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APAG ELEKTRONIK se zabývá vývojem a výrobou vysoce kvalitních měřicích přístrojů a osvětlovacích
jednotek LED pro zákazníky v automobilovém i ostatním průmyslu. Našim úkolem bylo:
zajistit ve výrobních halách společnosti stálou teplotu 23°C v rozsahu ± 2°C, při spodní hranici 		
vlhkosti vzduchu 30%.
zajistit ve skladovacích prostorech stálou teplotu 20°C v rozsahu ± 3 °C, při spodní hranici vlhkosti
vzduchu 30%.
zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu a odvést kontaminovaný vzduch od strojů
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zasedací místnost – samostatná KJ

VZT potrubí – chlazení topení skladová část

detail ovladače, klimatizace
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vnější pohled na halu

