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Kraków, rł'rzesień zoo8 r.

LIS'I REFER.ENCYJNY

SKAIśKI sP. Z o.o. Kraków ul. Mazowiecka 37/to niniejsz1m listem

zaśwtadcza , że ELBKTROTERMIA' sP. z o.o. Kraków ul . Mackiewicza 5

tykon1'wała roboty branzy e]ektrycznej na naszyrn budynku biurowyn w Krakowie przy ui.

J. Conrada 39 w okresie od lipca zooT r. do sierpnia zoo8 r.

Zakres prac obejmował łykonanie projektu i reaIizacja instalacji w systemie KNX

który steruje i monitoruje :

1' 28 legulatorami temperatury Ltóre sterują praca rrz-ma ]<limakonwektorami (

zawory ciepła i zimna 'automatyczny dobór prędkości wenĘlatorów )
z. t46 ż,altlzji sterowanych w zależności od polożenia i natężenia światła słonecznego

uwzględniając kierunki fasad bud}'nku

3. 76 okien otwieranych ( zamykanych ) ceiem przewietrzenia obiektu we wspó}pracy

z instalacja wenĘlacji i praca konwektorów

4. 227lamp skomunikowanych w 4 magistralach DALI i sterowane poprzez bramki
I(NX , p\mna regu1acja natęźenia światła indyłvidua]nie d]a każdej lampy, zz

czujniki obecności steruj4ce oświetlenie w ci4gach komunikaryjnych oraz w

za]eżności od warunków zewnętrznych

5. oświetleniem ZewnętrznJ,m ( lampy , totemy , drzewka , ledy na elewacji itp. )

Stacja pogodowa umieszczona na dachu budylku dostarcza niezbędne dane dla

poprawnej pracy instalacji ; temperaturę Ze\4rnętrzną , położenie słońca , natężenie

oświet]enia ,wiatru ,stan deszczu , oraz synchronizuje radiowo czas i datę d1a magistrali KNX

Panel sterujący pozwaia na zmianę harmonogramów pracy ogrzewania ( komfort/noc)

załączenie automatycznego sterowania żallĄami i oknami Dla ce1ów serwisotych

umożliwia ręczne sterowanie żaluzji w ciągach komunikacyjnych potMebne przy myciu okien,

otwieranie zaworów ciepła i zimna oraz zmiany prędkości wentylatorów ldimakonwektorów .

Zawieta również moduł monitoringu tempelatury każdego pomieszczenia z możliwością

zmiany zadanych temperatur bazowych.

Firma ELEKTROTERMIA zajęła r miejsce w konkursie na najlepszą

instalacje KNX wykonaną w Polsce w 2oo7 r.

Wręczenie dyplomu odbyło się na zakończonych r8 września 2oo8 r' 21 targach

branży elektroenergeBcznej ENERGOTAB 2oo8.
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Prace zostały uykonane terminowo i z wyrnaganą dokładnościq.

ELEKTROTERMIA sP. Z o.o. Kraków jest firmą bezpieczrl4, fachową ,

llŻy,vvającą mateliałów o r-tysokim standardzie i itysoce doświadczonej i wykwalifikor,t'anej

kadrze.

ELEKTROTERMIA sP. Z o.o. Kraków spełniła nasze w1'magania i bazując na

naszej r'spółpracy możemy bez żadnych r,r'ątpliwości zarekomendowaó firmę jako

potencjalnego r,tykonawcę porł'ierzonych im inwestycji'

Z poważ'aniem

DvIektor zar2ądzajacV
członą<za|ządu



Kraków październik zoo8 r'

REFERENc.IE
dlafinng ELEI{TRaTERMIA sP. Z o.a. I{R'AI<ÓW UL. MACKIEIĄĘCZA s

Ftrma SKALSI{I BUDo1,,ł,{ICTwo sP. z o,o, sP. KaMANDWowO -ĄI<CYJNA,
- GENERALIiY ,|Ą,I<ONAWCA Krclków uI. J. Conradcl gg pohoierdza ,że Firma

ELEI<TROTERMM sP, z o.a. Krakóu ul. Mackieuicza 5 uykonglaala na nasle

zlecenie tu okresie od czeru'lccl 2oo9 r. do października zoo8 r, robotg elektryczne na

obiekcje S-Logistie Pą:ł.k to Wojkowźeach k' Wrocłcoio'

/ hala magazynolra o pou. z4 ooo m" z budynkami bturowymi i zapleczem technicznym /

Zakres prac obejmowal:

l, ll'lgkonanie projektótl'l techniczngch instalacji elektry czny ch i słaboprqdolLsych
z, instalacje elektryczne uetunętrzne t zelunętrzne
3. instalacje uziemiajqce i odgromotue
4. l rnre kaDloue ó l\  I  nn.
5, montaż stacji transformatorotuej
6. u;gkonante i montaż rozdzielni oddziałotugch nn.
7. wgkonie instalacje stect strukturalnej i teletechnicntej

Współpracę między naszytnifirmami oceniamy bardzo u.:ysoko,
Jakość wykonyuanych robót ,zabezpieczenie sprzętowe ,lolltura osobista pracotunikóu -

gtuarantujq prolLladzenie dzialąIności w zakresie podjętych zobotuiązań w sposób
profesjonalny,

Polecamg ELEKTIł.OTERMIĘ sP. Z o.o. KRAI(ÓTV jako partnel.a godnego
zat-gfania oferyjqcego najnotuocześniejsze instalacje tugkonane tu sposób perfekcajna i
obj ęte sertuf s ou.lanietn przez uykonatu cę,

Z potuażanienl

Dyrektol zaizQdfajacV
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