
Épületautomatika

Energia-felügyelet

Szolgáltatások

Energia-hatékonyság

Integrált rendszerek

behatolásvédelem



HATÉKONY
ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ
ÉPÜLETEK

Kereskedelem









Épületautomatizálás csúcsszínvonalon




  

   



 

 



 
  

    

   
  
   
  
 
 

  

   


 
   







   
     

„Együtt dolgozunk partnereinkkel több mint 20 éve”

IAS Automatika =

+ +








 

 




 





 










 




 
      




 










Tevékenységek







Kereskedelem

Szolgáltatások Energiahatékonyság










Kereskedelem

NYOMÁS,
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG

ZÓNASZELEPEK SZABÁLYOZÓSZELEPEK PILLANGÓSZELEPEK

OMRON DANFOSS

VILLAMOS MÉRÉS

SZABÁLYOZÓK
KAMÉLEON

SZABÁLYOZÓ










BELIMO/SCHNEIDER

IPARI SZABÁLYOZÓ SZOBAI

KIS RENDSZEREK KNX ZÓNASZABÁLYOZÁS

SZABÁLYOZÓK
CORRIGO EXIGO

ÁRAMLÁSMÉRÉS
SZÁRNYKEREKES

EGYÉB ESZKÖZÖK SZÁMLÁLÓK





Projekt kivitelezés




    










  
 

  





  
  

   
     





  




   






    



AKKOR ANNYI+ +

ENERGIA, AMENNYI SZÜKSÉGES





Szolgáltatások


  

   

    
 


 

  


  

  



 



     

  





 





 
    




     

     
    
    



    



   

    



    






    




     



     
   







Energiahatékonyság



   
     





    








   







      


    






 





     

   









   

















2. Adatok





Referenciák

GYÓGYSZERGYÁRAK

VIZES, SZENNYVIZES RENDSZEREK



DEBRECENI IRODA


