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Profesjonalny serwis Swegon

Właściwa obsługa serwisowa gwarantuje pewne i niezawodne działanie systemu oraz niskie koszty eksploatacyjne.

Organizacja serwisu w Polsce oferuje m.in.:

• Montaż, podłączanie, uruchamianie i regulację central GOLD.

• Montaż, podłączanie, uruchamianie agregatów chłodniczych i pomp ciepła współpracujących z centralami GOLD.

• Montaż, podłączenie i regulację systemów nawilżania powietrza.

• Pomiary parametrów systemu wentylacyjnego, a w tym m.in.: pomiary wielkości przepływu powietrza,     
 pomiary temperatury i wilgotności powietrza, pomiary głośności.

• Regulacje systemów klimatyzacyjnych, a w tym m.in.: regulację wielkości przepływu powietrza,      
 regulację temperatury oraz wilgotności powietrza.

• Inspekcję i czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

• Wymianę filtrów i innych części eksploatacyjnych.

• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

• Naprawę i wymianę zużytych części.

• Doradztwo w zakresie technicznym, eksploatacji urządzeń, energooszczędności systemów.

• Optymalizacja pracy urządzeń w trakcie eksploatacji w zależności od zmieniających się potrzeb użytkownika.

• Aktualizacja oprogramowania i możliwość unowocześniania starszej wersji urządzeń.

Serwis Swegon Sp. z o.o. w Polsce posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Na bieżąco korzysta także z pomocy, posiadających długoletnie doświadczenie, działów serwisowych zakładów macierzystych 
Swegon, produkujących urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w Szwecji.

Ciągły i dynamiczny rozwój firmy Swegon w Polsce idzie w parze z troską o zagwarantowanie najwyższej jakości usług serwisowych. 
Wymagania polskiego rynku są coraz wyższe, dlatego niezwykle istotna jest umiejętność dostosowania istniejących układów 
klimatyzacji do zmieniających się warunków użytkowania. Energooszczędność i optymalizacja pracy urządzeń w trakcie użytkowania 
w dużej mierze decydują o ich faktycznej ocenie i końcowym zadowoleniu klienta.

Serwis Swegon działa na terenie całej Polski

Gdynia

Tarnowo Podg.

Katowice

Kraków

Warszawa

Wrocław

Gorzów
Wlkp.

Łódź

Lublin

Zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi serwisowej jest największym 
priorytetem serwisu Swegon. Na terenie całej Polski zostały stworzone 
własne grupy serwisowe, co pozwala w razie potrzeby na szybką reakcję. 

Siedzibą główną Swegon Sp. z o.o. jest Tarnowo Podgórne koło Poznania, 
tam również znajduje się główna baza serwisu i magazyn części.
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Możliwości montażu central GOLD

w pomieszczeniu, w pionie
w pomieszczeniu, w poziomie

na dachu, wolnostojąca

na dachu budynku, 
w dodatkowej obudowie

blisko pomieszczeń użytkowych

podwieszona pod sufitem, obudowana

w pomieszczeniu, podwieszana pod sufitem

w pomieszczeniu, zabudowana w szafie

Wszystkie typy central GOLD są przeznaczone do instalacji w budynkach biurowych, szkolnych, zakładach produkcyjnych, sklepach,   
muzeach, budynkach mieszkalnych, hotelach itp. Centrale GOLD PX z wymiennikiem krzyżowym oraz GOLD CX z wymiennikiem glikolowym 
mogą być stosowane do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza np. krytych pływalni lub w obiektach, 
gdzie wymagana jest całkowita separacja nawiewu od wywiewu jak np. szpitale. Centrale GOLD SD stosowane są w tych obiektach,             
w których wymagane jest pełne odseparowanie centrali nawiewnej od wywiewnej, a ich instalacja jest w oddzielnych miejscach budynku. 
Wszystkie wielkości i warianty central GOLD przygotowane są również do pracy na zewnątrz pomieszczeń.

Kompaktowa budowa central GOLD umożliwia ich instalowanie w pomieszczeniach o małej powierzchni czy kubaturze. Bardzo niski 
poziom głośności pozwala na montaż ich w wielu wypadkach nawet bezpośrednio w pomieszczeniach użytkowych.

Montaż central GOLD jest bardzo szybki i prosty. GOLD jest centralą kompletnie okablowaną, z systemem sterowania umieszczonym we-
wnątrz urządzenia. Przy montażu, do centrali należy doprowadzić jedynie zasilanie elektryczne. Sekcje funkcyjne takie jak: nagrzewnica, 
chłodnica można montować bezpośrednio do centrali lub w kanałach wentylacyjnych w zależności od potrzeb i warunków montażowych. 
Poniżej przedstawiono kilka wariantów montażu central GOLD:
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Referencje
Swegon Sp. z o.o. dostarczyła już ponad 3000 central GOLD do ponad 2000 obiektów na terenie całej Polski. 
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów budynków, w których zostały zainstalowane centrale GOLD.

Hotel NIEBIESKI "ART HOTEL & SPA" w Krakowie

Wydział Zarządzania UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
w Warszawie

Biurowiec CROSS POINT w ŁodziBiurowiec SILVER FORUM w Wrocławiu

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA w KoszalinieHotel-Restauracja BROVARIA w Poznaniu
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Hotel WINDSOR w Jachrance

SUKIENNICE w Krakowie

SĄD OKRĘGOWY w Katowicach

Zakłady farmaceutyczne POLPHARMA 
w Starogardzie Gdańskim

Hotel OLYMPIC w Wronkach


