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Instalacje szyte na miarę

8 oddziałów w Polsce

5 oddziałów na Ukrainie

114 pracowników

65 inżynierów chłodnictwa i klimatyzacji

13 Centrów Obsługi Klienta 

projekt • dobór • kompletacja
• montaż – poprzez autoryzowane firmy 

instalatorskie z terenu inwestycji
• serwis gwarancyjny • serwis pogwarancyjny

remonty i modernizacje

Działy Realizacji Inwestycji

Setki zakończonych sukcesem inwestycji potwierdzają nasze kompetencje i doświadczenie 
oraz oznaczają dla naszych Klientów gwarancję powodzenia zleconych inwestycji.
 
Jako bezpośredni importer oraz autoryzowany dystrybutor urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych w Polsce, konsultujemy procesy technologiczne oraz nietypowe 
rozwiązania instalacyjne ze specjalistami z fabryk producentów.
Swoją wiedzę o nowych urządzeniach i technologiach czerpiemy ze szkoleń i spotkań 
w zakładach produkcyjnych naszych zagranicznych dostawców.
 
Aktywnie wspieramy Projektantów i Instalatorów branży HVACR, organizując szkolenia 
produktowe, służąc pomocą i doradztwem technicznym na każdym etapie realizacji 
inwestycji.
Własna sieć dystrybucji umożliwia szybkie dostosowanie oferty do wymogów rynku, 
bliskie kontakty z odbiorcami, wprowadzanie nowych technologii oraz budowanie 
lokalnych grup odbiorców.

Po 30 latach pracy w branży, Elektronika SA dysponuje szeroką ofertą produktową, 
doświadczeniem logistycznym oraz bogatym zapleczem magazynowym i towarowym, 
gwarantującym Klientom szybkie dostawy w ramach realizowanych projektów i serwisów.

Nasi znamienici producenci urządzeń i akcesoriów chłodnictwa i klimatyzacji 

Gdynia, ul.  Pucka 5
tel +48 58 66 33 300
gdynia@elektronika-sa.com.pl
 
Katowice, ul. Żelazna 15B
tel +48 32 609 87 00
katowice@elektronika-sa.com.pl

Łódź, ul. Senatorska 31
tel +48 42 689 26 66
lodz@elektronika-sa.com.pl

Poznań, ul. Św. Michała 43
tel +48 61 639 76 00
poznan@elektronika-sa.com.pl

Szczecin, ul. Bagienna 38c
tel +48 91 431 34 34
szczecin@elektronika-sa.com.pl

Tarnów, ul. Przemysłowa 27 a
tel +48 14 627 73 77
tarnow@elektronika-sa.com.pl

Warszawa, ul. Puławska 538
tel +48 22 644 18 81
warszawa@elektronika-sa.com.pl

Wrocław, ul. Cesarzowicka 5
tel +48 71 338 00 10
wroclaw@elektronika-sa.com.pl

Charków
вул. Чичибабіна, 7а
tel +380 57 7051330
 
Dniepropietrowsk
Запорізьке шосе, 37 офис 107
tel +380 562 356092

Kijów
вул. Вікентія Хвойки, 21, оф.106а, 
БЦ «Веста»
tel +380 44 4594846

Lwów
вул. Б. Хмельницького, 176
tel +380 32 2551020

Odessa
вул. Дальницька, 25
tel +380 67 3135273

Partnerstwo z jakością

Już 30 lat jesteśmy w Polsce !
Zmieniamy się i rozwijamy. 
Tworzymy coraz większe, coraz bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie 
instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.

Podstawową działalnością firmy nadal jest handel hurtowy i detaliczny urządzeniami 
i akcesoriami dla chłodnictwa i klimatyzacji. Prowadzimy także sprzedaż pomp ciepła 
i chillerów. Dystrybucja urządzeń prowadzona jest przez własną sieć oddziałów oraz sieć 
dystrybutorów. Zaopatrujemy także producentów finalnych urządzeń chłodniczych.

W swoich strukturach organizacyjnych posiadamy Działy Realizacji Inwestycji, które, 
bazując na umiejętnościach własnych inżynierów i projektantów, we współpracy 
z firmami instalacyjnymi z terenu inwestycji, są w stanie zaprojektować i zrealizować 
najnowocześniejsze instalacje chłodnicze, mroźnicze i klimatyzacyjne.
 

Prowadzimy szeroką działalność  
doradczą i szkoleniową
 
Setki zakończonych sukcesem inwestycji potwierdzają naszą kompetencję i doświadczenie 
oraz oznaczają dla naszych Klientów gwarancję powodzenia zleconych inwestycji.

Elektronika S.A., działając na przestrzeni lat jako bezpośredni importer, przedstawiciel 
i autoryzowany dystrybutor wiodących producentów światowego chłodnictwa, zyskała 
w Polsce pozycję aktywnego i solidnego partnera handlowego. Jest wielokrotnym 
laureatem konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Gazele Biznesu, 
Gepardy Biznesu, posiada kilkukrotny Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
 
Elektronika S.A. jest członkiem założycielem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Komercyjne instalacje chłodnicze

Pompy ciepła powietrze-woda dla domu

Instalacje chłodnicze w sklepach i obiektach handlowych

Modułowe pompy ciepła (czynnik chłodniczy CO2)

Klimatyzacja budynków hotelowych i zabytkowych

Zakłady przetwórstwa mięsnego

Komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą KA i ULO

Instalacje chłodnicze i mroźnicze dla przechowalnictwa

Technologie mroźnicze w przemyśle spożywczym

Przechowalnie owoców i warzyw

Przemysł stoczniowy i remonty statków

Instalacje specjalnego przeznaczenia (tunel aerodynamiczny)
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CO2 • Amoniak • Freon • Propan • Glikol 

R32

Woda lodowa
Innowacje są w naszym DNA

...wiele wariantów wykonania i wyposażenia... ...przewaga dzięki nowym technologiom...

Oferta
• agregaty skraplające - do 100 kW
• agregaty wielosprężarkowe
• agregaty inverterowe, z płynną regulacją wydajności
• agregaty wody lodowej – niskotemperaturowe
• sprężarki hermetyczne i półhermetyczne
•  wymienniki ciepła: chłodnice i skraplacze 

(do zastosowań komercyjnych / przemysłowych)
• automatyka chłodnicza 
• komponenty: rury miedziane, złączki, izolacje, narzędzia 
• czynniki chłodnicze

Oferta 
Systemy klimatyzacyjne
SPLIT  •  MULTI-SPLIT  •  VRF

System  oferuje dwa rozwiązania:
• „all-in-one”
• system „split”
o wydajnościach od 2,28 kW do 16,5 kW

KLIMATYZACJA
dla domu • dla szkoły • dla biur i sklepów • dla serwerowni 

dla pomieszczeń technicznych • dla przemysłu • dla biurowców
dla hoteli i pensjonatów • dla apartamentowców

...ekologiczny wymóg naszej ery... ...wysokie klasy energetyczne A++ / A+++...

Pompy ciepła
Wykorzystujmy naturalne źródła energii

Chłodnictwo
Nowoczesne technologie chłodnicze

Oferta 
Pompy Ciepła Powietrze-Woda 
ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u. dla domu

Oferta 
Modułowa Pompa Ciepła Powietrze-Woda do ogrzewania, 
wytwarzania c.w.u. oraz wody technologicznej

ZALETY:
• naturalny czynnik chłodniczy CO2

• doskonała efektywność energetyczna
• najwyższy w branży współczynnik COP=4,3
• wydajność od 30 kW do 480 kW
• stała produkcja wody o temperaturze od 60°C do 90°C
• redukcja emisji dwutlenku węgla
• atest higieniczny PZH
•  wysoka punktacja w systemie oceny budynków BREEAM, który definiuje standardy 

najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania i użytkowania 
budynków

Najbardziej popularne zestawy klimatyzacyjne typu „Split” składają się z jednej jednostki 
wewnętrznej i jednej - zewnętrznej. Wyposażone są w pompę ciepła, co oznacza możliwość 
dogrzewania pomieszczeń w okresach wiosenno-jesiennych, wykorzystując bezpłatną, „czystą 
energię” ze środowiska (kosztuje tylko energia zasilania sprężarki, która stanowi ok. 30% energii 
pozyskanej). Zaletą tej prostej klimatyzacji są: doskonała filtracja powietrza (filtry antyalergiczny, 
enzymatyczny, fotokatalityczny, zmywalny-odwaniający) system antyalergenowy, bardzo 
cicha praca (nawet 21 dB ), daleki zasięg strumienia powietrza, szybkość i wysoka sprawność, 
energooszczędność*. Czynniki chłodnicze R410A i ekologiczny R32. 

*  Wysokie współczynniki SEER/SCOP (współczynniki sprawności sezonowej - stanowią miarę rocznego zużycia energii oraz 
efektywności w typowej codziennej eksploatacji. Oznaczają niższe rachunki za prąd)

W dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na marnowanie 
energii. Pamiętajmy o tym, że komory chłodnicze oraz silniki sprężarek 
to źródła energii. Jeżeli je zbilansujemy, to okazuje się, że dzięki 
instalacji chłodniczej i odzyskanemu z niej ciepłu, czyli odzyskanej 
energii - możemy zapewnić bezpłatne podgrzewanie wody do celów 
sanitarnych i/lub produkcyjnych w zakładzie.

Nowe regulacje prawne narzuciły na producentów urządzeń chłodniczych obowiązek certyfikowania wyrobów pod kątem efektywności energetycznej. Agregaty chłodnicze - opisuje wskaźnik SEPR, który mówi w uproszczeniu - ile 
średniorocznie możemy wyprodukować „chłodu” z 1 kW energii elektrycznej, w określonych przez ustawodawcę warunkach. Powyższe dotyczy zarówno urządzeń nisko- jak i średniotemperaturowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, 
że podobne wytyczne powinni spełniać również dostawcy kompletnych instalacji chłodniczych. Co to oznacza w praktyce dla Inwestora ? Z jednej strony na pewno nieco większy ale jednorazowy koszt zakupu urządzeń, ale z drugiej 
- ogromne oszczędności w ich wieloletniej eksploatacji. Wyobraźmy sobie, że nasze rachunki za energię elektryczną dostarczaną do maszynowni spadną o 20%, a przy odpowiedniej konfiguracji automatyki i sterowania instalacją 
(np. produkcji Danfoss, czy Emerson), nawet o 25% do 30%. Stanowi to niższy koszt produkcji wytwarzanego np. surowca mięsnego czy wędlin. A niższe koszty produkcji – to konkretne, wieloletnie oszczędności dla Producenta.

Najnowocześniejsza sprężarka Stream – Copeland z modułem CoreSense
Dostępnych jest blisko 50 modeli sprężarek STREAM, część z nich w dwóch wersjach silnika. Sprężarki cztero- i sześciocylindrowe serii STREAM zapewniają najlepszą 
wydajność w swojej klasie, znacząco zmniejszając koszty eksploatacji i wpływ na środowisko w porównaniu z dostępnymi produktami konkurencyjnymi. Dzięki sze-
rokiemu zakresowi charakterystyk pracy wszystkie modele nadają się do średnio- i niskotemperaturowych zastosowań chłodniczych. Typoszereg 16 modeli pokrywa 
wydajności od 62 do 153 m3/h. Płynna regulacja wydajności realizowana jest za pomocą falownika od 25 do 75 Hz lub regulacji cyfrowej. Sprężarki mogą pracować 
z czynnikami chłodniczymi: R407A/F/C, R448A, R449A, R404A, R134a, R450A oraz R513A.

Agregat wielosprężarkowy 
z odzyskiem ciepła

 EazyCool ZXDI - agregat do zastosowań wewnątrz budynku 
(widoczne kołnierze gotowe do podłączenia kanałów wentylacyjnych)

System Niezależnej Dystrybucji Powietrza - to nowoczesny system klimatyzacji strefowej oparty na techno-
logii inverterowej oraz zmiennym przepływie powietrza VAF (Variable Air Flow). Zbudowany jest z jednostki kanałowej 
(Split lub VRF) i dystrybutora powietrza z pełną automatyką. System SNDP zasilany jednym urządzeniem kanałowym 
FDUM o sprężu dyspozycyjnym 100Pa (z agregatem serii Hyperinverter) jest np. idealnym rozwiązaniem w budynkach 
typu biurowiec, czy apartamentowiec, gdzie pozwala na efektywne klimatyzowanie strefy od 2 do 8 pomieszczeń, z nie-
zależnym ustawieniem temperatury w tych pomieszczeniach. 

Klimatyzacja POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH i MAŁYCH SERWEROWNI
Rozwój komputeryzacji i cyfryzacja we wszystkich dziedzinach przemysłu, handlu 
i usług - powoduje rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie IT. Wiąże się to z ko-
niecznością tworzenia w przestrzeni firmowej pomieszczeń technicznych, zapleczy in-
formatycznych, małych serwerowni - gwarantujących niezawodną oraz nieprzerwaną 
pracę przedsiębiorstwa. Takie serwerownie wymagają stałego utrzymywania określo-
nej wilgotności oraz optymalnej temperatury powietrza 365 dni w roku i 24 
godziny na dobę.

Bardziej skomplikowane systemy to tzw. „Multi-Split”, w których jedna jednostka ze-
wnętrzna obsługuje do 6 jednostek wewnętrznych. Stosuje się je do klimatyzacji większych 
restauracji, biur, obiektów handlowych itp. W tym systemie korzystać można z większego 
wyboru jednostek wewnętrznych jak naścienne, podsufitowe, kasetonowe, czy kanałowe.

KXZ to nowoczesny, dwururowy system VRF (ze zmiennym przepływem 
czynnika chłodniczego), zapewniający chłodzenie lub grzanie dla szerokiego 
zakresu aplikacji komercyjnych, począwszy od pojedynczych mieszkań, biur 
i apartamentów, po wielopiętrowe budynki biurowe z dużymi, otwartymi 
przestrzeniami (open space). Zakres wydajności chłodniczej dla systemów 
VRF MHI rozpoczyna się od 12,1 kW a największa, pojedyncza jednostka 
zewnętrzna posiada wydajność chłodniczą 56,0 kW. Łączenie jednostek 
zewnętrznych (<kombinacje>) pozwala na osiągnięcie maksymalnej 
wydajności chłodniczej wynoszącej 168,0 kW w jednym systemie. Ilość i typ 
zastosowanych systemów KXZ – zależy tylko od aplikacji i potrzeb Inwestora. 
Całkowita max długość rurociągu dla systemu KXZ wynosi 1000 m a najdalej 
położona jednostka wewnętrzna może znajdować się w odległości nawet 160 m od jednostki zewnętrznej. Dla wszystkich 
systemów KXZ zaprojektowano indywidualny sterownik przewodowy z panelem dotykowym, z menu w języku polskim 
(możliwość zadawania temperatury z dokładnością 0,5°C).
System KXZ może współpracować z centralami wentylacyjnymi, obsługiwać kurtyny powietrza i moduły produkujące c.w.u.
Niewątpliwą zaletą wyróżniającą KXZ wśród innych systemów VRF jest zakres pracy:
producent podaje temperaturę zewnętrzną od -15°C do +46°C dla chłodzenia i od -20°C do +15,5°C dla grzania. 

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego oraz odzyskiem ciepła - KXZR - umożliwiają jednoczesną pracę 
jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia i ogrzewania, przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. Gama standardowych 
jednostek zewnętrznych o wydajności nominalnej od 22,4kW do 67,0kW, pozwala na tworzenie kombinacji urządzeń do wydajności 
168,0kW. System VRF z odzyskiem ciepła może stanowić jedyne i całoroczne źródło chłodzenia i ogrzewania.

KXZR to również możliwość aktywacji automatycznej funkcji bezpieczeństwa -„pump-down”, co jest niewątpliwym 
atutem w kontekście ustawy F-gazowej. W przypadku wykrycia nieszczelności przez zewnętrzny czujnik umieszczony 
w klimatyzowanym pomieszczeniu, sygnał przekazany do jednostki zewnętrznej zapewni odessanie pozostającego w układzie 
czynnika chłodniczego, automatyczne zamknięcie zaworów elektromagnetycznych na jednostce zewnętrznej oraz powiadomienie 
użytkowników o nieszczelności.

Oferta
Agregaty Wody Lodowej
• zakres mocy do 1600 kW
• agregaty ErP Ready 2021
• technologia inverterowa
•  agregaty TurboPower (ze sprężarką turbocore) o mocy do 1100 kW
•  nowe czynniki robocze o niskim GWP: R513A, R1234ze  

oraz naturalne: R290, NH3, CO2 
• agregaty wielozadaniowe EXP (chłodzenie/grzanie/cwu)

Oferta 
Klimakonwektory
• już od 14 dB
• z filtrem biobójczym
• z Certyfikatem EUROVENT i Atestem PZH
• oryginalny design do nowoczesnych wnętrz
• szeroka oferta

Klimatyzacja
Nasze technologie Twoja przyszłość

Agregaty EazyCool CO2 uwzględniają specyfikę pracy 
z dwutlenkiem węgla. Są to nowoczesne urządzenia w postaci 
agregatów chłodzonych powietrzem, zbudowane w oparciu 
o sprężarki półhermetyczne Stream z inverterem oraz wbudowanym 
układem sterowania i diagnostyki. Dzięki zaawansowanym 
algorytmom sterowania obsługa agregatu z punktu widzenia 
instalatora została sprowadzona do ustawienia praktycznie jednego 
parametru. Agregat automatycznie przechodzi z trybu pracy 
podkrytycznej w nadkrytyczną i na odwrót - cały czas dostosowując 
wydajność do obciążenia. Prostota obsługi pozwala wielu 
chłodniczym firmom instalatorskim i Inwestorom - w łatwy sposób 
wejść w świat instalacji na ekologiczny czynnik chłodniczy CO2.

Układy chłodnicze są zazwyczaj projektowane odpowiednio do zapotrzebowania szczytowego, co stanowi zaledwie niewielki 
odsetek rzeczywistego czasu eksploatacji. Takie przewymiarowanie prowadzi do zmniejszenia efektywności i generuje 
dodatkowe koszty. Sposobem na dopasowanie wydajności chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania jest modulacja 
wydajności. Istnieje kilka sposobów modulacji wydajności układów chłodniczych. Najczęściej stosuje się regulację typu włącz/
wyłącz, obejście gorącego gazu, równoległe połączenie sprężarek w układzie wielosprężarkowym, modulację mechaniczną 
oraz technologię zmiennej prędkości. Technologia zmiennej prędkości jest jedynym sposobem regulacji, który zapewnia 
modulację wydajności przy wysokiej efektywności energetycznej. Technologia zmiennej prędkości polega na zmianie obrotów 
sprężarki, co przekłada się na wielkość przepływu czynnika chłodniczego. Sprężarka wykorzystuje przetwornicę częstotliwości 
– zwaną również falownikiem – która zmniejsza lub zwiększa obroty silnika napędzającego sprężarkę. To właśnie w ten 
sposób sprężarki z falownikiem zapewniają najwięcej oszczędności w porównaniu z innymi technologiami.

Główne i ważne zalety systemu to dobre parametry techniczne i oszczędność energii elektrycznej a co za 
tym idzie - znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Pompa przekazuje „bezpłatną” energię 
z otoczenia do wytworzenia komfortowych warunków w obsługiwanych pomieszczeniach i do produkcji 
ciepłej wody użytkowej.
System ten zapewnia średnio ponad pięciokrotnie wyższą efektywność w porównaniu do tradycyjnych 
kotłów olejowych lub gazowych. Korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła Hydrolution to 
oszczędność energii, efektywność nawet w niskiej temperaturze otoczenia, zintegrowana konstrukcja oraz 
możliwość produkcji cwu o temperaturze 58°C (z użyciem grzałki elektrycznej do 65°C). Dodatkowe funkcje 
stosowane w rozwiązaniach MHI, to grzałka tacy ociekowej, tryb cichej pracy agregatu oraz możliwość 
sterowania przez Internet.

Do niewątpliwych zalet chillerów Rhoss należy zaliczyć ich elastyczność, ze względu na bardzo szeroki 
zakres wydajności, mnogość wersji i rozwiązań (chłodzone powietrzem/wodą/ze zdalnym skraplaczem, 
wykonania ciche, bardzo ciche, itp.) oraz naprawdę bogatą ofertę akcesoriów, np. wbudowane moduły 
hydrauliczne z 1 lub 2 pompami, ze zbiornikiem lub bez, wentylatory sterowane inverterowo, elektroniczne 
zawory rozprężne, itp. Dzięki temu Klient otrzymuje agregat dostosowany do swoich potrzeb, potocznie 
mówiąc „szyty na miarę”. 

Precyzyjna kontrola temperatury wody lodowej, 
a także zwarte, kompaktowe wymiary urządzeń Rhoss, 
umożliwiają szerokie zastosowanie również w przemyśle, 
do kontroli różnego rodzaju procesów technologicznych. 
Opatentowana, adaptacyjna logika sterowania AFP 
w agregatach ze sprężarkami Scroll, czyni je wręcz idealnym 
rozwiązaniem dla systemów klimatyzacyjnych budynków, 
centrów handlowych i wszędzie tam, gdzie krzywa 
obciążenia cieplnego jest zmienna w czasie.

Adaptive Function Plus to innowacyjne 
oprogramowanie kontroli typu przewidującego, które 
gwarantuje niższe zużycie energii (patent firmy Rhoss we 
współpracy z Uniwersytetem w Padwie). W instalacjach 
klimatyzacyjnych moduły chłodzące pracują na pełnym 
obciążeniu tylko przez krótki okres czasu, natomiast 
przez większą część sezonu - na częściowym obciążeniu. 
Oprogramowanie wpływa na wartość nastaw, dostosowuje 
wydajność sprężarek w stosunku do rzeczywistych 
warunków obciążenia. W wyniku jego zastosowania można 
uzyskać znaczne oszczędności w sezonowym zużyciu 
energii, nawet do 38% w zimie i 18% w sezonie letnim.

W szczególności innowacja technologiczna jest siłą, która stoi za nowymi produktami Rhoss. Jest ona 
gwarantowana przez R&D Lab – własne, aktywnie działające laboratorium badawczo-rozwojowe. 
Inwestycja za ponad 2mln Euro jest jedynym takim laboratorium we Włoszech, zatwierdzonym przez 
wysokospecjalistyczną firmę DMT GmbH (Essen, Niemcy), wg standardów EUROVENT. 
W laboratorium prowadzone są badania we współpracy z najbardziej prestiżowymi uczelniami Włoch 
(jak słynny i jeden z najstarszych na świecie Uniwersytet w Padwie) a nowe urządzenia testowane 
i poddawane certyfikacji, zgodnie z obowiązującymi normami/dyrektywami. Dlatego też każdy 
Inwestor czy Projektant otrzymuje pewność, iż oferowany wyrób opisany poprzez parametry zawarte 
w katalogach, wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru - spełnia oczekiwania 
i deklarowane wymogi techniczne.

Zintegrowane systemy EXP - ekologiczne, wielofunkcyjne instalacje „chillerowe”, zaprojektowane w celu 
równoczesnego zaspokojenia, przez tylko jedną jednostkę zasilającą, zapotrzebowania na wodę ciepłą 
i zimną, zarówno w celach klimatyzacji komfortu jak i ciepłej wody użytkowej, z uwzględnieniem odzysku 
ciepła. Klimatyzacja komfortu i produkcja ciepłej wody sanitarnej w instalacji 2-rurowej jest typowym, 
ekologicznym zastosowaniem w mieszkaniach, hotelach, szpitalach, halach sportowych, pensjonatach 
czy biurowcach. Innowacyjność urządzeń serii EXP polega na tym, że trzy użyteczne procesy mogą 
zachodzić dzięki jednemu urządzeniu równocześnie i to z uwzględnieniem procesu odzysku ciepła. 
Jedno urządzenie może zatem zastąpić kocioł i chiller z pompą ciepła, czy kocioł i jednostkę zewnętrzną 
klimatyzacji.

Pompy ciepła Q-ton wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urządzenia do 
ogrzewania i produkcji c.w.u. w obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, centra fitness, uczelnie, 
szpitale, domy opieki w zakresie od 30 do 480 kW (1-16 urządzeń wpiętych w jeden sterownik). Sercem 
pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologię rotacyjną 
(niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność 
zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze. 

Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody 
o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C 
(bez użycia grzałki elektrycznej). Współczynnik COP dla okresu przejściowego (temp. powietrza 16°C, 
woda na wejściu +17°C, na wyjściu +65°C) wynosi 4,3.

Optyma Plus INVERTER - agregat chłodniczy z płynną regulacją wydajności (najwyższa energooszczędność)

ZALETY:
• efektywne oszczędzanie energii
• redukcja emisji dwutlenku węgla
• kompaktowa budowa
• ciepła woda o temperaturze 65°C
• tryb cichy
• sterowanie przez Internet

backup, rotacja, kaskada – z jednego sterownika 
przewodowego Mitsubishi Heavy Industries, co jest 
rzadkością wśród oferowanych, podobnych systemów 
dla pomieszczeń technicznych



CO2 • Amoniak • Freon • Propan • Glikol 
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Woda lodowa
Innowacje są w naszym DNA

...wiele wariantów wykonania i wyposażenia... ...przewaga dzięki nowym technologiom...

Oferta
• agregaty skraplające - do 100 kW
• agregaty wielosprężarkowe
• agregaty inverterowe, z płynną regulacją wydajności
• agregaty wody lodowej – niskotemperaturowe
• sprężarki hermetyczne i półhermetyczne
•  wymienniki ciepła: chłodnice i skraplacze 

(do zastosowań komercyjnych / przemysłowych)
• automatyka chłodnicza 
• komponenty: rury miedziane, złączki, izolacje, narzędzia 
• czynniki chłodnicze

Oferta 
Systemy klimatyzacyjne
SPLIT  •  MULTI-SPLIT  •  VRF

System  oferuje dwa rozwiązania:
• „all-in-one”
• system „split”
o wydajnościach od 2,28 kW do 16,5 kW

KLIMATYZACJA
dla domu • dla szkoły • dla biur i sklepów • dla serwerowni 

dla pomieszczeń technicznych • dla przemysłu • dla biurowców
dla hoteli i pensjonatów • dla apartamentowców

...ekologiczny wymóg naszej ery... ...wysokie klasy energetyczne A++ / A+++...

Pompy ciepła
Wykorzystujmy naturalne źródła energii

Chłodnictwo
Nowoczesne technologie chłodnicze

Oferta 
Pompy Ciepła Powietrze-Woda 
ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u. dla domu

Oferta 
Modułowa Pompa Ciepła Powietrze-Woda do ogrzewania, 
wytwarzania c.w.u. oraz wody technologicznej

ZALETY:
• naturalny czynnik chłodniczy CO2

• doskonała efektywność energetyczna
• najwyższy w branży współczynnik COP=4,3
• wydajność od 30 kW do 480 kW
• stała produkcja wody o temperaturze od 60°C do 90°C
• redukcja emisji dwutlenku węgla
• atest higieniczny PZH
•  wysoka punktacja w systemie oceny budynków BREEAM, który definiuje standardy 

najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania i użytkowania 
budynków

Najbardziej popularne zestawy klimatyzacyjne typu „Split” składają się z jednej jednostki 
wewnętrznej i jednej - zewnętrznej. Wyposażone są w pompę ciepła, co oznacza możliwość 
dogrzewania pomieszczeń w okresach wiosenno-jesiennych, wykorzystując bezpłatną, „czystą 
energię” ze środowiska (kosztuje tylko energia zasilania sprężarki, która stanowi ok. 30% energii 
pozyskanej). Zaletą tej prostej klimatyzacji są: doskonała filtracja powietrza (filtry antyalergiczny, 
enzymatyczny, fotokatalityczny, zmywalny-odwaniający) system antyalergenowy, bardzo 
cicha praca (nawet 21 dB ), daleki zasięg strumienia powietrza, szybkość i wysoka sprawność, 
energooszczędność*. Czynniki chłodnicze R410A i ekologiczny R32. 

*  Wysokie współczynniki SEER/SCOP (współczynniki sprawności sezonowej - stanowią miarę rocznego zużycia energii oraz 
efektywności w typowej codziennej eksploatacji. Oznaczają niższe rachunki za prąd)

W dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na marnowanie 
energii. Pamiętajmy o tym, że komory chłodnicze oraz silniki sprężarek 
to źródła energii. Jeżeli je zbilansujemy, to okazuje się, że dzięki 
instalacji chłodniczej i odzyskanemu z niej ciepłu, czyli odzyskanej 
energii - możemy zapewnić bezpłatne podgrzewanie wody do celów 
sanitarnych i/lub produkcyjnych w zakładzie.

Nowe regulacje prawne narzuciły na producentów urządzeń chłodniczych obowiązek certyfikowania wyrobów pod kątem efektywności energetycznej. Agregaty chłodnicze - opisuje wskaźnik SEPR, który mówi w uproszczeniu - ile 
średniorocznie możemy wyprodukować „chłodu” z 1 kW energii elektrycznej, w określonych przez ustawodawcę warunkach. Powyższe dotyczy zarówno urządzeń nisko- jak i średniotemperaturowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, 
że podobne wytyczne powinni spełniać również dostawcy kompletnych instalacji chłodniczych. Co to oznacza w praktyce dla Inwestora ? Z jednej strony na pewno nieco większy ale jednorazowy koszt zakupu urządzeń, ale z drugiej 
- ogromne oszczędności w ich wieloletniej eksploatacji. Wyobraźmy sobie, że nasze rachunki za energię elektryczną dostarczaną do maszynowni spadną o 20%, a przy odpowiedniej konfiguracji automatyki i sterowania instalacją 
(np. produkcji Danfoss, czy Emerson), nawet o 25% do 30%. Stanowi to niższy koszt produkcji wytwarzanego np. surowca mięsnego czy wędlin. A niższe koszty produkcji – to konkretne, wieloletnie oszczędności dla Producenta.

Najnowocześniejsza sprężarka Stream – Copeland z modułem CoreSense
Dostępnych jest blisko 50 modeli sprężarek STREAM, część z nich w dwóch wersjach silnika. Sprężarki cztero- i sześciocylindrowe serii STREAM zapewniają najlepszą 
wydajność w swojej klasie, znacząco zmniejszając koszty eksploatacji i wpływ na środowisko w porównaniu z dostępnymi produktami konkurencyjnymi. Dzięki sze-
rokiemu zakresowi charakterystyk pracy wszystkie modele nadają się do średnio- i niskotemperaturowych zastosowań chłodniczych. Typoszereg 16 modeli pokrywa 
wydajności od 62 do 153 m3/h. Płynna regulacja wydajności realizowana jest za pomocą falownika od 25 do 75 Hz lub regulacji cyfrowej. Sprężarki mogą pracować 
z czynnikami chłodniczymi: R407A/F/C, R448A, R449A, R404A, R134a, R450A oraz R513A.

Agregat wielosprężarkowy 
z odzyskiem ciepła

 EazyCool ZXDI - agregat do zastosowań wewnątrz budynku 
(widoczne kołnierze gotowe do podłączenia kanałów wentylacyjnych)

System Niezależnej Dystrybucji Powietrza - to nowoczesny system klimatyzacji strefowej oparty na techno-
logii inverterowej oraz zmiennym przepływie powietrza VAF (Variable Air Flow). Zbudowany jest z jednostki kanałowej 
(Split lub VRF) i dystrybutora powietrza z pełną automatyką. System SNDP zasilany jednym urządzeniem kanałowym 
FDUM o sprężu dyspozycyjnym 100Pa (z agregatem serii Hyperinverter) jest np. idealnym rozwiązaniem w budynkach 
typu biurowiec, czy apartamentowiec, gdzie pozwala na efektywne klimatyzowanie strefy od 2 do 8 pomieszczeń, z nie-
zależnym ustawieniem temperatury w tych pomieszczeniach. 

Klimatyzacja POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH i MAŁYCH SERWEROWNI
Rozwój komputeryzacji i cyfryzacja we wszystkich dziedzinach przemysłu, handlu 
i usług - powoduje rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie IT. Wiąże się to z ko-
niecznością tworzenia w przestrzeni firmowej pomieszczeń technicznych, zapleczy in-
formatycznych, małych serwerowni - gwarantujących niezawodną oraz nieprzerwaną 
pracę przedsiębiorstwa. Takie serwerownie wymagają stałego utrzymywania określo-
nej wilgotności oraz optymalnej temperatury powietrza 365 dni w roku i 24 
godziny na dobę.

Bardziej skomplikowane systemy to tzw. „Multi-Split”, w których jedna jednostka ze-
wnętrzna obsługuje do 6 jednostek wewnętrznych. Stosuje się je do klimatyzacji większych 
restauracji, biur, obiektów handlowych itp. W tym systemie korzystać można z większego 
wyboru jednostek wewnętrznych jak naścienne, podsufitowe, kasetonowe, czy kanałowe.

KXZ to nowoczesny, dwururowy system VRF (ze zmiennym przepływem 
czynnika chłodniczego), zapewniający chłodzenie lub grzanie dla szerokiego 
zakresu aplikacji komercyjnych, począwszy od pojedynczych mieszkań, biur 
i apartamentów, po wielopiętrowe budynki biurowe z dużymi, otwartymi 
przestrzeniami (open space). Zakres wydajności chłodniczej dla systemów 
VRF MHI rozpoczyna się od 12,1 kW a największa, pojedyncza jednostka 
zewnętrzna posiada wydajność chłodniczą 56,0 kW. Łączenie jednostek 
zewnętrznych (<kombinacje>) pozwala na osiągnięcie maksymalnej 
wydajności chłodniczej wynoszącej 168,0 kW w jednym systemie. Ilość i typ 
zastosowanych systemów KXZ – zależy tylko od aplikacji i potrzeb Inwestora. 
Całkowita max długość rurociągu dla systemu KXZ wynosi 1000 m a najdalej 
położona jednostka wewnętrzna może znajdować się w odległości nawet 160 m od jednostki zewnętrznej. Dla wszystkich 
systemów KXZ zaprojektowano indywidualny sterownik przewodowy z panelem dotykowym, z menu w języku polskim 
(możliwość zadawania temperatury z dokładnością 0,5°C).
System KXZ może współpracować z centralami wentylacyjnymi, obsługiwać kurtyny powietrza i moduły produkujące c.w.u.
Niewątpliwą zaletą wyróżniającą KXZ wśród innych systemów VRF jest zakres pracy:
producent podaje temperaturę zewnętrzną od -15°C do +46°C dla chłodzenia i od -20°C do +15,5°C dla grzania. 

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego oraz odzyskiem ciepła - KXZR - umożliwiają jednoczesną pracę 
jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia i ogrzewania, przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. Gama standardowych 
jednostek zewnętrznych o wydajności nominalnej od 22,4kW do 67,0kW, pozwala na tworzenie kombinacji urządzeń do wydajności 
168,0kW. System VRF z odzyskiem ciepła może stanowić jedyne i całoroczne źródło chłodzenia i ogrzewania.

KXZR to również możliwość aktywacji automatycznej funkcji bezpieczeństwa -„pump-down”, co jest niewątpliwym 
atutem w kontekście ustawy F-gazowej. W przypadku wykrycia nieszczelności przez zewnętrzny czujnik umieszczony 
w klimatyzowanym pomieszczeniu, sygnał przekazany do jednostki zewnętrznej zapewni odessanie pozostającego w układzie 
czynnika chłodniczego, automatyczne zamknięcie zaworów elektromagnetycznych na jednostce zewnętrznej oraz powiadomienie 
użytkowników o nieszczelności.

Oferta
Agregaty Wody Lodowej
• zakres mocy do 1600 kW
• agregaty ErP Ready 2021
• technologia inverterowa
•  agregaty TurboPower (ze sprężarką turbocore) o mocy do 1100 kW
•  nowe czynniki robocze o niskim GWP: R513A, R1234ze  

oraz naturalne: R290, NH3, CO2 
• agregaty wielozadaniowe EXP (chłodzenie/grzanie/cwu)

Oferta 
Klimakonwektory
• już od 14 dB
• z filtrem biobójczym
• z Certyfikatem EUROVENT i Atestem PZH
• oryginalny design do nowoczesnych wnętrz
• szeroka oferta

Klimatyzacja
Nasze technologie Twoja przyszłość

Agregaty EazyCool CO2 uwzględniają specyfikę pracy 
z dwutlenkiem węgla. Są to nowoczesne urządzenia w postaci 
agregatów chłodzonych powietrzem, zbudowane w oparciu 
o sprężarki półhermetyczne Stream z inverterem oraz wbudowanym 
układem sterowania i diagnostyki. Dzięki zaawansowanym 
algorytmom sterowania obsługa agregatu z punktu widzenia 
instalatora została sprowadzona do ustawienia praktycznie jednego 
parametru. Agregat automatycznie przechodzi z trybu pracy 
podkrytycznej w nadkrytyczną i na odwrót - cały czas dostosowując 
wydajność do obciążenia. Prostota obsługi pozwala wielu 
chłodniczym firmom instalatorskim i Inwestorom - w łatwy sposób 
wejść w świat instalacji na ekologiczny czynnik chłodniczy CO2.

Układy chłodnicze są zazwyczaj projektowane odpowiednio do zapotrzebowania szczytowego, co stanowi zaledwie niewielki 
odsetek rzeczywistego czasu eksploatacji. Takie przewymiarowanie prowadzi do zmniejszenia efektywności i generuje 
dodatkowe koszty. Sposobem na dopasowanie wydajności chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania jest modulacja 
wydajności. Istnieje kilka sposobów modulacji wydajności układów chłodniczych. Najczęściej stosuje się regulację typu włącz/
wyłącz, obejście gorącego gazu, równoległe połączenie sprężarek w układzie wielosprężarkowym, modulację mechaniczną 
oraz technologię zmiennej prędkości. Technologia zmiennej prędkości jest jedynym sposobem regulacji, który zapewnia 
modulację wydajności przy wysokiej efektywności energetycznej. Technologia zmiennej prędkości polega na zmianie obrotów 
sprężarki, co przekłada się na wielkość przepływu czynnika chłodniczego. Sprężarka wykorzystuje przetwornicę częstotliwości 
– zwaną również falownikiem – która zmniejsza lub zwiększa obroty silnika napędzającego sprężarkę. To właśnie w ten 
sposób sprężarki z falownikiem zapewniają najwięcej oszczędności w porównaniu z innymi technologiami.

Główne i ważne zalety systemu to dobre parametry techniczne i oszczędność energii elektrycznej a co za 
tym idzie - znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Pompa przekazuje „bezpłatną” energię 
z otoczenia do wytworzenia komfortowych warunków w obsługiwanych pomieszczeniach i do produkcji 
ciepłej wody użytkowej.
System ten zapewnia średnio ponad pięciokrotnie wyższą efektywność w porównaniu do tradycyjnych 
kotłów olejowych lub gazowych. Korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła Hydrolution to 
oszczędność energii, efektywność nawet w niskiej temperaturze otoczenia, zintegrowana konstrukcja oraz 
możliwość produkcji cwu o temperaturze 58°C (z użyciem grzałki elektrycznej do 65°C). Dodatkowe funkcje 
stosowane w rozwiązaniach MHI, to grzałka tacy ociekowej, tryb cichej pracy agregatu oraz możliwość 
sterowania przez Internet.

Do niewątpliwych zalet chillerów Rhoss należy zaliczyć ich elastyczność, ze względu na bardzo szeroki 
zakres wydajności, mnogość wersji i rozwiązań (chłodzone powietrzem/wodą/ze zdalnym skraplaczem, 
wykonania ciche, bardzo ciche, itp.) oraz naprawdę bogatą ofertę akcesoriów, np. wbudowane moduły 
hydrauliczne z 1 lub 2 pompami, ze zbiornikiem lub bez, wentylatory sterowane inverterowo, elektroniczne 
zawory rozprężne, itp. Dzięki temu Klient otrzymuje agregat dostosowany do swoich potrzeb, potocznie 
mówiąc „szyty na miarę”. 

Precyzyjna kontrola temperatury wody lodowej, 
a także zwarte, kompaktowe wymiary urządzeń Rhoss, 
umożliwiają szerokie zastosowanie również w przemyśle, 
do kontroli różnego rodzaju procesów technologicznych. 
Opatentowana, adaptacyjna logika sterowania AFP 
w agregatach ze sprężarkami Scroll, czyni je wręcz idealnym 
rozwiązaniem dla systemów klimatyzacyjnych budynków, 
centrów handlowych i wszędzie tam, gdzie krzywa 
obciążenia cieplnego jest zmienna w czasie.

Adaptive Function Plus to innowacyjne 
oprogramowanie kontroli typu przewidującego, które 
gwarantuje niższe zużycie energii (patent firmy Rhoss we 
współpracy z Uniwersytetem w Padwie). W instalacjach 
klimatyzacyjnych moduły chłodzące pracują na pełnym 
obciążeniu tylko przez krótki okres czasu, natomiast 
przez większą część sezonu - na częściowym obciążeniu. 
Oprogramowanie wpływa na wartość nastaw, dostosowuje 
wydajność sprężarek w stosunku do rzeczywistych 
warunków obciążenia. W wyniku jego zastosowania można 
uzyskać znaczne oszczędności w sezonowym zużyciu 
energii, nawet do 38% w zimie i 18% w sezonie letnim.

W szczególności innowacja technologiczna jest siłą, która stoi za nowymi produktami Rhoss. Jest ona 
gwarantowana przez R&D Lab – własne, aktywnie działające laboratorium badawczo-rozwojowe. 
Inwestycja za ponad 2mln Euro jest jedynym takim laboratorium we Włoszech, zatwierdzonym przez 
wysokospecjalistyczną firmę DMT GmbH (Essen, Niemcy), wg standardów EUROVENT. 
W laboratorium prowadzone są badania we współpracy z najbardziej prestiżowymi uczelniami Włoch 
(jak słynny i jeden z najstarszych na świecie Uniwersytet w Padwie) a nowe urządzenia testowane 
i poddawane certyfikacji, zgodnie z obowiązującymi normami/dyrektywami. Dlatego też każdy 
Inwestor czy Projektant otrzymuje pewność, iż oferowany wyrób opisany poprzez parametry zawarte 
w katalogach, wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru - spełnia oczekiwania 
i deklarowane wymogi techniczne.

Zintegrowane systemy EXP - ekologiczne, wielofunkcyjne instalacje „chillerowe”, zaprojektowane w celu 
równoczesnego zaspokojenia, przez tylko jedną jednostkę zasilającą, zapotrzebowania na wodę ciepłą 
i zimną, zarówno w celach klimatyzacji komfortu jak i ciepłej wody użytkowej, z uwzględnieniem odzysku 
ciepła. Klimatyzacja komfortu i produkcja ciepłej wody sanitarnej w instalacji 2-rurowej jest typowym, 
ekologicznym zastosowaniem w mieszkaniach, hotelach, szpitalach, halach sportowych, pensjonatach 
czy biurowcach. Innowacyjność urządzeń serii EXP polega na tym, że trzy użyteczne procesy mogą 
zachodzić dzięki jednemu urządzeniu równocześnie i to z uwzględnieniem procesu odzysku ciepła. 
Jedno urządzenie może zatem zastąpić kocioł i chiller z pompą ciepła, czy kocioł i jednostkę zewnętrzną 
klimatyzacji.

Pompy ciepła Q-ton wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urządzenia do 
ogrzewania i produkcji c.w.u. w obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, centra fitness, uczelnie, 
szpitale, domy opieki w zakresie od 30 do 480 kW (1-16 urządzeń wpiętych w jeden sterownik). Sercem 
pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologię rotacyjną 
(niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność 
zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze. 

Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody 
o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C 
(bez użycia grzałki elektrycznej). Współczynnik COP dla okresu przejściowego (temp. powietrza 16°C, 
woda na wejściu +17°C, na wyjściu +65°C) wynosi 4,3.

Optyma Plus INVERTER - agregat chłodniczy z płynną regulacją wydajności (najwyższa energooszczędność)

ZALETY:
• efektywne oszczędzanie energii
• redukcja emisji dwutlenku węgla
• kompaktowa budowa
• ciepła woda o temperaturze 65°C
• tryb cichy
• sterowanie przez Internet

backup, rotacja, kaskada – z jednego sterownika 
przewodowego Mitsubishi Heavy Industries, co jest 
rzadkością wśród oferowanych, podobnych systemów 
dla pomieszczeń technicznych
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Instalacje szyte na miarę

8 oddziałów w Polsce

5 oddziałów na Ukrainie

114 pracowników

65 inżynierów chłodnictwa i klimatyzacji

13 Centrów Obsługi Klienta 

projekt • dobór • kompletacja
• montaż – poprzez autoryzowane firmy 

instalatorskie z terenu inwestycji
• serwis gwarancyjny • serwis pogwarancyjny

remonty i modernizacje

Działy Realizacji Inwestycji

Setki zakończonych sukcesem inwestycji potwierdzają nasze kompetencje i doświadczenie 
oraz oznaczają dla naszych Klientów gwarancję powodzenia zleconych inwestycji.
 
Jako bezpośredni importer oraz autoryzowany dystrybutor urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych w Polsce, konsultujemy procesy technologiczne oraz nietypowe 
rozwiązania instalacyjne ze specjalistami z fabryk producentów.
Swoją wiedzę o nowych urządzeniach i technologiach czerpiemy ze szkoleń i spotkań 
w zakładach produkcyjnych naszych zagranicznych dostawców.
 
Aktywnie wspieramy Projektantów i Instalatorów branży HVACR, organizując szkolenia 
produktowe, służąc pomocą i doradztwem technicznym na każdym etapie realizacji 
inwestycji.
Własna sieć dystrybucji umożliwia szybkie dostosowanie oferty do wymogów rynku, 
bliskie kontakty z odbiorcami, wprowadzanie nowych technologii oraz budowanie 
lokalnych grup odbiorców.

Po 30 latach pracy w branży, Elektronika SA dysponuje szeroką ofertą produktową, 
doświadczeniem logistycznym oraz bogatym zapleczem magazynowym i towarowym, 
gwarantującym Klientom szybkie dostawy w ramach realizowanych projektów i serwisów.

Nasi znamienici producenci urządzeń i akcesoriów chłodnictwa i klimatyzacji 

Gdynia, ul.  Pucka 5
tel +48 58 66 33 300
gdynia@elektronika-sa.com.pl
 
Katowice, ul. Żelazna 15B
tel +48 32 609 87 00
katowice@elektronika-sa.com.pl

Łódź, ul. Senatorska 31
tel +48 42 689 26 66
lodz@elektronika-sa.com.pl

Poznań, ul. Św. Michała 43
tel +48 61 639 76 00
poznan@elektronika-sa.com.pl

Szczecin, ul. Bagienna 38c
tel +48 91 431 34 34
szczecin@elektronika-sa.com.pl

Tarnów, ul. Przemysłowa 27 a
tel +48 14 627 73 77
tarnow@elektronika-sa.com.pl

Warszawa, ul. Puławska 538
tel +48 22 644 18 81
warszawa@elektronika-sa.com.pl

Wrocław, ul. Cesarzowicka 5
tel +48 71 338 00 10
wroclaw@elektronika-sa.com.pl

Charków
вул. Чичибабіна, 7а
tel +380 57 7051330
 
Dniepropietrowsk
Запорізьке шосе, 37 офис 107
tel +380 562 356092

Kijów
вул. Вікентія Хвойки, 21, оф.106а, 
БЦ «Веста»
tel +380 44 4594846

Lwów
вул. Б. Хмельницького, 176
tel +380 32 2551020

Odessa
вул. Дальницька, 25
tel +380 67 3135273

Partnerstwo z jakością

Już 30 lat jesteśmy w Polsce !
Zmieniamy się i rozwijamy. 
Tworzymy coraz większe, coraz bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie 
instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.

Podstawową działalnością firmy nadal jest handel hurtowy i detaliczny urządzeniami 
i akcesoriami dla chłodnictwa i klimatyzacji. Prowadzimy także sprzedaż pomp ciepła 
i chillerów. Dystrybucja urządzeń prowadzona jest przez własną sieć oddziałów oraz sieć 
dystrybutorów. Zaopatrujemy także producentów finalnych urządzeń chłodniczych.

W swoich strukturach organizacyjnych posiadamy Działy Realizacji Inwestycji, które, 
bazując na umiejętnościach własnych inżynierów i projektantów, we współpracy 
z firmami instalacyjnymi z terenu inwestycji, są w stanie zaprojektować i zrealizować 
najnowocześniejsze instalacje chłodnicze, mroźnicze i klimatyzacyjne.
 

Prowadzimy szeroką działalność  
doradczą i szkoleniową
 
Setki zakończonych sukcesem inwestycji potwierdzają naszą kompetencję i doświadczenie 
oraz oznaczają dla naszych Klientów gwarancję powodzenia zleconych inwestycji.

Elektronika S.A., działając na przestrzeni lat jako bezpośredni importer, przedstawiciel 
i autoryzowany dystrybutor wiodących producentów światowego chłodnictwa, zyskała 
w Polsce pozycję aktywnego i solidnego partnera handlowego. Jest wielokrotnym 
laureatem konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Gazele Biznesu, 
Gepardy Biznesu, posiada kilkukrotny Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
 
Elektronika S.A. jest członkiem założycielem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Komercyjne instalacje chłodnicze

Pompy ciepła powietrze-woda dla domu

Instalacje chłodnicze w sklepach i obiektach handlowych

Modułowe pompy ciepła (czynnik chłodniczy CO2)

Klimatyzacja budynków hotelowych i zabytkowych

Zakłady przetwórstwa mięsnego

Komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą KA i ULO

Instalacje chłodnicze i mroźnicze dla przechowalnictwa

Technologie mroźnicze w przemyśle spożywczym

Przechowalnie owoców i warzyw

Przemysł stoczniowy i remonty statków

Instalacje specjalnego przeznaczenia (tunel aerodynamiczny)




