Így fűt a jövő

Akár 15 százalék extra energia a maradékhőből, akár 108 százalékos
hatásfok 1): ezekkel a számokkal a H.Y.B.R.I.D. nagy lépést tett a csarnokok gazdaságos fűtéséért. Az energiatakarékos infravörös fűtéseket,
a digitális fűtésvezérlést és az innovatív maradékhő hasznosítást komplett integrált hibridrendszerré összekapcsolva, a Kübler cég kialakította az eddigi leghatékonyabb hőkoncepcióját.
H.Y.B.R.I.D. Három összetevő, egy
innovatív megoldás.
A modern csarnokfűtésben megvalósított hatékonyságnak H.Y.B.R.I.D. a
neve. Ez a név programot jelent, mert
a Kübler cég innovatív fejlesztése az
infravörös fűtési és melegvizes technikát
rendkívül gazdaságos hibridrendszerré
kapcsolja össze. Ebben a rendszerben
összeadódik három nagyteljesítményű
alkotóelem előnye:
A Kübler energiatakarékos infravörös
csarnokfűtései. Ezek minimálisra
csökkentett energiafelhasználást
biztosítanak
A Kübler R.O.S.S.Y2) intelligens digitális vezérlése. Ez optimális fűtési
üzemet és így akár 20 százalékos pótlólagos energiamegtakarítást eredményez.
A
Kübler
O.P.U.S.X.
innovatív
maradékhő hasznosítása. Ezzel kihasználja az infravörös fűtéseknél
keletkező maradékhőt és akár 15
százalék extra energiát nyerhetnek

vissza, amelyet ezután felhasználhatnak melegvíz előállítására, pl. az irodák fűtéséhez vagy használati melegvízként.
Összességében a H.Y.B.R.I.D. akár 108
százalék hatásfokot1) ér el – ez a szám
magasra teszi a mércét a nagy terek
modern, gazdaságos és forráskímélő
fűtésénél. Ez a plusz hatékonyság közvetlenül kiﬁzetődik – az Ön vállalata és
a környezet érdekében.
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Pontról pontra: a rendszer előnyei
• 30 - 70 % energia megtakarítás
• kb. 2 – 7 év megtérülési idő a felújítási terveknél.
• maximális fűtéskomfort
• akár 15 % maradékhő hasznosítás
• akár 108 % tűzeléstechnikai hatásfok
• kellemes helyiségklíma
• por- és huzatmentes fűtés
• rugalmasan változtatható a teljes,
részleges vagy egyéni terek fűtéséhez
• modulárisan bővíthető

Fűtés
Vezérlés
Maradékhő hasznosítás

=
A Kübler eddigi leghatékonyabb hőkoncepciója

1)
2)

Tüzeléstechnikai hatásfok
A Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium 2004 innovációs díjával kitüntetve
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A Kübler vállalatról
A Kübler GmbH a maga innovatív
infravörös rendszereivel a nagy
terek
fűtéséhez
alkalmazható
legkorszerűbb és leggazdaságosabb
technológiát fejleszti és értékesíti, és
ma már átfogó termékskálát kínál a
különböző csarnoktípusokhoz és térkialakításokhoz komplett kulcsrakész
megoldásokkal. A Kübler jelentősen

hozzájárult a korszerű infravörös
technológia térhódításához. A vállalat élenjár az üzletág innovációjában,
és rendszeres kitüntetésben részesül
az innováció terén nyújtott teljesítményeiért. Nemzeti és nemzetközi
díjak: Az 1996-os Év ipari fűtése, Szövetségi díj a kimagasló és innovatív
teljesítményekért 2004, az Év vállalata
Ludwigshafenben, döntős a 2005 év

vállalkozója címért, Bajor állami díj
2006, a középosztály nagydíja 2008
valamint a Rheinland-Pfalz innovációs díja 2008. A Kübler hatszabadalmat
valamint tizenkét márkát jelentett
be. Az 1989-ben alapított vállalat
kereken 100 dolgozót foglalkoztat,
és telephelyei vannak Ludwigshafenben, Drezdában, Csehországban és
Magyarországon.

KÜBLER
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