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Autoryzowany dystrybutor

Systemy Retrotec 2018r
do testów szczelności powietrznej

Retrotec rozwinął modułowy system wentylatorów drzwiowych do testów
szczelności powietrznej zarówno małych mieszkań jak i największych

światowych obiektów komercyjnych. Wyjątkowa oferta pozwala wybrać

urządzenia o wydatku powietrznym od 0,61m³/h do 42.000m³/h. Systemy
oferują intuicyjne oprogramowanie automatyzujące przeprowadzanie

testów i generowanie raportów zgodnych z dowolnym standardem (także
wg PN-EN-ISO-9972_2015, w języku polskim).

Rewolucyjny sterownik DM32WiFi
Pierwszy na świecie cyfrowy miernik ciśnienia różnicowego z kolorowym

ekranem dotykowym, idealny do prowadzenia testów z użyciem od 1 do

24 wentylatorów na dowolne odległości, wykorzystujący sieć Ethernet lub
Internet. Zalecana kalibracja co 5 lat!

5000

Wybierz jeden z trzech wentylatorów

Największa wydajność w
przeliczeniu na moc & €.
Silnik 0.75hp

γ Gamma-Tech,

6000

Bardzo szybka reakcja.
Najlepszy w testach dużych
obiektów.
Silnik 2.0hp

Autoryzowany dystrybutor,

300

Lekki i kompaktowy.
Do testów szczelnych domów i
mieszkań.

Silnik 0.22hp.

www.gamma-tech.pl;
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Standard: mieszkania i domy
Model 5000 jest najlepiej sprzedającym się systemem, ponieważ
dostarcza największy przepływ za 1 euro oraz za 1 amper mocy.
Nic nie dorównuje jego 10-letniej gwarancji na obudowę wentylatora
wytrzymującej upadek z wysokości 1,8m na beton. Wybór dopełnia
rewelacyjny sterownik o zaawansowanej technologicznie konstrukcji.
Jest to idealny system do testowania mniejszych
obiektów, domów i mieszkań.
Oprogramowanie FanTestic PRO (testy z użyciem 1 – 2 wentylatorów)
w cenie zestawu
0.75 hp 5000 fan
EU5100, sterownik DM32WiFi

€4.900,00

Hi-Power - Duża moc
Zwiększenie mocy z typowej ¾ hp dla testowania domów na 1.5hp
jest nie tylko zwiększeniem przepływu powietrza. Specjalny zasilacz o
zmiennej częstotliwości (The Variable Frequency Drive) zapewnia
stabilną szybkość i zabezpiecza przed przegrzaniem nawet podczas
długich testów przy wysokim ciśnieniu. Samo-referencyjny wentylator
eliminuje potrzebę przełączania rurek ciśnieniowych przy zmianie
kierunku testu, podłączonych poprawnie, nawet przy najbardziej
skomplikowanych testach. Dostarczany z sterownikiem DM32WiFi
2.0 hp 6000 fan

EU6100, sterownik DM32WiFi

€7.100,00

Duża moc i sztywny panel
Wyjątkowo szybko ustawiany i profesjonalny wygląd tego jedynego
sztywnego panelu drzwiowego Retrotec’a powoduje, że jest on bardzo
szeroko wykorzystywany przez najlepsze firmy wykonujące badania
szczelności powietrznej. Wielopiętrowe apartamentowce zwykle
potrzebują tylko jeden system do badania jednego piętra budynku.

EU6120, sterownik DM32WiFi

2.0 hp 6000 fan
3

14 100m /h

γ Gamma-Tech,

Autoryzowany dystrybutor,

€9.100,00

www.gamma-tech.pl;
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Podwójny standardowy: mieszkania,
domy
Podwójny system w jednym otworze drzwiowym dostarcza dwa
razy więcej powietrza, bardzo ekonomiczny i wydajny. Duża rama
aluminiowa.
2 x 0.75 hp 1000 fans

EU5210, sterowniki DM32WiFi

€9.800,00

Double Hi-Power – Podwójna duża moc
Wykorzystanie dwóch wentylatorów o dużej mocy zapewnia 28.200
m³/h. System ten umożliwi wykonanie większości testów – od małych
obiektów komercyjnych do całych pięter budynków mieszkalnych. Duża
rama aluminiowa. Szybszy w ustawieniu niż potrójny system z
wentylatorami model 5000.

2 x 2.0 hp 6000 fans

EU6210, sterownik DM32WiFi

€14.500,00

Potrójny standardowy
Największa wydajność powietrzna za 1 Euro. Bezkonkurencyjny
3 x 0.75 hp 5000
fans

EU5310, sterownik
DM32WiFi

€14.700,00

γ Gamma-Tech,

Autoryzowany dystrybutor,
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Triple Hi-Power – Potrójna moc
Największy przepływ powietrza poprzez jeden otwór drzwiowy.
Idealny do testowania magazynów, biurowców. Wentylatory Hi-Power
mają bardzo szeroki zakres wydajności, co pozwala przeprowadzać
zautomatyzowane wielopunktowe badania bez zmian przesłon. Duża
oszczędność czasu i bardziej dokładne rezultaty.
3 x 2.0 hp 6000 fans

EU6310, sterownik DM32WiFi

€22.500,00

Specjalny system do małych mieszkań i szczelnych domów
Mały przepływ powietrza
Ten system został specjalnie dopasowany do testowania szczelnych
domów i mieszkań. Dopracowana konstrukcja aluminiowej ramy
drzwiowej zapewnia o 50% szczelniejsze osadzenie niż jakakolwiek inna
rama. Eliptyczna dysza i odśrodkowy wentylator pozwala uzyskać
dokładność wyliczeń krotności wymian powietrza aż do 0,03 1/h przy
ciśnieniu 50Pa.
0.22 hp 300 series fan

γ Gamma-Tech,

Autoryzowany dystrybutor,

EU300, sterownik DM32WiFi

€4.400,00

www.gamma-tech.pl;

Str 4 / 7

The Contra – Wysokie ciśnienie
System Contra to dwustopniowy zestaw wentylatorów, opracowany przez
Retrotec specjalnie do wysokociśnieniowego testowania. Oferuje on
przepływ do 9.000 m³/h przy ciśnieniu 500Pa – 5 razy więcej niż typowy
blower door. Idealny dla standardów ASTM oraz ISO testów przy ciśnieniu
300Pa, oraz do testów lokalizujących przecieki powodowane deszczem
(rain penetration tests). Wykorzystuje dwa wentylatory 6000 pracujące w
przeciwnych kierunkach.
2 x 2.0 hp 6000 fans

EU4210, sterownik DM32WiFi

€10.900,00

Polecane akcesoria dodatkowe
Grill Mask – taśma
klejąca plastikowa

Niezastąpiona pomoc w
uszczelnianiu kanałów i
otworów. Rolka ma
szerokość 30,5cm, długość
65,8m i perforację co
30,5cm.
60,00EUR +VAT

γ Gamma-Tech,

Fog Generator –
generator dymu

TINY CX jest zwartą, zasilaną z
akumulatora wytwornicą
dymu. Gotowa do pracy w
niecałą sekundę, lekka
(0,63kg) i poręczna (25 x 5,3 x
5,5cm). Wykorzystywana do
lokalizacji nieszczelności.
797,00EUR +VAT
Autoryzowany dystrybutor,

Sztywne pudło na
wentylator

Zabezpiecza wentylator w
transporcie i służy jako
podręczne biurko na laptopa,
sterownik i notatki podczas
testów. Wymiary: 35,6 x 66,0 x
63,5 cm.
300,00EUR +VAT
www.gamma-tech.pl;

Str 5 / 7

Wybór spośród trzech paneli
Standardowy
nylonowy panel

Rozszerzony nylonowy
panel

Aluminiowa rama i nylonowa
przesłona stanowią bardzo
ekonomiczną ofertę.
Wymiary otworów
drzwiowych: szer. 75 – 112
x wysokość 135 – 247cm

Duża rama aluminiowa i nylonowa
przesłona stanowią bardzo
ekonomiczną ofertę.
Wymiary otworów drzwiowych:
szerokość 81 – 130 x wysokość
150 – 277cm

Licencja w oparciu o ilość obsługiwanych wentylatorów
FanTestic Lite

Regulowany sztywny panel

Sztywny panel jest bardziej szczelny
i szybszy w ustawieniu przy testach
w obu kierunkach (nad- i podciśnieniu). Wyjątkowo profesjonalny
wygląd.

1

1- 2

1 - 6

Darmowy

FanTestic PRO, z modyfikowalnym raportem

€354,00

FanTestic PRO-6, z modyfikowalnym raportem
FanTestic PRO, Wszystkie standardy, max 2 wentylatory testowe

€1.420,00
€714,00

GAMMA-TECH – autoryzowany dystrybutor w Polsce
71-494 Szczecin, ul. Stawna 6
www.gamma-tech.pl
email: office@gamma-tech.pl
tel. 504-265-355, +91/885 60 02

Swoim klientom po zakupie systemu Retrotec’a oferuję w
siedzibie firmy darmowe szkolenie / wprowadzenie do
użytkowania sprzętu oraz wystawiam certyfikat przeszkolenia.
Przekazuję materiały szkoleniowe, dokładną instrukcję
pierwszego uruchomienia oraz szablon raportu w języku polskim.

γ Gamma-Tech,

Autoryzowany dystrybutor,

www.gamma-tech.pl;
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Wybierz z naszej oferty –

Modele z DM32

sterownik DM32WiFi jest standardem

EU5100

EU6100

EU6120

EU5210

EU6211

5000

6000

6000

2x5000

2x 6000

1 x 0.75 hp

1 x 2.0 hp

1 x 2.0 hp

2 x 0.75 hp

2 x 2.0 hp

9 000 @ 50 Pa

14 100 @ 50 Pa

14 100 @ 50 Pa

18 000 @ 50 Pa

28 200 @ 50 Pa

15 Kg

16 Kg

16 Kg

15 Kg

16 Kg

Panel nylonowy

Panel nylonowy

Sztywny panel
modułowy

Duży panel
nylonowy

Duży panel
nylonowy

75 do 112 cm

75 do 112 cm

81 do 124 cm

81 do 131 cm

81 do 131 cm

135 do 247 cm

135 do 247 cm

194 do 221 cm

151 do 278 cm

151 do 278 cm

Cena systemu netto

€4.900

€7.100

€9.100

€9.800

€14.500

Duża rama drzwiowa

+€400

+€400

Nie dotyczy

W zestawie

W zestawie

+€300

W zestawie

W zestawie

+€600

W zestawie

EU5310

EU6310

EU300

EU350

Wentylator model

Ilość went x moc (hp)
Max wydatek (m³/h)
Ciężar wentylatora

(bez pudła, pierścieni)

Rodzaj panelu
Szerokość otworu
drzwiowego
Wysokość otworu
drzwiowego

Sztywne pudło na
wentylator

Modele z
DM32WiFi
Wentylator model

EU4210

Wysokie ciśnienie

3x5000

3x6000

300

300

2x6000

3 x 0.75 hp

3 x 2.0 hp

1 x 0.22 hp

1 x 0.22 hp

2 x 2.0 hp

27 000 @ 50 Pa

42 300 @ 50 Pa

1 200 @ 50 Pa

1 200 @ 50 Pa

9 000 @ 500 Pa

15 Kg

16 Kg

6 Kg

6 Kg

16 Kg

1 duży panel
nylonowy & 1
przesłona na 3 went.

1 duży panel
nylonowy & 1
przesłona na 3 went

Panel nylonowy

Testy kanałów
wentylacyjnych

Duży panel
nylonowy

81 do 131 cm

81 do 131 cm

75 do 109 cm

Nie dotyczy

81 do 131 cm

151 do 278 cm

151 do 278 cm

135 do 247 cm

Nie dotyczy

151 do 278 cm

Cena systemu netto

€14.700

€22.500

€4.400

€4.700

€10.900

Duża rama drzwiowa

W zestawie

W zestawie

+€400

Nie dotyczy

W zestawie

+€900

W zestawie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W zestawie

Ilość went x moc (hp)
Max wydatek (m³/h)
Ciężar wentylatora

(bez pudła, pierścieni)

Rodzaj panelu
Szerokość otworu
drzwiowego
Wysokość otworu
drzwiowego

Sztywne pudło na
wentylator

UWAGA: Ceny netto, bez podatku VAT.

γ Gamma-Tech,

Koszt logistyki i dostawy kurierem około €120 +VAT

Autoryzowany dystrybutor,
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