ROZWIĄZANIA HVAC JAKICH POTRZEBUJESZ!
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O FIRMIE
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę
HVAC Engineering, zajmującą się kompleksowymi
rozwiązaniami technicznymi i inwestycjami branży HVAC.
Od początku istnienia, budujemy naszą renomę
poprzez świadczenie profesjonalnej obsługi
montażowej urządzeń oraz instalacji HVAC. Na
przestrzeni lat zdobyliśmy bogate doświadczenie
w branży klimatyzacji i wentylacji, co pozwoliło nam
angażować się w realizację niejednokrotnie bardzo
skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Cechujemy
się rzetelnym wykonawstwem instalacji i urządzeń
wiodących producentów branży klimatyzacji, wentylacji,
ogrzewania, nawilżania i automatyki.

Poprzez nieustanną chęć dążenia do doskonałości,
kładziemy bardzo duży nacisk na stałe podnoszenie jakości
oferowanych usług jak i kwalifikacji personelu technicznego.
Ma to niebagatelny wpływ na fakt, że zdobyliśmy i wciąż
zdobywamy uznanie naszych Klientów, wśród których
znajdują się m.in. banki, uznane międzynarodowe i polskie
przedsiębiorstwa, małe firmy prywatne, jak również
instytucje państwowe, jednostki terytorialne skarbu
państwa, oraz miejsca użyteczności publicznej, takie jak
szpitale, biblioteki, teatry, itp.
Pomimo tego, że główna siedziba firmy mieści się
w Warszawie, na przestrzeni ostatnich lat, rozwinięta
została sieć naszych oddziałów m.in. w Gdańsku, Toruniu,
Katowicach i Krakowie. Z uwagi na rozległe kontrakty
w zakresie usług konserwacyjno-serwisowych, jesteśmy
w trakcie organizacji kolejnych oddziałów we Wrocławiu
i Poznaniu.

Zdobyte bogate doświadczenie jest inspiracją do stałego
poszerzania wachlarza świadczonych usług, dzięki
czemu relatywnie szybko staliśmy się rozpoznawalną
na rynku marką.
Nasze wysiłki skupiają się na utrzymywaniu doskonałych
relacji z naszymi Kontrahentami, ale dążymy do
poszerzania ich grona o nowych Klientów, dlatego będzie
nam niezmiernie miło nawiązać z Państwem współpracę.

Główną ideą towarzyszącą założeniu firmy była
chęć stworzenia takiej organizacji, która w sposób
rzetelny i profesjonalny zajmie się sprzedażą
i inwestycjami urządzeń klimatyzacyjnych.
Od samego początku naszej działalności dbamy
o to, aby nasi klienci mieli pewność, że ich
urządzenia są w dobrych rękach.
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CERTYFIKATY
Firma HVAC Engineering uzyskała certyfikaty najważniejszych firm z branży HVAC oraz Urzędu Dozoru Technicznego
upoważniające do:
Wykonywania prac związanych z montażem, pierwszym uruchomieniem, regulacją
oraz serwisowaniem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń
Używania nazwy Autoryzowanej Firmy Instalacyjno-Serwisowej
Pełnienia funkcji Autoryzowanego Dystrybutora urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz grzewczych takich
marek jak: Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitsu, Daikin, Lennox, Viessmann, Wolf, Brötje, De Dietrich
Montażu, diagnostyki i usuwania awarii

Instalowania oraz konserwowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Montażu i serwisu central wentylacyjnych
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UPRAWNIENIA
Firma HVAC Engineering oraz wszyscy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do obsługi instalacji chłodniczych
wg. ustawy o F-gazach. Uprawnienia te upoważniają do prac zarówno na stanowisku dozoru jak i eksploatacji.

Uprawnienia typu SEP G1
UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Uprawnienia typu SEP G2
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Uprawnienia typu SEP G3
UPRAWNIENIA GAZOWE
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OFERTA
HVAC Engineering jest firmą realizującą
kompleksowe rozwiązania instalacyjne oraz
dostarczająca urządzenia na inwestycje z branży
klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, nawilżania
i automatyki m.in. dla powierzchni biurowych,
magazynowych, centrów handlowych, instytucji
pożytku publicznego itp.

Wykonanie inwestycji przez naszą firmą daje
Państwu pewność sprawności urządzeń oraz
prawidłowe funkcjonowanie instalacji.
Zachęcamy do skorzystania z usług firmy HVAC Service
w zakresie technicznej obsługi i instalacji, co pozwoli
utrzymać wysoką sprawność i bezawaryjną pracę.

GWARANCJA
Na każdą inwestycję udzielamy gwarancji
indywidualnie skalkulowanej na etapie
ofertowania. Okres gwarancji wynosi od
12 do 60 miesięcy.
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KLIMATYZACJA
Zapewniamy kompleksową dostawę i montaż
urządzeń na inwestycje, począwszy od najmniejszych
klimatyzatorów typu split, poprzez rozbudowane
systemy – VRV, VRF, oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej,
dedykowane do pomieszczeń technicznych, takich jak
serwerownie, UPS, DATA CENTER.
Pompy ciepła szeroko stosowane w centrach
handlowych, agregaty wody lodowej, aż do zespołów
pompowych zasilających urządzenia systemu
klimatyzacji w budynkach biurowych znajdują się
również w naszej ofercie.

Do wszystkich dostarczonych urządzeń wykonujemy
niezbędne instalacje:
Freonowe dla potrzeb klimatyzatorów i systemów multi
Nierdzewne i stalowe lub w technologii PP dla
technologii produkcji
Instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego
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WENTYLACJA
W tej dziedzinie jesteśmy gotowi dostarczyć
i profesjonalnie zamontować każdy system
wentylacyjny, począwszy od urządzeń typu rooftop,
central nawiewno-wyciągowych wraz z odzyskiem,
wentylatorów dachowych i promieniowych
na klimakonwektorach kończąc.
Dopełnieniem kompleksowej obsługi systemów
wentylacji są instalacje oddymiania i napowietrzania.
Na życzenie Klienta zapewniamy pełne wykonanie
Systemów Automatycznej Regulacji wraz
z monitoringiem komputerowym – BMS na systemach
firm: HVAC Technology, Siemens lub Johnson Controls.
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OGRZEWANIE
W tej branży dostarczamy i wykonujemy
kompleksowe realizacje układów ogrzewania,
od montażu pojedynczych kotłów po montaż kotłów
w systemach kaskadowych, nagrzewnic strefowych
oraz palników w rooftopach.
Naszą ofertę uzupełniają węzły ciepła
z wymiennikami i systemami pomp oraz systemy
solarne.
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CHŁODNICTWO
Ten dział naszej firmy zajmuje się budową oraz
sprzedażą systemów chłodniczych, komór
niskotemperaturowych, oraz aranżowaniem
powierzchni magazynowych o niskiej temperaturze
składowania.
Prowadzimy monitoring wyżej wymienionych
obiektów wraz z rejestracją dobową temperatury.
Dla zainteresowanych usługami serwisowymi,
firma HVAC Service może zapewnić naszym
Klientom profesjonalny serwis, niezbędny dla
utrzymania urządzeń w bardzo dobrym stanie
technicznym.
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NAWILŻANIE
Zdobyte doświadczenie na inwestycjach
w przedsiębiorstwach farmaceutycznych pozwala
wykorzystać wiedzę opartą na właściwym
zaprojektowaniu i zamontowaniu profesjonalnych
systemów nawilżania.
Stosujemy nawilżacze parowe jak również nawilżanie
ultradźwiękowe, wykorzystywane do systemów
wentylacyjnych jak również indywidualnych pomieszczeń.
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SPAWANIE
Chcąc w pełni sprostać oczekiwaniom naszych
Klientów, oferta uzupełniona jest o specjalistyczne
usługi z zakresu technologii spawalniczych,
w obszar których wchodzi:
spawanie TIG,
spawanie gazowe,
spawanie elektryczne.
Technologiami tymi, wykonujemy instalacje
z rur kwasowych, nierdzewnych, miedzianych
i stalowych wykorzystywanych w branży HVAC,
przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym,
indywidualnych rozwiązaniach technologicznych,
inwestycjach biurowych, służących do przesyłu
sprężonego powietrza, materiałów chemicznych,
gazu itp.
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AUTOMATYKA
Zapewniamy montaż produkowanych przez naszą
partnerską firmę HVAC Technology sterowników
i rozdzielnic ich projektu przeznaczonych do
automatycznej regulacji systemów HVAC w oparciu
o sterowniki swobodnie programowalne.
Tworzymy rozbudowane systemy sterowania poprzez
zastosowanie przetworników ciśnienia, czujników
przepływu i wiele innych parametrów sterujących.
Możliwość monitorowania stanów urządzeń przez
Internet pozwala na pełną kontrolę nad całymi
systemami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi.
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ZAKRES PRAC
Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających Klientów w pełnym zakresie prac:

Projekt i dobór urządzeń

Uruchomienie i przekazanie do użytkowania

Uzgodnienia branżowe – m.in. ppoż., sanepid i BHP

Wykonanie audytu energetycznego i nadzorów
branżowych

Pomiary i regulacja przepływu powietrza
w systemach wentylacji
Przepływ czynnika w instalacji wody lodowej lub
ciepła technologicznego, natężenia hałasu, pomiary
wilgotności i ochronnych instalacji elektrycznych

Profesjonalny serwis (HVAC Service)
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NASZE REALIZACJE
Przestawiamy Państwu głównych Klientów HVAC Engineering, dla których wykonaliśmy inwestycje HVAC:
VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS SP. Z O.O.
Montaż systemów nawiewno-wywiewnych
w hali produkcyjnej OEM 1
Wykonanie chłodzenia laboratorium systemów VRF,
hala OEM 2
Wykonanie chłodzenia pomieszczeń testowych
systemów VRF, hala OEM 2
Wykonanie węzła cieplnego wraz z instalacjami CT
dla potrzeb wentylacji, hala AFT

PASS BŁONIE
Wymiana rooftopów Lennox – firma Mitsubishi
PZU S.A.
Budowa chłodzenia DATA CENTER – 3,5 MW
CYFROWY POLSAT S.A.
Wymiana 2 agregatów wody lodowej Lennox
CENTRUM BIUROWE „ODROWĄŻA” – Warszawa

GRUPA ADAMED
Dostawa i montaż 7 systemów VRV

Dostawa agregatu wody lodowej

BUDNER S.A.
CH Piotr i Paweł – generalne wykonawstwo
branży sanitarnej
Dostawa i montaż rooftopa Lennox wraz
z systemem wentylacji

Osiedle Poniatowskiego
Dostawa i montaż kotłowni De Dietrich o mocy
1,2 MW wraz z instalacjami solarnymi, automatyką
i pompownią
Budynek biurowy Sky Office

Dostawa i montaż central wentylacyjnych VTS
wraz z instalacjami

Dostawa 2 agregatów wody lodowej wraz
z pompowniami i instalacjami

Dostawa i montaż kotłowni wraz z instalacjami

Dostawa i montaż klimakonwektorów dla całego
budynku

CH K&M Delikatesy – generalne wykonawstwo
branży sanitarnej

Dostawa i montaż węzła cieplnego

Dostawa i montaż agregatu wody lodowej Carrier

Osiedle Konstancja

Dostawa i montaż kotłowni De Dietrich (700 kW)
wraz z instalacjami

Dostawa i montaż 24 kotłowni De Dietrich wraz
z instalacjami

Montaż systemów ogrzewania i chłodzenia
opartych na klimakonwektorach

Osiedle Staszica – Pruszków

Dostawa i montaż central wentylacyjnych wraz
z instalacjami
Wykonanie instalacji CT i CO budynku

Dostawa wentylatorów oddymiających wraz
z instalacjami
CH Netto – Łódź
Dostawa i montaż kotłowni
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Dom Development – Osiedle Derby
Dostawa i montaż 4 kotłowni o łącznej wydajności
600 kW
Dostawa wentylatorów oddymiających wraz
z instalacjami
TEATR POLSKI

SZPITAL ONKOLOGICZNY W WARSZAWIE
Chemia dzienna
Dostawa agregatu wody lodowej 300 kW
Dostawa 5 central wentylacyjnych wraz
z wykonaniem instalacji
Dostawa systemów nawilżania Nordmann

Dostawa 2 agregatów wraz z wykonaniem instalacji

Oddział patologii

Dostawa 4 central wentylacyjnych wraz
z wykonaniem instalacji

Dostawa 4 central i systemów wentylacyjnych wraz
z agregatami chłodniczymi

URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
Dostawa i montaż 4 systemów VRF
TERMY UNIEJÓW
Dostawa i montaż systemów VRF
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO–TECHNOLOGICZNY
Dostawa 2 agregatów wody lodowej (2000 kW)
wraz z wentylacją i klimakonwektorami dla potrzeb
Kliniki Rezonansu Magnetycznego

Instytut hematologii
Dostawa centrali wentylacyjnej, agregatu
chłodniczego oraz sytemu nawilżania
Montaż automatyki sterującej kaskadowo
przepływem i ciśnieniem powietrza
w pomieszczeniach laboratoryjnych śluz powietrznych
WTT TOWER
Dostawa i montaż wież wyparnych
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PODSUMOWANIE
Obecnie, dzięki znacznej ilości realizowanych zleceń
i inwestycji, firma HVAC Engineering znajduje się w fazie
dynamicznego rozwoju. Poprzez regularne pogłębianie
wiedzy naszego personelu i optymalizacji procesów
zachodzących wewnątrz naszej organizacji podążamy
w stronę nieustannego podnoszenia jakości.
Dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszego sprzętu,
wysoko wykwalifikowana kadra jest w stanie profesjonalnie
wykonać każde zlecenie. Nasze wysiłki skupiają się na
utrzymywaniu doskonałych relacji z naszymi Kontrahentami,
ale dążymy do poszerzania ich grona o nowych Klientów.

hvacengineering.pl

