Шафи авто
оматично
ого керу
ування
інди
ивідуальними тепловим
т
ми пункттами сер
рії АВТО
ОТЕРМ
Розро
обник і виро
обник: компан
нія ТОВ НВП «Техприлад»
»
Серти
ифікат ISO 9001:2015
9
Шафи керування сер
рії Автотерм
ачені для автом
матичного
призна
керува
ання індивідуал
льними теплов
вими
пункта
ами систем опа
алення та / або
о
ГВП.
бляються компа
анією ТОВ НВП
П
Вироб
«Техприлад» на базіі контроллерів серії
MAGYR RVD (Siiemens) і
SYGM
електр
ротехнічних виробів відомих
європе
ейських виробн
ників.

сигнал
лізацію стану об
бладнання.
Станда
артні виконання шаф
розрахховані на керув
вання насосами
из
мокрим
м ротором і вбу
удованим
теплов
вим захистом, а також насоса
ами з
сухим ротором і зовн
нішнім захистом
м.
ють можливість
Шафи Автотерм маю
йсу
комуніккацій за допомогою інтерфей
Modbus RTU та підкл
лючення до
ми диспетчериззації.
систем

матичне управл
ління
Забезпечують автом
нами з електро
оприводами,
клапан
режим
мами роботи ци
иркуляційних
насосіів, аварійне вкл
лючення
резерв
вного насоса, захист
з
і

нія Техприлад виробляє шаф
фи
Компан
керува
ання МІТП з 200
05 р. з постійно
ою
їх моде
ернізацією.

ОСОБ
БЛИВОСТІ КОН
НСТРУКЦІЇ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕР
РИСТИКИ

•
•
•
•

•
•

•

Мо
оноблочна консструкція.
Мо
ожливість адап
птації до різнихх
теххнологічних сххем систем
оп
палення та ГВП
П.
Ре
еалізація в повн
ній мірі
фуункціональних переваг
контролерів серіїї SYGMAGYR.
Інд
дикація аварійн
них ситуацій,
мо
ожливість діагн
ностики
справності вхідни
их і вихідних
лектричних кіл і
ел
теххнологічного усстаткування.
Інд
дикація режиміів роботи насоссів і
клапанів.
Мо
ожливість упра
авління
до
одатковим обла
аднанням в
теплопункті (дренажним насосо
ом,
варійною сигнал
лізацією).
ав
По
одвійна ізоляція
я - не потребуує
заземлення корп
пуса шафи.

Ступінь
ззахисту корпус
са
Електричне
під
дключення мер
режі
К
Кількість
насос
сів
си
истеми опален
ння
К
Кількість
насос
сів
системи ГВП
Навантаження
я,
щ підключаєть
що
ься
(потуж
жність одного насоса)
н
Регуль
ьований час за
атримки
на включення нас
сосів
м
після появи тиску в мережі
Час відключення
в
на
асосів
пр
ри зниженні тис
ску
(сухий хід)
Інте
ервал поперемінної
роботти насосів (зада
ається)

IP 55
1~ 220В / 3~ 380В ± 10%, 50Гц
2
2
до 19 кВ
Вт
10 ÷ 30 с
без затрим
мки
10 хв. ÷ 10 діб

ОСНО
ОВНІ СКЛАДОВ
ВІ

¾ Sieme
ens SBT (Швейцарія)
Спеціалізо
овані контрол
ллери Siemen
ns серії SYGM
MAGYR тип RV
VD з погодно
ою корекцією
для управл
ління системою опалення та/або систе
емою гарячого
о водопостач
чання.
¾ ETI Ellectrоelemen
nt d.d. (Слове
енія)
•

•

Автом
матичні вимиккачі серії AST
TI (відповідаю
ють стандарта
ам IEC 60898, EN 60898,
мають
ь високий мехханічний ресу
урс, індикацію
ю ON-OFF, інд
дикацію стану
у контактної
групи та можливістть пломбуван
ння).
Конта
актори у модуульному викон
нанні серії ET
TICON (відпов
відають станд
дартам
IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 609
947-5-1, маютть високий ел
лектричний
рс, короткий час реакції на керуючий сигнал, тихий р
режим роботи
и та
ресур
можли
ивість пломбуування).
Тепло
ові реле серії ETICON (відповідають ста
андартам IEC
C/EN 60947, DIN
D VDE
0660, мають можли
ивість ручногго тестування
я працездатно
ості).
Анало
огові реле чассу серії EVE-E
ETIREL (відпо
овідають стан
ндартам EN 61812-1,
6
EN
61010
0-1, забезпечуують відхилен
ння налаштов
ваного часу д
до 5%, точністть
повторювання 0,2%
%, дуже великий електрич
чний та механ
нічний ресурс
с).
Блоки
и кнопок та інд
дикації.

¾

ELEK
KTRO-PLAST (Польща)

•

•
•

Навісні щи
ити з пластиковим корпусо
ом серії EP-LU
UX PLUS.

ТОВ НВП «Техприлад»

Ціна в EUR
R без ПДВ

тел
л./факс (044) 467–26–40(-70)
hvac.sales@tec
chprilad.com

Шафи упра
авління для систем
м опаленн
ня
Базові функції:
•

•

•

•

ювання подачі теплоносія в системах це
ентралізованого опалення
я з корекцією по температу
урі
Регулю
зовнішн
нього повітря
я за допомого
ою регулюючо
ого клапана (ф
функція контр
роллера):
- Уп
правління сисстемою опале
ення за незал
лежними пого
одинними про
ограмами з тр
рьома періода
ами
уп
правління для
я кожного дня
я тижня окрем
мо. Річне прогграмування святкових
с
днів
в та автомати
ична
зм
міна налаштув
вань літо / зима.
- Мо
ожливість засстосування вссіх функцій ко
онтроллера: регулювання
р
подачі тепло
оносія з
ур
рахуванням те
еплоізолюючих властивосстей обмежую
ючих конструккцій будівлі, о
обмеження
різзниці темпера
атур води под
давального та зворотного трубопровод
дів, захист буд
дівлі / систем
ми
від
д замерзання
я, захист від заклинювання
з
я клапанів, са
амоадаптації контроллера
а до особливо
остей
об
б'єкта регулювання та інши
их.
Управл
ління насосно
ою групою:
- По
очергове авто
оматичне вкл
лючення цирккуляційних на
асосів на зада
аний період часу.
- Ав
втоматичне введення резе
ервного насосса при аварії основного.
- Ви
ибір ручного або
а автомати
ичного режим
мів роботи нас
сосів.
Аварійн
ні функції:
- За
ахист електри
ичних кіл живл
лення шафи і електрообладнання від перевантаже
п
нь і коротких
за
амикань.
- Ав
втоматичне введення в ре
ежим роботи технологічног
т
го устаткуван
ння після пере
ебоїв в живле
енні.
- Те
епловий захисст електродв
вигунів насосів.
- За
ахист насосів від «сухого ходу»,
х
з затри
имкою на вми
икання, що на
алаштовуєтьсся.
Візуаль
ьна сигналізація про включ
чення насосів
в, наявності аварії,
а
відсутн
ність тиску в ссистемі, режи
имів
управління (ручний//автоматичний), режимів роботи
р
контро
олера.
¾ ШУСО1-123
Ш
307В
Тип
п насосного устаткуванн
у
я:
триф
фазні з мокри
им ротором або
а з
часттотним регул
люванням до 3кВт.

Фун
нкція за запитом:
•

Дос
ступні функц
ції:
•
•

¾

Всі базові функції
ф
керува
ання
системою опалення.
Відключення насосного
агрегату при
и спрацьовув
ванні
вбудованого
о теплового
захисту еле
ектродвигуна.

Комп
плектація: ко
онтроллер RV
VD
125/109, автоматичні вимикачі,
реле
е часу, контакктори, блоки
кнопок та блоки ін
ндикації.

Ш
ШУСО1-123
307Т

Тип
п насосного устаткування
у
я:
триф
фазні з сухим
м ротором до 3
кВт..

Фун
нкції за запиттом:
•

Дос
ступні функц
ції:
•
•

•

ТОВ НВП
П «Техприлад»
»

Відключення насосного
а
агрегату
при аварійних
с
ситуаціях
по сигналу реле
е
п
перепаду
тисску.

Всі базові функції
ф
керува
ання
системою опалення.
Відключення насосного
и спрацьовув
ванні
агрегату при
зовнішнього
о теплового
захисту еле
ектродвигуна.
Електричний захист
електродвигунів при
перефазува
анні, від обриву і
перекосу фа
аз, при виход
ді
міжфазної напруги
н
за
встановлені межі.

Ціна в EUR
E
без ПДВ

•

Відключення насосного
а
агрегату
при аварійних
с
ситуаціях
по сигналу реле
е
п
перепаду
тисску.
Відключення насосного
а
агрегату
при перегріві обм
моток
с
статора
елекктродвигуна по
п
с
сигналу
вбуд
дованого датч
чика
т
температури
статора.

Комп
плектація: ко
онтроллер RV
VD
125/109, автоматичні вимикачі,
е часу, реле кконтролю фазз,
реле
тепл
лове реле, кон
нтактори, бло
оки
кнопок та блоки ін
ндикації.

тел./факс (044
4) 467–26–40(-7
70)
hvac.sales@
@techprilad.com
m

Шаф
фи управл
ління для
я систем опалення
о
я та гарячого водоп
постачання
Ба
азові функціії:
•

•

•

•

•

Регулювання подачі те
еплоносія в си
истемах центтралізованого
о опалення з корекцією по температурі
зовнішньо
ого повітря за
а допомогою регулюючого
р
клапана (функція контрол
ллера):
- Упра
авління системою опаленн
ня за незалеж
жними погоди
инними програ
амами з трьо
ома періодами
и
управління для ко
ожного дня ти
ижня окремо. Річне програ
амування святткових днів та
а автоматичн
на
а налаштуван
нь літо / зима.
зміна
- Можл
ливість засто
осування всіх функцій конттроллера: реггулювання по
одачі теплоно
осія з
урахууванням тепл
лоізолюючих властивостей
й обмежуючи
их конструкцій
й будівлі, обм
меження
різни
иці температуур води подав
вального та зворотного трубопроводів, захист будів
влі / системи
від за
амерзання, захист від закл
линювання кл
лапанів, само
оадаптації кон
нтроллера до
о особливосте
ей
об'єккта регулюван
ння та інших.
Підтримка
а заданої тем
мператури в системі ГВП за
а допомогою регулюючого
о клапана (фу
ункція
контролле
ера):
- Упра
авління системою ГВП за незалежними
н
и погодинними
и програмами
и з трьома пе
еріодами
управління для ко
ожного дня ти
ижня окремо.
р режиму роб
боти системи ГВП (по годи
инній програм
мі, цілодобово
о).
- Вибір
Управлінн
ня насосною групою:
г
- Поче
ергове автома
атичне включ
чення циркуля
яційних насоссів на задани
ий період часу
у.
- Упра
авління циркууляційними на
асосами системи ГВП в ав
втоматичномуу режимі за вс
становленими
в кон
нтроллері чассовим графіка
ами.
- Відкл
лючення насо
осного агрега
ату при спрацьовуванні зов
внішнього теп
плового захис
сту в
електтродвигуні
- Авто
оматичне вклю
ючення резер
рвного насоса
а при аварії основного.
о
- Вибір
р ручного або
о автоматичного режимів роботи
р
насоссів.
Аварійні функції:
ф
- Захист електричн
них кіл живлен
ння шафи і ел
лектрообладн
нання від пер
ревантажень і коротких
зами
икань.
- Елекктричний захи
ист електродв
вигунів при пе
ерефазуванні, від обриву і перекосу фа
аз, при виход
ді
міжф
фазної напругги за встановл
лені межі.
- Авто
оматичне введ
дення в режи
им роботи тех
хнологічного устаткування
у
після перебо
оїв в живленн
ні.
- Тепл
ловий захист електродвигу
е
унів насосів.
- Захист насосів від
д «сухого ход
ду», з затримккою на вмикання, що нала
аштовується.
Візуальна
а сигналізація
я про включен
ння насосів, наявності
н
ава
арії, відсутністть тиску в сис
стемі, режимів
в
управлінн
ня (ручний/авттоматичний), режимів роботи контроле
ера.

УСОГ2-1230
07Т-12307Т
¾ ШУ
Тип на
асосного усттаткування:
трифазні з сухим ро
отором до 3
кВт.

Функц
ції за запитом
м:
•

Досту
упні функції:
•

Вссі базові функції керування
си
истемами опа
алення та
га
арячого водоп
постачання.

•

Компл
лектація: конттроллер RVD
145/109
9, автоматичні вимикачі, реле
часу, ко
онтактори, бло
оки кнопок та
блоки індикації.

¾ ШУ
УСОГ2-1234
40Т-12307Т
Тип на
асосного усттаткування:
трифазні з сухим ро
отором до 19
9
С до 3кВт в системі ГВП
П.
кВт в СО,

Функц
ції за запитом
м:
•

Досту
упні функції:
•

Вссі базові функції керування
си
истемами опа
алення та
га
арячого водоп
постачання.

Компл
лектація: конттроллер RVD
145/109
9, автоматичні вимикачі, реле
часу, ко
онтактори, бло
оки кнопок та
блоки індикації.

ТОВ НВП «Техприлад»

Ціна в EUR
R без ПДВ

Від
дключення на
асосного
агр
регату при ава
арійних
ситтуаціях по сиггналу реле
пер
репаду тиску..
Від
дключення на
асосного
агр
регату при пер
регріві обмотток
ста
атора електро
одвигуна по
сиггналу вбудова
аного датчика
а
тем
мператури ста
атора.

•

Від
дключення на
асосного
агр
регату при ава
арійних
ситтуаціях по сиггналу реле
пер
репаду тиску..
Від
дключення на
асосного
агр
регату при пер
регріві обмотток
ста
атора електро
одвигуна по
сиггналу вбудова
аного датчика
а
тем
мператури ста
атора.

тел
л./факс (044) 467–26–40(-70)
hvac.sales@tec
chprilad.com

Шафи упра
авління для систем
м гарячогго водопо
остачання
я
Базові функції:
•

•

•

•

мка заданої температури
т
в системі ГВП
П за допомого
ою регулюючого клапана ((функція
Підтрим
контрол
ллера):
- Уп
правління сисстемою ГВП за
з незалежни
ими погодинни
ими програма
ами з трьома періодами
уп
правління для
я кожного дня
я тижня окрем
мо.
- Ви
ибір режиму роботи
р
систем
ми ГВП (по ча
асовій програ
амі, цілодобов
во).
Управл
ління насосно
ою групою:
- По
очергове авто
оматичне вкл
лючення цирккуляційних на
асосів на зада
аний період часу.
- Уп
правління цир
ркуляційними
и насосами си
истеми ГВП в автоматично
ому режимі за
а встановленими
в контроллері
к
п
погодинними
графіками
- Ав
втоматичне включення реззервного насоса при аварії основного.
- Ви
ибір ручного або
а автомати
ичного режим
мів роботи нас
сосів.
Аварійн
ні функції:
нь і коротких
- За
ахист електри
ичних кіл живл
лення шафи і електрообладнання від перевантаже
п
за
амикань.
- Ав
втоматичне введення в ре
ежим роботи технологічног
т
го устаткуван
ння після пере
ебоїв в живле
енні.
- Те
епловий захисст електродв
вигунів насосів.
- За
ахист насосів від «сухого ходу»,
х
з затри
имкою на вми
икання, що на
алаштовуєтьсся.
Візуаль
ьна сигналіза
ація про включ
чення насосів
в, наявності аварії,
а
відсутн
ність тиску в ссистемі, режи
имів
управління (ручний//автоматични
ий), режимів роботи
р
контро
олера.

Ш
ШУСГ2-1210
07В

¾

Тип
п насосного устаткування
у
я:
однофазні з мокр
рим ротором до
1кВт.
Дос
ступні функц
ції:
•

Комп
плектація: коонтроллер RVD
D
145/1
109, автоматичні вимикачі, ре
еле
часу, контактори, бл
локи кнопок та
и індикації.
блоки

Всі базові функції
ф
керува
ання
системою га
арячого
водопостача
ання.

Функції за запи
итом:
•

Відключення насосного
агрегату при
и аварійних
ситуаціях по
о сигналу рел
ле
перепаду ти
иску.

Шафи для керуванн
ня насосами (без ко
онтролле
ера) в сис
стемах опалення та
а
га
арячого во
одопоста
ачання
Базові функції:
•

•

•

ління насосно
ою групою:
Управл
- По
очергове авто
оматичне вкл
лючення цирккуляційних на
асосів на зада
аний період часу.
- Ав
втоматичне введення резе
ервного насосса при аварії основного.
- Ви
ибір ручного або
а автомати
ичного режим
мів роботи нас
сосів.
Аварійн
ні функції:
- За
ахист ланцюгів живлення шафи
ш
і електрообладнанн
ня від переван
нтажень і кор
ротких замика
ань.
- Ав
втоматичне введення в ре
ежим роботи технологічног
т
го устаткуван
ння після пере
ебоїв в живле
енні.
- Те
епловий захисст електродв
вигунів насосів.
- За
ахист насосів від «сухого ходу»,
х
з затри
имкою на вми
икання, що на
алаштовуєтьсся.
Візуаль
ьна сигналізація про включ
чення насосів
в, наявності аварії,
а
відсутн
ність тиску в ссистемі, режи
имів
управління (ручний//автоматичний).
¾

Ш
ШУН-23

Тип
п насосного устаткуванн
у
я:
триф
фазні з мокри
им ротором або
а з
часттотним регул
люванням до 3кВт.

Комп
плектація: аавтоматичні
вимикачі, реле часу, контактори,
и кнопок та бло
оки індикації.
блоки

Дос
ступні функц
ції:
•

ТОВ НВП
П «Техприлад»
»

Всі базові функції
ф
керува
ання
насосами.

Ціна в EUR
E
без ПДВ

тел./факс (044
4) 467–26–40(-7
70)
hvac.sales@
@techprilad.com
m

Тип контроллера

СО або ГВП
без
контроллера

ШУН-23

RVD 125/109

ШУСОГ2-12340Т12307Т

ШУСО1-12307Т

СО + ГВП

з контроллером
RVD 145/109
ШУСОГ2-12307Т12307Т

ГВП

з контроллером
RVD 125/109

ШУСО1-12307В

Умовні позначення:
СО - система опалення
ГВП - система гарячого водопостачання
«+» - Функція є в базовому варіанті
«-» - Функція не використовується
«*» - Функція може бути реалізована опційно при замовленні

Базові моделі
СО

ШУСГ2-12107В

ФУНКЦІЇ БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ШАФ УПРАВЛІННЯ АВТОТЕРМ
ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

RVD 145/109

-

№ Функції

1

2

3

4

5

6

1

Погодне регулювання в СО за допомогою клапана

+

+

-

+

+

-

2

Підтримка заданої температури в системі ГВП за допомогою
клапана

-

-

+

+

+

-

3

Управління циркуляційними насосами системи ГВП в
автоматичному режимі за встановленими в контроллері
часовим графіками

-

-

+

+

+

-

4

Відключення насосного агрегату при спрацьовуванні
вбудованого теплового захисту в електродвигуні

+

-

+

-

-

+

5

Відключення насосного агрегату при спрацьовуванні
зовнішнього теплового захисту в електродвигуні

-

+

-

+

+

-

6

Електричний захист електродвигунів за напругою, при
перефазуванні, від обриву і перекосу фаз

-

+

-

+

+

-

7

Відключення насосного агрегату при аварійних ситуаціях по
сигналу реле перепаду тиску

*

*

*

*

*

-

8

Відключення насосного агрегату при перегріві обмоток
статора електродвигуна по сигналу вбудованого датчика
температури статора

-

*

-

*

*

-

9

Почергове автоматичне включення циркуляційних насосів на
заданий період часу

+

+

+

+

+

+

10 Вибір ручного або автоматичного режимів роботи насосів

+

+

+

+

+

+

Автоматичне введення резервного насоса при аварії
11
основного

+

+

+

+

+

+

Вбудовані автоматичні вимикачі для захисту ланцюгів
12 живлення шафи і насосного обладнання від перевантажень і
коротких замикань

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14 Захист насосів від «сухого ходу»

+

+

+

+

+

+

Візуальна сигналізація про включення насосів, наявності
15 аварії, відсутність тиску в системі, режимів управління,
режимів роботи контролера

+

+

+

+

+

+

16 Максимальний робочий струм електродвигуна насоса, А

7

7

7

7

40

7

13

Автоматичне введення в режим роботи технологічного
устаткування після перебоїв в живленні

Можливе виготовлення шаф Автотерм нестандартного виконання для управління пароводяними системами, системами
вентиляції, перекачувальні і підживлювальні станції.

ТОВ НВП «Техприлад»

Ціна в EUR без ПДВ

тел./факс (044) 467–26–40(-70)
hvac.sales@techprilad.com

ТОВ НВП «Техприлад»

Ціна в EUR без ПДВ

тел./факс (044) 467–26–40(-70)
hvac.sales@techprilad.com

ЦІНИ НА БАЗОВІ МОДЕЛІ ША
АФ

Мод
дель

Ціна
а,
EUR без
б
ПДВ
В

Оп
пис

д
керуванн
ня насосами для систем
м опалення а
або гарячого
о
Шафи для
водопостачання (бе
ез контролле
ера)

ШУН
Н-23

Тип насосного
н
обл
ладнання: тр
рифазні з мокрим ротором або
з часстотним регул
люванням до 3кВт.
Комп
плектація: авттоматичні вим
микачі, реле часу, контакттори,
блокки кнопок та блоки
б
індикації.

4
154

у
д систем опалення
для
о
(з контроллеро
к
ом)
Шафи управління
ШУС
СО11230
07В

ШУС
СО11230
07Т

Тип насосного
н
обл
ладнання: тр
рифазні з мокрим ротором або
з часстотним регул
люванням до 3 кВт.
Комп
плектація: кон
нтроллер RVD
D 125/109, ав
втоматичні
вими
икачі, реле ча
асу, контактори, блоки кно
опок та блоки
и
індиккації.

379
9

н
обл
ладнання: тр
рифазні з сухи
им ротором до
д 3
Тип насосного
кВт.
Комп
плектація: кон
нтроллер RVD
D 125/109, ав
втоматичні
вими
икачі, реле ча
асу, реле контролю фаз, ттеплове реле,
конта
актори, блоки
и кнопок та бл
локи індикаціїї.

8
428

у
д систем га
для
арячого вод
допостачання
я (з контролл
лером)
Шафи управління

ШУС
СГ21210
07В

Тип насосного
н
обл
ладнання: од
днофазні з мо
окрим ротором до
1кВт.
Комп
плектація: кон
нтроллер RVD
D 145/109, ав
втоматичні
вими
икачі, реле ча
асу, контактор
ри, блоки кнопок та блоки
індиккації

1
421

Шафи управління
у
д систем опалення
для
о
та гарячого
г
вод
допостачанн
ня (з
контрол
ллером)
ШУСО
ОГ21230
07Т1230
07Т

ШУСО
ОГ21234
40Т1230
07Т

н
обл
ладнання: тр
рифазні з сухи
им ротором до
д 3
Тип насосного
кВт.
Комп
плектація: кон
нтроллер RVD
D 145/109, ав
втоматичні
вими
икачі, реле ча
асу, контактори, блоки кно
опок та блоки
и
індиккації.

1
631

н
обл
ладнання: тр
рифазні з сухи
им ротором до
д 19
Тип насосного
кВт в СО, до 3кВтт в системі ГВ
ВП.
Комп
плектація: кон
нтроллер RVD
D 145/109, ав
втоматичні
вими
икачі, реле ча
асу, контактори, блоки кно
опок та блоки
и
індиккації.

723
3

мпанія ТОВ
В НВП «Т
Техприлад
д»
Ком
Рік заснуванн
з
ня - 1994

ТОВ НВП «Техприлад»

Ціна в EUR
R без ПДВ

тел
л./факс (044) 467–26–40(-70)
hvac.sales@tec
chprilad.com

ТО
ОВ НВП «Те
ехприлад»
Україна, 04073
3, м. Київ, пр
ров. Куренів
вський, 4/9
л.: +38 (044)) 467-26-30
тел
фа
акс: +38 (044
4) 467-26-44
4
e-m
mail: info@te
echprilad.com
m

дділ продаж
жу:
Від
тел
л./факс: (044
4) 467-26-40
0 / 70
e-m
mail: hvac.sa
ales@techpriilad.com

Проектно-конструккторський в
відділ:
4) 467-26-47
7
тел.: (044
e-mail: en
ngineering@
@techprilad.co
om
арантії та се
ервісу:
Відділ га
тел.: (044
4) 467-26-22
2
e-mail: se
ervice@techp
prilad.com
ння:
Відділ відвантажен
4) 467-26-49
9
тел.: (044

www.tech
hprilad.co
om

ТОВ НВП
П «Техприлад»
»

Ціна в EUR
E
без ПДВ

тел./факс (044
4) 467–26–40(-7
70)
hvac.sales@
@techprilad.com
m

