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ПРИЕМАМЕ  
ПРЕДИЗВИК АТЕЛСТВОТО

Съвременната
вентилационна технология 
трябва да отговаря на много 
очаквания. Всички желаем 
чист въздух в помещения без 
течение, както и 
допълнителен комфорт и уют. 
Архитектите, строителите и 
монтажниците се нуждаят от 
дългосрочни решения, които 
са лесни за изпълнение. От 
планиране през монтиране и 
въвеждане в експлоатация 
до контрол и поддръжка 
всичко трябва да може да се 
извършва лесно и да 
функционира безупречно. 
Това също изисква 
използването на 
икономични, енергоспестя-
ващи системи. И не само 
това. Ние от PICHLER 
правим и следващата крачка.

РАЗВИТИЕ               
И ИНОВАЦИИ

Нашият отдел за развитие в 
Клагенфурт е отдаден към 
непрекъснато усъвършенст-
ване и развитие на инова-
тивна вентилационна техно-
логия за системни решения. 
В нашата работа спазваме 
условия, които засега дори 
не се изискват, но които ще 
играят ключова роля в 
бъдеще. Нашият комбиниран 
термопомпен агрегат PKOM4 
например се предлага със 
стандартен интерфейс, чрез 
който фотоволтаичните 
системи могат да бъдат 
интегрирани в цялостната 
система. Смарт управлението 
на системата е стандартна 
функция на нашия PICHLER 
APP.

ВСЕОБХВАТНОСТТА НА  
PICHLER

Нашето обширно продуктово
портфолио обхваща всички 
необходими елементи на 
вентилационните технологии 
и внася повече уют във всяка 
една сграда (къщи, блокове, 
офиси, зали и т.н.). От 
развитието до въвеждането в 
експлоатация, което включва 
проектиране и производство, 
ние доставяме както 
компонентите, така и 
цялостните системи. 
Надеждно и с изключително 
качество..

ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПРОАКТИВНО ПРОЕКТИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

”Като водещи разработчици, производители 
и доставчици на иновативни системи за 
вентилационна технология, ние знаем как да 
четем знаците на времето. Нашият поглед 
е насочен и извън системните ограничения 
– към цялостната картина. Благоразумно и 
проактивно.“ - Гернот Пихлер, управляващ 
директор на PICHLER



PKOM 4:  ИНОВАТИВНА 
КОМБИНИРАНА 
ТЕРМОПОМПА

Комбинираният термопомпен 
агрегат PKOM4, който 
обхваща четирите функции – 
вентилация, отопление, 
охлаждане и загряване на 
топла вода – и който се 
използва за пасивни къщи, е 
изключително решение. Със 
своите смарт функции 
агрегатът може лесно да се 
комбинира с други системи 
(напр. фотоволтаичната 
система за производство на 
електроенергия). Така се 
осигурява перфектен вътре-
шен климат по екосъобразен 
и ефективен начин. През 
2018-та година PKOM4 
получи наградата Гран При в 
Прага и наградата Build It 
Award в Лондон за най-добро 
решение при възобновяеми 
отоплителни системи.

LG 100: МНОГОФУНКЦИО-
НА ЛНА СИСТЕМА ЗА ЕДНА 
СТАЯ

Разработеният в Клагенфурт 
агрегат за една стая LG100, 
имащ опцията за свързване 
на втора стая, е напълно 
подходящ за децентрализи-
рани решения в модерната 
жилищна сграда. Той 
контролира влажността, 
предоставя термален 
комфорт и регенерира 
топлината, като оперира с 
изненадващо лек шум и 
ниска консумация. Той може 
да се монтира по всеки един 
начин – стенно, 
вътрешностенно и таванно.

LG 350: ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТИХО И КОМПАКТНО 
РЕШЕНИЕ

Нашият енергично и 
акустично оптимизиран 
вентилационен агрегат LG350 
допълва сертифицираното ни 
за пасивни къщи оборудване 
PICHLER. LG350 е едно от 
най-тихите устройства на 
пазара и е предназначено за 
контролирана жилищна 
вентилация в едносемейни 
къщи, офис и бизнес 
пространства, лекарски 
кабинети и други. Подходящ е 
за обемен разход от 70 до 350 
m³/h.

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИМЕРИ ОТ НАШИТЕ СИСТЕМИ 
ЗА КОМФОРТНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Нашите системи за вентилационна технология 
са икономични и енергоспестяващи, лесни 
за употреба и екосъобразни. Те са перфектно 
проектирани технически шедьоври. С 
подходящи части, удължители, кабели, 
монтажни материали и други..
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