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Szanowni Państwo,
Dużymi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia sezonu w branży klimatyzacyjnej. Dlatego przypominamy  
o trwającym cyklu szkoleń technicznych. To dobry moment, by poszerzyć swoją wiedzę przed zbliżają-
cym się sezonem. Odnowiona sala szkoleniowa i nasi Inżynierowie serwisu czekają.

Anna Zalewska-Moneta
Specjalista ds. marketingu

l u ty

2013

GRUDZIEŃ • DECEMBER • DEZEMBER 2012
Tydzień

 
Poniedziałek

monday • montag
Wtorek

tuesday • dienstag
Środa

wednesday • mittwoch
Czwartek

thursday • donnerstag
Piątek

friday • freitag
Sobota

saturday • samstag
Niedziela
sunday • sonntag

48
Delfi ny • Konrada Waleriana • Wirgiliusza Zdzisława • Lesława Błażeja • Fryderyka Andrzeja • Justyny

1
Natalii • Blanki

2
Pauliny • Rafała

49 3
Franciszka • Ksawerego

4
Barbary • Krystiana

5
Saby • Kryspina

6
Mikołaja • Jaremy

7
Marcina • Ambrożego

8
Marii • Zenona

9
Leokadii • Wiesława

50 10
Danieli • Julii

11
Waldemara • Artura

12
Aleksandra • Adelajdy

13
Łucji • Otylii

14
Alfreda • Izydora

15
Niny • Celiny

16
Albiny • Zdzisławy

51 17
Olimpii • Jolanty

18
Gracjana • Bogusława

19
Gabrieli • Dariusza

20
Bogumiły • Dominika

21
Tomasza • Piotra

22
Honoraty • Zenona

23
Sławomiry • Wiktorii

52 24
Adama • Ewy

25
Anastazji • Piotra

26
Szczepana • Dionizego

27
Jana • Żanety

28
Teofi lii • Antoniego

29
Dawida • Tomasza

30
Eugeniusza • Sewera

1 31
Sylwestra • Melanii Mieczysława • Mieszka Bazylego • Grzegorza Danuty • Genowefy Anieli • Eugeniusza Hanny • Edwarda Kacpra • Melchiora

STYCZEŃ • JANUARY • JANUAR 2013
Tydzień

 
Poniedziałek

monday • montag
Wtorek

tuesday • dienstag
Środa

wednesday • mittwoch
Czwartek

thursday • donnerstag
Piątek

friday • freitag
Sobota

saturday • samstag
Niedziela
sunday • sonntag

1
Sylwestra • Melanii

1
Mieczysława • Mieszka

2
Bazylego • Grzegorza

3
Danuty • Genowefy

4
Anieli • Eugeniusza

5
Hanny • Edwarda

6
Kacpra • Melchiora

2 7
Lucjana • Juliana

8
Seweryna • Mścisława

9
Marceliny • Julianny

10
Dobrosława • Wilhelma

11
Honoraty • Feliksa

12
Arkadiusza • Czesławy

13
Bogumiła • Weroniki

3 14
Feliksa • Hilarego

15
Makarego • Dąbrówki

16
Marcelego • Włodzimierza

17
Antoniego • Jana

18
Małgorzaty • Piotra

19
Henryka • Mariusza

20
Fabiana • Sebastiana

4 21
Agnieszki • Jarosława

22
Anastazego • Wincentego

23
Ildefonsa • Rajmunda

24
Felicji • Rafała

25
Tatiany • Pawła

26
Pauli • Pauliny

27
Angeliki • Ilony

5 28
Walerego • Tomasza

29
Franciszka • Zdzisława

30
Macieja • Martyny

31
Ludwika • Marceliny Ignacego • Renaty Marii • Joanny Błażeja • Telimeny

LUTY • FEBRUARY • FEBRUAR 2013
Tydzień

 
Poniedziałek

monday • montag
Wtorek

tuesday • dienstag
Środa

wednesday • mittwoch
Czwartek

thursday • donnerstag
Piątek

friday • freitag
Sobota

saturday • samstag
Niedziela
sunday • sonntag

5
Walerego • Tomasza Franciszka • Zdzisława Macieja • Martyny Ludwika • Marceliny

1
Ignacego • Renaty

2
Marii • Joanny

3
Błażeja • Telimeny

6 4
Andrzeja • Weroniki

5
Agaty • Adelajdy

6
Bohdana • Doroty

7
Romualda • Ryszarda

8
Piotra • Żakliny

9
Apolonii • Mariana

10
Elwiry • Jacentego

7 11
Marii • Lucjana

12
Eulalii • Modesta

13
Grzegorza • Katarzyny

14
Walentego • Cyryla

15
Faustyna • Jowity

16
Danuty • Daniela

17
Łukasza • Zbigniewa

8 18
Konstancji • Maksyma

19
Arnolda • Konrada

20
Leona • Ludomiła

21
Eleonory • Kiejstuta

22
Małgorzaty • Piotra

23
Damiana • Romany

24
Macieja • Bogusza

9 25
Cezarego • Wiktora

26
Aleksandra • Mirosława

27
Gabriela • Anastazji

28
Makarego • Ludomira Antoniego • Radosława Heleny • Henryka Maryny • Kunegundy
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2013
Szanowni Państwo,
Coraz częściej zwracamy uwagę na warunki w jakich żyjemy i pracujemy, jak mieszkamy, w jaki sposób 
wypoczywamy, czy też wreszcie na to czym oddychamy. Klimatyzacja Mitsubishi Electric pomoże podnieść 
jakość naszego życia, podniesie komfort pracy, dostosuje warunki do specyfikacji wykonywanych czynności.
Urządzenia Mitsubishi Electric zarówno w zakresie schładzania jak i ogrzewania zapewniają użytkownikom 
niewymierne korzyści, komfort wypoczynku, czyste, świeże powietrze oraz grzanie, jeśli zachodzi taka 
potrzeba. Mitsubishi Electric oferuje Państwu szeroką gamę modeli, proste rozwiązania, najlepszą technologię 
i niezawodność.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą zakupową oraz do kontaktu  
z Działem Handlowym Zymetric!

Anna Augustyniak
Specjalista ds.marketingu

a.augustyniak@zymetric.pl
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styczeń 2013

To ważne zdanie na rok 2013 dla producentów, dystrybutorów, instalatorów, projektantów z branży 
klimatyzacyjnej. Dyrektywa ErP ma na celu poprawę wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na 
rynku wewnętrznym.

Od 1 stycznia 2013 roku przepisy dyrektywy unijnej  „ErP”  mają zastosowanie również dla klimatyzatorów o mocy 
chłodniczej poniżej 12 kW. Od tego momentu, wszystkie jednostki, wykorzystywane na rynku europejskim 
muszą spełnić wymogi dyrektywy ErP. Warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu systemów klimatyzacji.
Produkty Mitsubishi Electric, dzięki innowacyjnej technologii spełniają europejskie wymogi.

Więcej informacji na stronie www.mitsubishi-electric.pl w zakładce ErP 

Produkty Mitsubishi ElEctric  
sPEłniają wyMogi dyrEktywy ErP 

luty 2013

Harmonogram  
szkoleń dostępny  

na stronie 
www.mitsubishi-electric.pl

http://www.mitsubishi-electric.pl
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Nowy Warsztat szkoleniowy, to nie tylko estetyczny wygląd obrandowanych ścian. To przede wszystkim  
nowe urządzenia z oferty Mitsubishi Electric i doświadczeni Inżynierowie serwisu prowadzący bloki  
szkoleniowe. A także kącik kibica, gdzie można aktywnie spędzić czas podczas przerw szkoleniowych :).   

Nie czekaj – zapisz się już dziś! Serdecznie zapraszamy.
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Urządzenia Mitsubishi Electric zostały zamontowane  
w nowobudowanym biurowcu firmy Elemental w Gro-
dzisku Mazowieckiem. Budynek będzie nową siedzibą 
firmy, ale także przewidziane są pomieszczenia biurowe 
pod wynajem. 4-piętrowy budynek wyróżnia się nowo-
czesnym charakterem elewacji i niekonwencjonalnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi wnętrz. W pomiesz-
czeniach zostaną zamontowane głównie urządzenia 
kanałowe oraz kasetonowe, które łatwo wkomponują  

się w zaaranżowane przestrzenie. Jednak przede 
wszystkim urządzenia te są bardzo ciche – nie będą  
zakłócały pracy pracownikom firmy. Na obiekcie zostało  
zamontowanych 11 agregatów VRF o łącznej mocy  
ponad 450 kW oraz 5 kompletów urządzeń typu split 
do serwerowni. Całość systemu będzie kontrolował no-
woczesny system sterowania TG 2000, który umożliwia 
rozliczanie kosztów zużycia energii oraz rozdzielenie  
kosztów opłat dla każdej jednostki.

REALIZACJE MITSUBISHI ELECTRIC
Nowoczesny biurowiec firmy Elemental

Urządzenia Mitsubishi Electric zostały zamontowane  
w nowobudowanym biurowcu firmy Elemental  
w Grodzisku Mazowieckim. Budynek będzie nową  
siedzibą firmy, ale także przewidziane są pomieszczenia 
biurowe pod wynajem. 4-piętrowy budynek wyróżnia 
się nowoczesnym charakterem elewacji i niekonwen-
cjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi wnętrz.  
W pomieszczeniach zostaną zamontowane głównie  
urządzenia kanałowe oraz kasetonowe, które łatwo 
wkomponują się w zaaranżowane przestrzenie. Jednak 
przede wszystkim urządzenia te są bardzo ciche – nie będą  
zakłócały pracy pracownikom firmy. Na obiekcie zostało  
zamontowanych 11 agregatów VRF o łącznej mocy  
ponad 450 kW oraz 5 kompletów urządzeń typu split do 
serwerowni. Całość systemu będzie kontrolował nowo-
czesny system sterowania TG 2000, który umożliwia rozli-
czanie kosztów zużycia energii oraz rozdzielenie kosztów 
opłat dla każdej jednostki.
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Czy wiesz, że?

O branży na wesoło

Mitsubishi Electric w swej ofercie systemów sterowa-
nia posiada oprogramowanie TG-2000A, które pozwala 
na koordynację pracy 2000 jednostek wewnętrznych. 
Oprogramowanie nie tylko upraszcza zdalną obsługę 
urządzeń przez internet, ale przede wszystkim zezwala 
na rozliczenie zużytej energii elektrycznej przez każdą  
jednostkę wewnętrzneą indywidualnie, w wielu  
budynkach. Ponadto system pozwala na automatyczne  
rozliczenie zużycia energii cieplnej czy gazu na potrzeby  

kotłowni. W przypadku awarii urządzeń, system  
automatycznie wysyła wiadomość e-mail na wskazany  
adres. TG-2000A jako sterownik nadrzędny w sposób  
prosty zarządza klimatyzacją w programie czasowym  
i rejestruje parametry temperaturowe pomieszczeń.
System TG-2000A to idealne narzędzie redukujące 
koszty eksploatacji klimatyzacji i ogrzewania poprzez 
rozbudowane funkcje nadzorcze.  
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