
СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ
І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

УКРТЕХСИСТЕМС



Про нас

УКРТЕХСИСТЕМС — офіційний постачальник якісних систем вентиляції та 
кондиціонування від провідних сучасних виробників.

Кожному замовнику ми пропонуємо повний цикл підтримки: від концепції 
на етапі проектування, до постачання і сервісу обладнання на об'єкті.

Компанія УКРТЕХСИСТЕМС виконує наступні види послуг:
• Підбір і консультування по технічним характеристикам обладнання для 
вентиляції і кондиціонування повітря, таких як: приточно-витяжні 
установки, чілери, компресорно-конденсаторні блоки, фанкойли, 
тепловентилятори, осушувачі, тощо.

• Поставка і підбір обладнання спецвиконання: вибухозахищене, гігієнічне, 
басейнове і т.д.

• Поставка кліматичного обладнання безпосередньо від 
заводів-виробників в найкоротші терміни через перевірених перевізників

• Розробка систем автоматизації для різних типів об’єктів, диспечеризація 
систем, включення до системи «розумний дім»

• Пуско-налагоджувальні роботи, в т.ч. можливість залучення сервісної 
служби заводів-виробників

• Паспортизація систем
• Гарантійне та післягарантійне обслуговування поставленого обладнання, 
а також обладнання від інших виробників

Компанія знаходиться в м. Київ.
Обладнання, що постачається, має всі необхідні сертифікати і документи 
європейського, а також українського зразка.
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Компанія 
«УКРТЕХСИСТЕМС» 

пропонує 
професійні 
рішення у 

сфері 
вентиляції та 
кондиціонува

ння повітря, 
які будуть 

підібрані «в 
точку» з 

урахуванням 
вимог і 

побажань 
замовника

Один з найпотужніших польских 
виробників систем вентиляції, з 
історією більше 50 років!

Головний офіс омпанії 
знаходиться у м. Гдиня. Klimor є 
частиною великої групи 
компаній KLIMA-THERM, з 
річним оборотом 80млн євро.

На даний момент компанія має 
три заводи, де виробляється 
вентобладнання: в м. Гдиня, 
Пшчулки та Сковарч.

Молодий польский виробник 
вентиляційного обладнання з 
великими абміціями. В 2017 
році відкрився новий сучас-
ний завод в м. Румя з оновле-
ним парком обладнання.
Компанія є дуже гнучкою і 
може задовільнити практично 
будь-які спеціальні вимоги з 
виробництва обладнання.

Clima Gold має дуже широку 
лінійку вентиляційних 
агрегатів для будь-яких типів 
об'єктів.

АСМ КАLТЕ KLIMA – італійська 
компанiя-виробник систем 
кондицiонування i холодо- 
постачання. Компанiя засно-
вана в 1987 роцi недалеко вiд 
м. Падуа в lтaлiї. Модельний 
ряд постiйно удосконалюєть-
ся й оновлюється. 

Уci комплектуючi, що 
використовуються пiд час 
виготовлення продукцiї АСМ 
Kalte Кlima, – тiльки вiд провi
дних свiтових виробникiв (Da
пfoss, Copeland, Bitzer, Carel 
тощо).

Італійський виробник систем 
кондиціонування повітря. 
Завод знаходитсья близько м. 
Верона на півночі Італії.

Виробляє тепловентилятори, 
дестратифікатори, фанкойли 
самих різних типів і потужно-
стей, в т.ч. надопотужні моделі 
до 100кВт холоду.

В 2019 році завод був модерні-
зований, оновлений парк 
обладання для більш швидкого, 
якісного та енергоощадного 
виробництва.

Компанія LEWACO – польский 
виробник промислових осушу-
вачів повітря. Компанія має вже 
поднад 20 років успішного 
досвіду виробництва пристроїв 
для осушення повітря.
Виробляє осушувачі двох типів: 
конденсаційні і адсорбційні(на 
базі силікагелевого ротора). 
Продукти компанії включаєть в 
себе новітні енергозберігаючі 
техноголії рекуперації тепла, 
для мінімізації експлуатаційних 
витрат.

Продуктивність осушення до 
100кг/год і 34тис м3/год 
повітря.

Перший і єдиний польский 
виробник текстіильних повіт- 
ряпроводів, що знаходиться 
не півночі Польщі у м. Румя.

Виробляє канали для різних 
типів виробницств, де є 
підвищені вимоги до чистоти 
каналів. Гнучкий підхід до 
кожного об'єкту.

Продукція сертифікована для 
продажу на всій територіїї ЄС.

Турецька компанія KARYER є 
одним з лідерів по виробництву 
і експорту теплообмінного 
обладнання, випарників і 
конденсаторів як серійного 
виробництва, так і за спеціаль-
ними замовленнями.

Заснована в 1978 році, компанія 
KARYER є лідером у своїй галузі і 
продовжує успішно конкурува-
ти на ринку місцевих і зарубіж-
них виробників.

Має власні виробничі потуж-
ності до 38.000 м2 зі штатом 
співробітників 600 осіб.

Торгові марки
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Повітряпродуктивність
500 м3/год ÷ 140.000 м3/год

MCKS, EVO — СЕКЦІЙНІ
ЦЕНТРАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ

Повітряпродуктивність
1200 м3/год ÷ 40.000 м3/год

MCKT — ПІДВІСНІ
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ УСТАНОВКИ

Повітряпродуктивність
300 м3/год ÷ 800 м3/год

KCX — КОМПАКТНА ВЕНТИЛЯЦІЙНА 
УСТАНОВКА З РЕКУПЕРАТОРОМ

Повітряпродуктивність
1.000 м3/год ÷ 40.000 м3/год

MCKP — ЦЕНТРАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ 
ДЛЯ БАСЕЙНІВ З ОСУШУВАЧЕМ

Продуктивність 
4.000 м3/г (28 кВт) ÷ 3.500 м3/г (47 кВт)

AGB — ПОВІТРЯНО-
ОПАЛЮВАЛЬНІ АГРЕГАТИ

Повітряпродуктивність
500 м3/год ÷ 40.000 м3/год

MCKH — ЦЕНТРАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ 
В ГІГІЄНІЧНОМУ ВИКОНАННІ

Повітряпродуктивність
2.000 м3/год ÷ 9.000 м3/год

SKH — ШКАФНІ
ВЕНТУСТАНОВКИ ГІГІЄНІЧНІ

Продуктивність 
270 м3/год ÷ 14.400 м3/год

NSL — ЛАМIНАРНІ СТЕЛІ

Продуктивність 
1000 м3/год ÷ 2000 м3/год

MRH — РЕЦИРКУЛЯЦІЙННИЙ 
МОДУЛЬ

Компанія Klimor — перший польский 
виробник вентиляційного обладнання із 
більш ніж 50-річною історією один із найпо-
тужніших в Польщі!

Виробляє вентагрегати на трьох заводах 
біля м. Гданськ і м. Гдиня.
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Clima Gold — молода амбітна польська
компанія-виробник вентиляційного
обладнання.

у 2019 році відкритий новий сучасний завод 
у м. Румя на Півночі Польщі.

Повітряпродуктивність
1000 ÷ 100 000 м3/год

OPTIMA - секційні центральні 
кондиціонери

Повітряпродуктивність
740 ÷ 10400 м3/год

OPTIMA COMPACT MONOBLOCK - 
компактна безкаркасна установка

Повітряпродуктивність
1 000 ÷ 65000 м3/год

OPTIMA KRYSTAL - вентустановки 
в гігієнічному виконанні

Повітряпродуктивність
1 000 ÷ 65000 м3/год

OPTIMA TURKUS - секційні 
вентустановки для басейнів

Повітряпродуктивність 
до 110 000 м3/год

OPTIMA SPEC - установки у спецви-
конанні(вибухозахист, хімзахист)

Повітряпродуктивність
500 м3/год ÷ 40.000 м3/год

OPTIMA ECO SILENT - вентустановка в 
енергоощадному та тихому виконанні

Повітряпродуктивність
2.000 м3/год ÷ 9.000 м3/год

OPAL - підвісні вентиляційні 
установки

Повітряпродуктивність 
270 м3/год ÷ 14.400 м3/год

TOPAZ - повітряно-опалювальні 
агрегати

Повітряпродуктивність 
1000 м3/год ÷ 2000 м3/год

STROP LAMINARNY - ламінарні 
стелі для чистих приміщень
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Компанія ACM заснована в 1987 р. в Італії 
групою фахівців в області кліматичної техніки. З 
2004 р. компанія змінила назву на ACM Kälte Klima. 
Стратегічна лінія розвитку компанії – розробка і 
виробництво систем вентиляції, кондиціонування і 
холодопостачання, що відповідають вимогам 
сучасного ринку. Це якісна продукція за розумною 
ціною.

Опція FREE-COOLING
Потужність 15-880 кВт Потужність 15-130 кВт Потужність 55-440кВт

Потужність 400-1600 кВт

LCAEX - ЧІЛЕРИ-МОНОБЛОКИ 
ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ. 
ГВИНТОВІ КОМПРЕСОРИ BITZER,
R134A (R513FA)

Потужність 15-380кВт

MMAEY, SMAEY - КОМПРЕСОРНО- 
КОНДЕНСАТОРНІ БЛОКИ - ТЕПЛОВІ 
НАСОСИ. СПІРАЛЬНІ КОМПРЕСОРИ, 
R410A

Потужність 45-360кВт

SCLY - ЧІЛЕРИ БЕЗ КОНДЕНСАТОРУ. 
СПІРАЛЬНІ КОМПРЕСОРИ, R410A

Потужність 150-1350кВт Потужність 30-350кВт

KRSAY - РУФ-ТОПИ З ВБУДОВАНИМ 
ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ. СПІРАЛЬНІ 
КОМПРЕСОРИ, R410A

SCAEY - ЧІЛЕРИ-МОНОБЛОКИ ТА 
ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯНОГО 
ОХОЛОДЖЕННЯ. СПІРАЛЬНІ 
КОМПРЕСОРИ, R410A

VCAEY - ЧІЛЕРИ-МОНОБЛОКИ ТА 
ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯНОГО 
ОХОЛОДЖЕННЯ. СПІРАЛЬНІ 
ІНВЕРТОРНІ КОМПРЕСОРИ, R410A

SCAEY-FOUR - 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ АГРЕГАТИ, 
4-ТРУБНА СИСТЕМА. СПІРАЛЬНІ 
КОМПРЕСОРИ, R410A

Потужність 5-160кВт

CCUY - ПРЕЦЕНЗІЙНІ 
КОНДИЦІОНЕРИ. СПІРАЛЬНІ 
КОМПРЕСОРИ, R410A

LCLX - ЧІЛЕРИ БЕЗ КОНДЕНСАТОРУ, 
НА БАЗІ ГВИНТОВИХ КОМПРЕСОРІВ 
BITZER, R134A
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КОНДИЦІОНЕРИ. СПІРАЛЬНІ 
КОМПРЕСОРИ, R410A

LCLX - ЧІЛЕРИ БЕЗ КОНДЕНСАТОРУ, 
НА БАЗІ ГВИНТОВИХ КОМПРЕСОРІВ 
BITZER, R134A

7

ActionClima – італійська компанія, яка розробляє і 
виробляє фанкойли і установки для очищення повітря 
для житлових, комерційних і промислових приміщень. 
Офіси та виробничий цех розташовані в Тревізо. В 
2017 році був відкритий сучасний модернізований 
завод, оновлений парк виробничого обладнання.

Потужність по холоду 1,5 ÷ 11 кВт
Потужність по нагріву 3,4 ÷ 24 кВт

FX - ФАНКОЙЛИ НИЗЬКОГО 
ТИСКУ В КОРПУСІ ТА БЕЗ

Потужність по холоду 1,5 ÷ 11 кВт
Потужність по нагріву 3,4 ÷ 24 кВт

HW - ФАНКОЙЛИ НАСТІННІ

Потужність по холоду 2,4 ÷ 10,7 кВт
Потужність по нагріву 5,8 ÷ 23 кВт

FCS - ФАНКОЙЛИ КАСЕТНІ

Потужність по холоду 6 ÷ 20 кВт
Потужність по нагріву 13 ÷ 41 кВт

UTX - ФАНКОЙЛИ СЕРЕДНЬОГО 
ТИСКУ КАНАЛЬНІ (тонкий корпус)

Потужність по холоду 5 ÷ 91 кВт
Потужність по нагріву 13 ÷ 182 кВт

UTA - ФАНКОЙЛИ ВИСОКОГО ТИСКУ 
КАНАЛЬНІ (середній корпус)

Потужність по холоду 5 ÷ 648 кВт
Потужність по нагріву 13 ÷ 1204 кВт

UTH - ФАНКОЙЛИ НАДПОТУЖНІ 
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРНІ (промислові)

Потужність по холоду 6 ÷ 40 кВт
Потужність по нагріву 16 ÷ 106 кВт

XT - ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНІ 
АГРЕГАТИ

Потужність нагріву 18,2 ÷ 98 кВт
Повітряпродуктивність 2200 ÷7680 м3/год

XA - ПОВІТРЯНІ БАР'ЄРИ 
(завіси)

Продуктивність 
3600 ÷7200 м3/год

XD - ДЕСТРАТИФІКАТОРИ
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LEWACO є першопрохідцем в галузі сушіння атмосферного повітря в Польщі. З 1995 року 
компанія постачає та монтує адсорбційні та промислові осушувачі та системи сушіння. Має 
багаторічний досвід, який дозволяє вирішити всі проблеми, пов’язані з вологістю повітря.

LEWACO, як виробник і дистриб’ютор осушувачів, також надає їх сервісне та післягарантійне 
обслуговування. LEWACO також забезпечує технічну підтримку та підготовку концепцій та 
дизайнерських рішень для потреб наших клієнтів, які мають проблеми 
з вологістю повітря.

ОСУШУВАЧІ ТИПУ DHM…C 
1 загальний вентилятор

Здатність осушення: 0,6-4,2 кг/год
Повітря, що осушується: 140-550 м3/год

Здатність осушення: 0,6-4,2 кг/год
Повітря, що осушується: 190-700 м3/год

Здатність осушення: 10-29 кг/год
Повітря, що осушується: 1500-5000 м3/год

ОСУШУВАЧІ ТИПУ DHM…D
2 вентилятора

ОСУШУВАЧІ ТИПУ BDHM…B
для низьких точок роси

ОСУШУВАЧІ ТИПУ BDHM…E
енергосберігаючі з тепловим насосом

Здатність осушення: 21,5-98 кг/год
Повітря, що осушується: 3000-14000 м3/год

Здатність осушення: 4,6– 95 кг/год
Повітря, що осушується: 1000 – 14 000 м3/год

Здатність осушення: 4,6– 95 кг/год
Повітря, що осушується: 1 200 – 12 000 м3/год

ОСУШУВАЧІ ТИПУ BDHM…R З 
РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА

ОСУШУВАЧІ ТИПУ BDHM…H - 
енергозберігаючі гібридні

ОСУШУВАЧІ ТИПУ DHK
малі осушувачі для побутових 
приміщень

Здатність осушення: 10,2-80 кг/год
Повітря, що осушується: 3 700-33 700 м3/год

Доступні в чотирьох виконаннях:
2600, 3500, 5000 и 8000 м³/год

Здатність осушення: 6– 15 л/доба (для приміщення 
75-200м2) Повітря, що осушується: 170 – 285 м3/год

ОСУШУВАЧІ ТИПУ KDH
для антикоррозійних робіт

ОСУШУВАЧІ ТИПУ KT стаціонарні
для великих приміщень

Здатність осушення: 16 – 100 л/доба
Повітря, що осушується: 350 – 3000 м3/год

Здатність осушення: 10 – 80 л/доба
Повітря, що осушується: 380 – 600 м3/год

Здатність осушення: 126 – 1000 л/доба
Повітря, що осушується: 1400 – 8500 м3/год

ОСУШУВАЧІ ТИПУ KT..F пересувні  
осушувачі для невеликих 
приміщень

ОСУШУВАЧІ ТИПУ DHB пересувні 
осушувачі післябудівельних 
приміщень

Компактні ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ ТИПУ 
BDHM…A в сталевому або алюмінієвому 
виконанні
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9

Атол - текстильні вентиляційні системи, польський 
виробник текстильної вентиляції, що знаходиться 
в м. Румя.

Початок роботи компанії "Атол" датується 1999 
року. З самого початку діяльність була спрямова-
на на вирішення проблем із належною вентиля-
цією промислових підприємств.

Проблеми, які довелося вирішити, звернули увагу на порівняно нові рішення, засновані на 
текстильних каналах. Було витрачено багато часу на тестування нових матеріалів, технічних рішень 
та методів обслуговування. В результаті цих заходів було створено виробничий завод, оснащений 
тестовими стендами, завдяки яким ми можемо перевірити поведінку нашої продукції в різних 
ситуаціях. Досвід, накопичений протягом тривалого періоду тестування, дозволяє пропонувати 
продукцію найвищої якості, що відповідає найжорсткішим вимогам. Наш технічний персонал постійно 
піклується про розвиток нашої продукції, ми інвестуємо в розвиток бази обладнання та ефективних 
сервісних послуг. Всі наші дії мають одну мету - запропонувати найкращий товар за доступною ціною.

Окрім виробництва систем подачі повітря, компанія також займається їх підбором, встановленням 
та обслуговуванням. Завдяки багаторічному досвіду підбору матеріалів та застосування 
текстильних каналів в різних умовах ми можемо запропонувати текстильні вентиляційні системи 
найвищої якості комплектно з усім необхідним кріпленням.

Текстильні канали Atol (горизонтальні та вертикальні) встановлюються як в системах вентиляції та 
опалення, так і в промислових системах кондиціонування. Їх використовують у виробничих та 
складських залах, на харчових заводах та комунальних підприємствах. Пропозиція включає два типи:

Задача текстильної вентиляції - забезпечити 
рівномірне надходження чистого повітря в 
приміщення. Це необхідно як для підтримки 
належної температури, вологості, так і для 
забезпечення високого рівня гігієни в інтер’єрі.

Це альтернатива сталевим дифузорам, 
доступним за нижчою ціною. Вони дозволяють 
здійснювати місцеву подачу повітря, а також 
регулюють напрямок подачі: як теплого, так і 
холодного повітря. Вони дуже добре підходять 
для місцевї подачі свіжого повітря.

Види текстильних каналів

Повітряпроводи подачі Дифузори подачі потоку

Для замовлення доступна велика кількість кольорів!
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Турецька компанія KARYER є одним із лідерів по 
виробництву теплообмінного обладнання: випар-
ників і конденсаторів як для серійного виробни-
цтва так і по спец.замовленню. З 1978 року 
компанія KARYER є лідером в своїй галузі.

Товари віповідають стандартам ISO 9001:2015 та 
сертифікатам EUROVENT, CE, UL, PED(CE0036), 
ГОСТ-Р і Укр-СЕПРО.

OEM - ТЕПЛООБМІННИКИ 
ВОДЯНІ, ФРЕОНОВІ, ПАРОВІ 

ED - ДВОПОТОЧНІ 
ОХОЛОДЖУВАЧІ

EG - КУТОВІ 
ПОВІТРЯОХОЛОДЖУВАЧІ

EK - ОХОЛОДЖУВАЧІ ШОКОВОЇ 
ЗАМОРОЗКИ

EM- ПОВІТРЯОХОЛОДЖУВАЧІ 
НИЗЬКОЇ ШВИДКОСТІ

KA/KB - ВИНОСНІ КОНДЕНСАТОРИ KC / KC-LF / KC-MF - V-ФОРМИ 
ВИНОСНІ КОНДЕНСАТОРИ

EС - КОМЕРЦІЙНІ МАЛІ 
ВИПАРНИКИ

EС - КОМЕРЦІЙНІ ВИПАРНИКИ 
МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

EA-PC / KA-GC/ KC-GC  - 
ОХОЛОДЖУВАЧІ ДЛЯ РОБОТИ НА CO2

OA-OB - ОХОЛОДЖУВАЧІ МАСТИЛBE - V-ФОРМИ СУХІ ГРАДИРНІBC/BD - СУХІ ГРАДИРНІ ПЛАСКІ

EA - ПОВІТРЯОХОЛОДЖУВАЧІ EA-DA - ОВІТРЯОХОЛОДЖУВАЧІ 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ 

Потужність по холоду: 1-250кВт Потужність по холоду: 2-56кВт

Потужність по холоду: 6-115кВтПотужність по холоду: 2-17кВтПотужність по холоду: 2-105кВт

Потужність по холоду: 95-2082кВтПотужність по холоду: 17-1290кВтПотужність по холоду: 3-13кВт

Потужність по холоду: 2-2082кВтПотужність по холоду: 250-2300ВтПотужність по холоду: 250-2300Вт

Потужність по холоду: 16-122кВтПотужність по холоду: 118-1597кВтПотужність по холоду: 10-1107кВт

Центральна лабораторія Діла, 
м. Київ

Фабрика з вирощування креветок, 
Вінницька обл.

Виробництво Маревен Фуд Україна, 
ТМ Ролтон, м. Біла Церква

Наші об’єкти

Свято-Вознесенский Банченский 
монастир, Чернівецька область

Фармацевтична фабрика
“Еко Фарм”, м. Славута

Ресторан Boboti,
м. Київ

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»,
м. Харків

Гуалапак Україна, 
м. Суми

АТ «Київмедпрепарат»,
м. Київ

ДП Артемсіль,
м. Соледар

Косметична фабрика НПО "Ельфа", 
м. Малин

Sentrum Music Palace, 
м. Київ

Готельно-оздоровчий комплекс 
“Святий Щарбель”, м. Моршин

ПАТ “Хімзавод “Червона зірка”, 
м. Харків

Фармацевтична компанія 
ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛЕК, м. Харків
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Потужність по холоду: 16-122кВтПотужність по холоду: 118-1597кВтПотужність по холоду: 10-1107кВт

Центральна лабораторія Діла, 
м. Київ

Фабрика з вирощування креветок, 
Вінницька обл.

Виробництво Маревен Фуд Україна, 
ТМ Ролтон, м. Біла Церква

Наші об’єкти

Свято-Вознесенский Банченский 
монастир, Чернівецька область

Фармацевтична фабрика
“Еко Фарм”, м. Славута

Ресторан Boboti,
м. Київ

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»,
м. Харків

Гуалапак Україна, 
м. Суми

АТ «Київмедпрепарат»,
м. Київ

ДП Артемсіль,
м. Соледар

Косметична фабрика НПО "Ельфа", 
м. Малин

Sentrum Music Palace, 
м. Київ

Готельно-оздоровчий комплекс 
“Святий Щарбель”, м. Моршин

ПАТ “Хімзавод “Червона зірка”, 
м. Харків

Фармацевтична компанія 
ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛЕК, м. Харків



СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ
І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

01013, Київ
вул. Будіндустрії, 7

тел. +38 (044) 494-09-35
u-t-s.kiev.ua

УКРТЕХСИСТЕМС


