄ-SUOMI | HELSINKI
Harri Matilainen, p. 040 500 414, harri.matilainen@ekojaahdytys.fi
ETELÄ-SUOMEN AERMEC-LAITTEIDEN JÄLLEENMYYJÄ.

www.ekojaahdytys.fi

Aermec Suomi Oy
OULU • KUOPIO • TAMPERE

P. 050 470 3153 (vaihde)
info@aermec.fi
www.aermecsuomi.fi

• www.jssuomi.fi

Pääkonttori
Louhimontie 4
90620 Oulu

Italialainen Aermec on maailman johtava ilmastointilaitevalmistaja, jonka jälleenmyyjäverkosto kattaa kaikki
mantereet. Aermecin tuotteet, palvelut ja
ympäristöystävälliset ratkaisut sopivat erinomaisesti
vaativimpienkin markkinoiden tarpeisiin.

