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Atisa Aero-Termica-Italiana S.p.A. została założona w 1932 roku w Mediolanie. Obecnie jest jednym z 
najbardziej liczących się producentów urządzeń branży klimatyzacyjnej na arenie międzynarodowej. 
Firma kładzie ogromny nacisk na ciągłe badania i nieprzerwany rozwój produkowanych urządzeń, ale 
także na rozwiązania elastyczne, zaspokajające m.in. wymagania rynku przemysłowego, które często 
obok wysokich standardów jakości wymagają także niskich cen. Urządzenia Atisa przeznaczone są do 
pracy w budynkach biurowych, przemysłowych, hotelach, szkołach, szpitalach, budynkach mieszkalnych, a 
także do pracy na pokładach statków.

W celu zaspokojenia wymagań rynku Atisa działa w zgodzie z systemami jakości normy ISO 
9001:2008. Jest jedną z pierwszych firm branży klimatyzacyjnej, która, w oparciu o normę ISO 3741 
certyfikowaną przez Krajowy Instytut Elektrotechniki Galileo Ferraris, zbudowała na terenie swojej 

3fabryki specjalną komorę akustyczną o kubaturze 240m , służącą do przeprowadzania pomiarów 
i certyfikacji poziomu mocy akustycznej swoich urządzeń. Na terenie fabryki zbudowano także 
pomieszczenie do testów termicznych i pomiaru wydajności chłodniczej oraz grzewczej jednostek.

Trzy najważniejsze określenia będące synonimami urządzeń Atisa:
Bezpieczeństwo - aby zagwarantować funkcjonalność w zgodzie z obowiązującymi normami.
Niezawodność - aby ograniczyć do minimum czas potrzebny na obsługę techniczną urządzeń.
Design - aby optymalizować powierzchnię i funkcjonalność oraz by, tam gdzie to potrzebne, nadać 
urządzeniu przyjemną dla oka formę.

Atisa to wybór partnera, który jest ekspertem w swojej dziedzinie.
Wysoka technologia wykonania naszych produktów wynika z wieloletniego doświadczenia, nabytego 
podczas projektowania specjalnego, dedykowanego wyposażenia branży morskiej (centrale wentylacyjne 
z kompletnym okablowaniem i rozdzielnicą oferowane wraz z uruchomieniem, klimakonwektory, jednostki 
kanałowe itd.), a także związanych z nią restrykcyjnych norm, wymaganych uprawnień oraz certyfikacji 
cywilnych i morskich. Większość produktów zawartych w niniejszym katalogu dopuszczona jest także do 
zastosowań morskich.

Klimakonwektory posiadają certyfikat EUROVENT, będący dla klienta gwarancją zgodności 
deklarowanych przez producenta parametrów powietrza, głośności, a także wydajności, na 
podstawie corocznych testów efektywności przeprowadzanych w Systemie Certyfikacyjnym 
Eurovent.
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OFERTA KLIMAKONWEKTORÓW

SV
Klimakonwektory uniwersalne, przeznaczone do montażu w każdym 
środowisku, wyposażone w silniki elektryczne 6-biegowe, z czego 3 biegi 
podłączone są w standardzie. Dostępne z wymiennikami 2, 3 lub 4-rzędowymi, 
w wersji 2 lub 4-rurowej. Szeroka gama możliwych wersji wykonań (do 
montażu przyściennego, podsufitowego lub kanałowego, z obudową lub 
pod zabudowę).

§obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, malowana
§wewnętrzna izolacja akustyczna, samogasnąca
§filtr z włókien akrylowych z obustronną siatką
§dostępna wersja SV-EC (wysokowydajny bezszczotkowy silnik, niższy poziom 

hałasu oraz zużycia energii)

MF
Klimakonwektory kanałowe o średnim sprężu, jednofazowe. Skrzynka 
przyłączeniowa tłoczna dedykowana do kanału prostokątnego, umieszczona 
w obudowie i uwzględniona w wymiarach jednostki. Standardowo wytwarzane z 
przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie, mogą być oferowane w odwrotnej 
wersji (wymiennik obrócony o 180°). Dostępne w wykonaniu 2 lub 4-rurowym. 
Możliwe wykonanie z wlotem powietrza od dołu.

§obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
§wewnętrzna izolacja akustyczna, samogasnąca
§dostępna wersja MF-EC (wysokowydajny bezszczotkowy silnik, niższy poziom 

hałasu oraz zużycia energii)

BV
Klimakonwektory uniwersalne z niską obudową, zaprojektowane z myślą 
o pomieszczeniach wymagających spełnienia wysokich standardów 
architektonicznych. Wyposażone w silnik elektryczny 6-biegowy, z czego 3 biegi 
podłączone są w standardzie. Dostępne wyłącznie z wymiennikami 3-
rzędowymi, dostępne w wykonaniu 2 lub 4-rurowym. Możliwe wersje wykonania 
do montażu ściennego z wlotem powietrza z przodu, z obudową lub pod 
zabudowę. 

§obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, malowana
§wewnętrzna izolacja akustyczna, samogasnąca
§filtr z włókien akrylowych z obustronną siatką

DF
Klimakonwektory kanałowe o wysokim sprężu, jednofazowe. Dostępne 
w wykonaniu 2 lub 4-rurowym. Możliwe wykonanie do montażu pionowego lub 
poziomego. 

§obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
§wewnętrzna izolacja akustyczna, samogasnąca

CV
Klimakonwektory kasetonowe, przystosowane do montażu w każdym 
środowisku. Typoszereg CV oferuje łatwą instalację i konserwację. Wysokie 
wydajności klimakonwektorów zapewniają wymienniki 1, 2 lub 3-rzędowe; 
istnieje także możliwość wyboru dodatkowej nagrzewnicy wodnej dla systemów 
4-rurowych (niedostępne przy wymienniku 3-rzędowym). 

§obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, malowana
§wewnętrzna izolacja akustyczna, samogasnąca i antykondensacyjna
§filtr z włókien syntetycznych z obustronną siatką
§dostępna wersja CV-EC (wysokowydajny bezszczotkowy silnik, niższy poziom 

hałasu oraz zużycia energii)

Akcesoria
Dla klimakonwektorów ATISA dostępna jest szeroka gama akcesoriów, 
rozszerzająca funkcjonalność całego systemu wentylacji. 

§elementy komunikacji Modbus
§sterowniki główne i pomieszczeniowe
§czujniki temperatury, karty I/O
§sterowniki standardowe, z termostatem i możliwością programowania

Klimakonwektory w wersjach EC
Modele wyposażone w wentylatory z bezszczotkowymi silnikami, pozwalają osiągnąć znacznie mniejsze 
zużycie energii elektrycznej w stosunku do standardowych urządzeń. Silniki typu EC charakteryzują się 
dłuższą żywotnością niż tradycyjne silniki, a także niższym poziomem emitowanego hałasu. Dzięki płynnej 
regulacji przepływu powietrza w urządzeniu, klimakonwektory w wersjach EC, zapewniają użytkownikom 
wysoki poziom komfortu cieplnego i gwarantują osiągnięcie wymaganych parametrów temperaturowo-
wilgotnościowych w pomieszczeniu.


