
COOLING - ОХЛАЖДАНЕ

Evaporation cooling is designed to cool and 
humidify air by water evaporation which absorbs 
the heat. Use it to reduce significantly indoor 
temperature at minimum costs, evacuate latent 
heat, odors or dust and refresh continually air inside 
your premises, cool it, clean it and filter it at once. 
Easy to install, economical to use while there are no 
special regulations and directives to be applied.

Изпарителният охладител е предназначен за 
охлаждане и овлажняване на въздуха в 
помещението чрез изпаряване на вода с 
поглъщане на топлина. С минимални разходи за 
монтаж и експлоатация, той ефективно 
понижава температурата на обекта, актуализира 
и пречиства въздуха, премахва дим, миризми, 
прах и др.насекоми. Не се изискват специални 
разрешения за използването му. Не замърсява 
атмосферата.

®MULTI-RAD

Многофункционалната микропроцесорна система за управление и регулиране MULTI-RAD е 
неразделна част от всяка енергоефективна система за контрол на климата. Контролира разхода на 
гориво, намалявайки го до минималните стойности, като по този начин гарантира опазването на 
околната среда. Координира работата на всички елементи на отоплителната / вентилационната / 
климатичната система и технологичните процеси на всяко производство. Избира най-икономичния и 
ефективен режим на контрол върху оборудването, безопасността и надеждността на климатичните 
системи. Контрол на системата за управление чрез лаптоп, таблет или мобилен телефон с 
персонализирана визуализация, която отговаря на индивидуалните изисквания на крайния 
потребител. Откриване и индикация за неизправности и аномалии на работата на оборудването.

Безценно допълнение към всяка отоплителна система, 
което води до големи икономии на енергия. Той е 
предназначен за насочване на топъл въздух от 
подпокривното пространство към работната зона , или 
да намали общия обем на обекта, който ще се нагрява. 
Освен това намалява стратификацията в отопляеми 
помещения и подобрява топлинния комфорт.

Available for wall installation, installation under the ceiling for 
vertical blowing or installation outside of the heated premises.

Highly efficient gas fired hot air unit produced with axial fan for 
direct blowing into the heated space or with radial fan for indirect 
blowing through the air duct system.

Високоефективни газови въздушни нагреватели, 
оборудвани с аксиален вентилатор, който доставя топъл 
въздух в помещението, или с канален вентилатор за 
подаване на въздух чрез въздуховоди с възможност за 
засмукване на въздух от улицата. Монтаж на стена или 
под таван Изпълнение за монтаж на закрито или на 
открито.

®ADRIAN-AIR  EV

25kW

DOOR CURTAINS - ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ 

DESTRATIFICATION - ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ

High capacity gas fired unit with efficient condensation. Extreme 
blowing speed and great reach combine to offer superb results. 
There are modules of 2000 and 1500 mm available for vertical or 
horizontal installation to provide quality solution for any door 
opening. Choose units with condensing technology, gas heating 
or with no heating for blowing ambient air only.

Газови агрегати с висока мощност и ефективна 
кондензация. Изключителната скорост на обдухване и 
големия обсег се комбинират, за да предложат превъзходни 
резултати. Предлагат се модули от 2000 мм и 1500 мм за 
вертикален или хоризонтален монтаж, за да осигурят 
качествено решение за всеки тип отваряне на врата. 
Изберете агрегати с кондензна технология, газово 
отопление или без отопление, само за издухване на 
околния въздух.

ECO - ЕКО

Industrial wood stoves are designed for hot air 
heating in industrial, agricultural and livestock 
sectors.The fully automatic controlled unit features 
powerful air flow to distribute heated air inside the 
premises. Optional connection to air ducts is 
possible to deliver the heat into other rooms if 
necessary.

Индустриалните генератори на дърва са 
предназначени за отопление с горещ въздух в 
и н д у с т р и а л н и я ,  с е л с к о с т о п а н с к и я  и 
животновъдния сектор. Напълно автоматичното 
устройство разполага с мощен вентилатор за 
разпределение на нагрятия въздух вътре в 
помещенията. Възможна е връзка с въздуховоди, 
за да се достави топлината в други помещения, 
ако е необходимо.

50 - 100kW

®ADRIAN-AIR  MID ECO

WATER / ELECTRICITY - ВОДА/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Microprocessor regulation is the key element to any energy efficient heating, cooling or ventilation system 
because of its major features and benefits such as: consumption of precisely measured and optimally 
supplied energy inputs; significant environmental friendliness in terms of emissions and use of energy; 
coordination of all elements in the heating / ventilation / conditioning systems and specific features and 
parameters of any technological processes in production; control all functionalities of any appliance 
regardless its technological base; profit from reliable and long lasting high quality solution that reduces any 
unnecessary energy costs to minimum; system management control over laptop, tablet or mobile phone 
with customized visualization which meets individual requirements of the final user; detection and indication 
of fault or out of order status.

Remote control with customised visualisation over the internet
Визуализация и дистанционно управление по интернет

38 - 75kW

WOOD

RADIANT HEATING - ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ

 

Инфрачервени газови излъчватели в линейно или U-
образно изпълнение. Изработват се  от неръждаема или 
алуминизирана стомана. Използването на 
висококачествени материали гарантира дълъг 
експлоатационен живот.

Инфрачервени газови излъчватели в U-образно 
изпълнение от неръждаема  стомана.Уникалният 
моноблоков дизайн - горелка и вентилатор в един 
херметичен шкаф позволява да се постигне минимална 
концентрация на No  в изгорелите газове при липса на CO.x

Светли инфрачервени газови горелки с минимални 
емисии на No  и CO  и висока ефективност на излъчване. x 2

Предназначени за високи помещения с големи загуби на 
топлина. Широк диапазон на мощности до 47 кВт.

Електрически инфрачервен нагревател с модерен дизайн 
и дълъг експлоатационен живот. Устройствата със степен 
на защита IP 54 може да се използват в помещения с 
висока влажност и на открито, при определени условия.

INFRARED HEATING BENEFITS - ПРЕДИМСТВА НА ЛЪЧИСТОТО ОТОПЛЕНИЕ

При лъчистото отопление се нагрява не въздухът в 
помещението, а повърхността на предметите.

Лъчистото предаване на енергия ви позволява да 
организирате локално отопление в помещенията.

Ефективната консумация на енергия намалява 
разходите.

Бърза възвръщаемост на инвестицията.
Отопление на цялата зона или на отделни местни зони.

Бързо достигане на зададеното температурно 
състояние.

Дълъг експлоатационен живот и надеждна работа при 
ниски температури и в агресивна индустриална среда.

Отсъствие на въздушни течения и прах.
Минималната разлика в градиента на температурата по 

височина на помещението.
Децентрализирана отоплителна система - отсъствие на 
отоплителни мрежи и централна котелна инсталация.
Лесна инсталация - инсталирането на стена или под 

таван спестява използваемо пространство.

Natural gas / Propane
Природен газ / пропан

HOT AIR HEATING - ТОПЛОВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ

Централен нагревател за въздух. Възможност за 
комбиниране с горелки от различни видове, с различни 
видове гориво. Богата гама от аксесоари. Модерният 
дизайн и масивната конструкция отговаря на високите 
критерии за дългосрочна надеждност на устройството и 
енергоспестяване. Изпълнение за вътрешен или външен 
монтаж. Избор на хоризонтален или вертикален тип на 
изпълнение.

Високоефективният нагревател за гореща вода с дълъг 
обхват на подаване на въздух осигурява незабавно 
отопление на помещението. Гамата от аксесоари го прави 
многофункционален и ви позволява да насочвате въздуха 
в правилната посока. Може да се използва за охлаждане 
през летните месеци, ако се захранва със студена вода 
или за вентилация.

Компактен надежден агрегат с горещ въздух за отопление 
на промишлени или търговски помещения, където не е 
възможно използването на стандартни горива за горене 
или просто в помещения, където може да се използва 
електрическо  захранване.

 Ниско съдържание на  No and Cox 2

Low No and Cox 2 Radiant heating
Лъчисто отопление

Hot air heating
Топловъздушно отопление Охлаждане

Cooling

CONTROL SYSTEM - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

User friendly energy control
Комфортно централно управление



www.adriangroup.eu
www.adriangroup.sk

www.adriangroup.sk
ev.adriangroup.sk

Качеството е наш приоритет от началото до края. С всяка стъпка 
се стремим да постигнем качество във всички области на дейност.

25 години марката ADRIAN носи на своите клиенти 
високоефективни енергоспестяващи отоплителни системи!

Отоплителните системи на ADRIAN® включват 3 Е енергийни 
решения:

Е - екология и екологичност;
E - енергийна икономия;
E - ефективност и ниски експлоатационни разходи.

Тези компоненти са гаранция за висококачествени отоплителни 
системи с дълъг експлоатационен живот.

От сърцето на Словакия, както и от сърцето на самата Европа, 
нашата компания отговаря на най-високите изисквания на 
съвременните отоплителни системи на световния пазар.

Компанията ADRIAN GROUP е:
- новатор и разработчик в областта на отоплителните системи, 
като отчита опазването на енергийните ресурси и опазването на 
околната среда;
- отговорен производител, който никога не прави компромиси с 
качеството на използваните материали и компоненти, предлага 
висококачествено оборудване с дълъг експлоатационен живот;
- надежден доставчик, който отговаря на изискванията на клиента 
и осигурява професионална техническа поддръжка преди и след 
доставката.
Всичко това помогна на нашата компания да заеме силно място 
сред лидерите в производството на отоплителни системи и 
системи за управление.

®ADRIAN-AIR  EV
Evaporating cooling

Изпарителен охладител

MULTI-RAD

sonniger.adriangroup.sk

®ADRIAN  brand brings you top energy solutions for 25 years. 

E for energy efficiency; 

- Reliable distributor who meets requirements of its clients and 
provides superb pre-sale and after-sale technical support. 

- Responsible producer who does not compromise on quality of used 
material and components and offers high quality products with long 
lifespan.

- Creative innovator as well as developer of energy efficient and 
environmentally friendly heating systems;

 

 

 
Company ADRIAN GROUP is:

We are the true representative of 3E energy solutions:

E for environmental friendliness;

From the very first moment the quality was our only priority. 
The quality in every meaning and everything we do. 

These are the three basic elements which form high quality and long 
lasting solutions for energy systems. 

From the heart of Slovakia and the heart of Europe itself we meet 
requirements for modern energy solutions from all over the world.

E for economy in operation as well as return on investment. 
 

 

This and nothing else earned us the solid place among leaders on 
market of heating and control systems. 

 

Лъчисто отопление

Топловъздушно отопление

Система за управление

ADRIAN GROUP s.r.o.
Lazovná 53

974 01 Banská Bystrica
SLOVAKIA

+ 421 48 471 04 44
adrian@adrian.sk
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