FOLDER INFORMACYJNY

KIM JESTEŚMY
Jesteśmy firmą projektowo – wdrożeniowo – produkcyjną. Działamy w branży elektronicznej i elektrycznej automatyki
przemysłowej – szczególnie dla branży wentylacji i klimatyzacji.
Poprzez stały rozwój, wykorzystywanie naszych umiejętności stale udoskonalamy naszą ofertę opierając się na postępie
technicznym w dziedzinie wysokich technologii. Jesteśmy specjalistami w zakresie projektowania i produkcji automatyki
dla wentylacji i klimatyzacji.
Ponadto opracowujemy projekty całych systemów sterowania głównie dla układów wentylacji i klimatyzacji począwszy
od założeń, schematów, doboru elementów skończywszy na montażu i uruchomieniu.

CEL i MISJA
Zostać liderem w zakresie produkcji nowoczesnych urządzeń regulacji i systemów sterowania dla branży wentylacji
i klimatyzacji.

KONTAKT
Zapytania ofertowe:
zof@dasko.pl
Zamówienia
zam@dasko.pl
Marketing
marketing@dasko.pl

Dział handlowy
POLSKA/EXPORT
+48 512 196 110, +48 516 019 454
sales@dasko.pl
Wsparcie techniczne
Piotr Darski
+48 502 082 833
piotr.darski@dasko.pl

Paweł Kędzierski
+48 512 045 314
pawel.kedzierski@dasko.pl

NOWOŚĆ

DEN 17
SMART

DEN 17-C

Nowoczesny panel
z kolorowym, dotykowym
wyświetlaczem sterujący
pracą central wentylacyjnych
i rekuperacyjnych.
Panel z funkcją pomiaru
i regulacji jakości powietrza.

Nowoczesny panel
z kolorowym, dotykowym
wyświetlaczem sterujący
pracą central wentylacyjnych
i rekuperacyjnych.

www.dasko.pl

OFERTA

Regulatory obrotów
Regulatory serii
DSS2 to autorska
seria linii produktowej
naszych inżynierów,
przeznaczone są do
silników jednofazowych. Dostępne w wersji
regulatorów tyrystorowych
oraz tranzystorowych. Stosowane są do regulacji
prędkości obrotów: wentylatorów, aparatów grzewczych, rekuperatorów, małych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Sterowniki dla HVAC
Produkty współpracujące
z serią regulatorów DSS2
oraz wentylatorami EC.
Oferujemy gamę produktów od bardzo prostych
nastawników prędkości
obrotowej po rozbudowane
sterowniki zintegrowane z termostatem, programatorem tygodniowym. Stosowane przy współpracy
z regulatorami obrotów, aparatami grzewczymi,
wentylatorami, komorami mieszania, rekuperatorami
oraz małymi i średnimi centralami wentylacyjnymi.

Układy regulacji ciśnienia
i przepływu
Seria DSS-VPC pozwala na
płynne sterowanie prędkością
obrotową wentylatora, w celu
zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej wartości
podciśnienia lub nadciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym. Produkty serii DSS2-VPC występują w konfiguracji: samodzielnie do wentylatorów EC bądź z regulatorami
obrotów do wentylatorów z silnikami AC.

Układy sterowania aparatami
grzewczymi
Na bazie regulatorów DSS2 oraz
sterowników dla HVAC stworzyliśmy ofertę sterowania aparatami
grzewczymi. Ofertę dostosowujemy do konkretnego urządzenia
i potrzeb klienta.

Rekuperacja i wentylacja

Automatyka budynków

Pełne systemy do sterowania pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych. Linia produktowa
oferuje serię sterowników
UNIBOX - wersja: UNIBOX lite - do
małych central wentylacyjnych,
UNIBOX 3.41- do małych i średnich central oraz wersję
UNIBOX 3.5 - do dużych, rozbudowanych układów
wentylacyjnych. Ofertę dopełnia seria paneli użytkownika współpracująca ze sterownikami UNIBOX - DEN 16-C
oraz NOWOŚĆ DEN 17-C i DEN 17 SMART.

Oferujemy szeroki
wachlarz systemów
sterowania układami
wentylacji i klimatyzacji
w obiektach o różnych
kubaturach i wymaganiach. Wdrażamy układy
automatyki budynków
począwszy od prostych standardowych, po bardzo
zaawansowane układy automatyki uwzględniające
kompleksowe sterowanie różnego rodzaju
urządzeniami.

Projekty
Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu projektów układów
automatyki (elektryczne i elektroniczne układy sterujące) dla branży
wentylacji i klimatyzacji. Projektujemy układy elektroniczne oraz
szafy automatyki wg. założeń klienta.

Pełna oferta na www.dasko.pl

