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A Rosenberg–csoport
A lég- és klímatechnika a mi világunk

Lételemünk a levegő - szenvedélyünk azt intelligensen és hatékonyan mozgatni. 1981 óta
fejlesztünk és gyártunk szabályozható külső forgórészes motorokat, ventilátorokat és légkezelő
gépeket.
A Rosenberg–csoport központja a németországi Künzelsauban található, a Heilbronn-Franken
innovációs terület központjában. Német mérnöki szakértelem fejlesztői munkánk alapja
és innovációnk mozgatórugója. Világméretű vállalat lévén jelen vagyunk mindenhol, ahol
ügyfeleinknek szüksége van ránk. A világ több mint 45 országában jelen lévő telephelyeinkkel
és értékesítési irodáinkkal mindig erős és megbízható partnerei vagyunk ügyfeleinknek.
Kiemelten kezeljük az állandó információcserét ügyfeleink és munkatársaink között, melynek
következtében folyamatosan javítjuk termékeink minőségét, rugalmasan kielégítve ügyfeleink
minden igényét.
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Alapítás éve		

1981

Munkatársak száma
350 Németországban
			kb. 1400 világszerte
Gyártóüzemek 		
Németortszág (Künzelsau, Glaubitz,
			Waldmünchen), Magyarország,
			Csehország, Olaszország,
			Franciaország, Szlovákia, Kína
Fejlesztőközpontok
(tanúsított laborok)

Németország, Franciaország,
Magyarország és Kína

A Rosenberg-csoport
ROX Klimatechnik GmbH
további tagjai
ECOFIT, ETRI, Airtècnics
			
			

Lételemünk a levegő
Intelligens megoldásokat kínálunk a levegő
hatékony mozgatására – legyen az meleg vagy éppen hideg

3

Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft.
Energiahatékonyság a gyártótól

A Rosenberg Hungária Kft. központja Tokodaltárón, Budapesttől 42 km-re észak-nyugatra, a 10.
számú főút mentén található.
Cégünk fő tevékenysége ventilátorok és légkezelőgépek gyártása. Ezen termékeken túl HKVS
nagyhatékonyságú hővisszanyerő berendezések, SMART Airbox légkezelőgépek, hőcserélők,
automatika berendezések és légfüggönyök gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk.
A Rosenberg Hungária Kft. – a Rosenberg–csoport tagjaként – a folyamatos fejlesztések
megvalósításával dinamikusan fejlődik.
A piac és a vásárlók igényei, nagyrészt a változó környezeti hatások miatt egyre bonyolultabbá
válnak. A Rosenberg-csoport ezen igényeknek biztosan meg akar felelni, így vezető szerepet vállal
a technikai fejlődésben.
Az általunk szállított gépek garanciaidőn belüli és azon túli szervizelését saját, jól felkészült
szakembergárdával a villamos szakterületet is magába foglalva, önállóan végezzük.
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Alapítás éve		

1989

Munkatársak száma

210

Alapterület 		

42 510 m2

Csarnok alapterület

15 700 m2

Jellemzőink
Magas minőség, egyedi gyártás,
			hozzáadott érték
Főbb termékek

Ventilátorokat, légkezelőgépeket
HKVS hővisszanyerőket, hőcserélőket,
szabályozó automatikát gyártunk

Légszállítás mesterfokon!
Büszkék vagyunk arra, hogy hat évben is
elnyertük Magyarországon a Business Superbrands
elismerést
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Sikertényezőink
Korszerű gyártás, Know How, ügyfélközeli kapcsolatok

A teljes motor-, ventilátor-, hőcserélő- és légkezelőgép programunk a Rosenberg-csoport saját
gyártóüzemeiben készül. A tanácsadástól és konstrukciótól kezdve a csatlakoztatásra kész
ventilátor és légkezelő gép szállításáig, Ön minden szolgáltatást egy kézből kap!
Termelésünk – a motortól a vezérlőkapcsolóig – beszállítóktól függetlenné tesz minket
és lehetővé teszi, hogy rugalmasan meg tudjunk felelni ügyfeleink elvárásainak. Röviden:
Problémamegoldásban jók vagyunk.
Már a fejlesztés és tervezés szakaszában közvetlenül tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel, így
gyorsan eleget tudunk tenni a különleges kívánságoknak is. Célunk biztosítani, hogy ügyfeleink
elégedettek legyenek.
Több, mint 1400 szakképzett és tapasztalt munkavállaló dolgozik üzemeinkben, ezzel biztosítva
a motorok, ventilátorok és légkezelőgépek gyors összeszerelését és szállítását. Termelőrészlegeink
modern felszereltséggel rendelkeznek. A szakértelem és innovatív technológia kombinációjával
érjük el azt a minőséget, mely a legmagasabb elvárásoknak is megfelel.
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Teljes megoldások egy kézből
Összekötjük a sokéves tapasztalatot, az innovatív
fejlesztési munkát és a legkorszerűbb gyártástechnikát
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Célunk
Minőség kompromisszumok nélkül

ISO 9001:2008
KR

A Cer t i ﬁcat i

o

Qualitätsmanagement

n

DE

Termékeink minőségével és megbízhatóságával kapcsolatban nem kötünk
kompromisszumot. Megszereztük a DIN EN ISO 9001 tanúsítványt, továbbá az RLT
(Légkezelőgép-gyártók Szövetsége) és az EVIA (Európai Szellőztetőipari Szövetség) tagjai
vagyunk. Mindez igazolja szakértelmünket és tudásunkat.

Wir sind zertiﬁziert
ze

r t i ﬁz i ert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

Cégcsoportunk
korszerű
légtechnikai,
hangtechnikai
és
hőtechnikai
mérőállomásokkal rendelkezik, ahol ventilátorainkat és légkezelőgépeinket mérjük
és hitelesítjük. Légtechnikai mérőállomásunk, melyekkel a teljesítményértékeléseket
készítjük, a TÜV Süd által került bevizsgálásra és hitelesítésre a DIN 24163 szabvány alapján.
Éppen ezért a Rosenberg légtechnikai mérőállomás megbízhatóságát és pontosságát,
és ezáltal termékeink teljesítményadatait független testület igazolja. Ezek az ellenőrzött
adatok és diagramok szolgáltatják az alapját termékkatalógusainknak és kiválasztó
programunknak.
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Pontosságunk mérhető
...és ezekben meg is bízhat!
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Irányt mutatni!
Energia hatékony EC–technológia

Jövőorientált vállalatként már régen felismertük, hogy az energiával való tudatos bánásmód döntő
ökológiai és ökonómiai jelentőséggel bír - mindenekelőtt tekintettel a CO2 kibocsátásra és a
növekvő energiaárakra.
Ezért dolgoznak mérnökeink és technikusaink folyamatosan termékeink energiahatékonyságának
javításán – eredménnyel: modern EC–technológiájú motoraink 90% feletti hatásfokot érnek el
és közel 50% energiát takarítanak meg a hagyományos motorokkal szemben. Az alacsony
energiafelhasználás nem csak a környezet megóvásához járul hozzá, hanem vevőink üzemeltetési
költségeit is csökkentik, javítva ezzel versenyképességüket.
Az EC-technológia azonban sokkal több annál, mint „energia hatékonysági csoda”. Az EC–motorok
nem igényelnek karbantartást és kis zajszinttel rendelkeznek. Az integrált, intelligens vezérlés
lehetővé teszi a fokozatmentes szabályozást és további kiegészítő funkciókat, mint például
nyomás-, térfogatáram-, vagy légminőség-szabályozást. Ezáltal ha energiahatékonyságról,
gazdaságosságról és kiváló levegőminőségről van szó, EC–termékeink eleget tesznek a
legmagasabb igényeknek is.
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Az EC–technológia előnyei
•
•
•
•
•
•

Kiemelkedően magas hatékonyság
Integrált szabályozás (fokozatmentesen
szabályozható)
Nagyon egyszerű csatlakozás
Kiegészítő funkciók (nyomásszabályozás és
sok más egyéb)
Kisebb motor építési méret azonos
teljesítménynél
Alacsonyabb energiafogyasztás

Lenyűgöző hatékonyság

Az EC-motor üzemeltetése
nagyon hatékony

Az EC–technológia egyszerre óvja
a környezetet és költséget takarít meg.

A

A
B
C
D
E
F
G
kevésbé hatékony
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Termékkínálatunk
Standard ventilátorok
különböző felhasználási területekre

A megfelelő megoldásokat kínáljuk minden felhasználási területre
lakóépületektől kezdve a kereskedelmi és ipari épületekig.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiálventilátorok
Előre- és hátrahajló lapátozású járókerékkel
Axiálventilátorok
Állítható lapátozású ventilátorok különböző készülékház
rögzítéssel
Csatornaventilátorok
Előre- és hátrahajló lapátozású járókerékkel felnyitható és
hangcsillapított kivitelben
Tetőventilátorok
Vízszintes vagy függőleges kifúvással
Standard motoros tetőventilátorok
Magas hőmérsékletű kiáramló gázokhoz
Füstelszívó tetőventilátorok
Függőleges kifúvással (F300 és F400)
Csőventilátorok
Acél vagy műanyag kivitelben
Zeroboxok
Hangcsillapított elszívó ventilátorok
Unobox / Unobox-ME
Hangcsillapított elszívó ventilátorok
Konyhai elszívó rendszerek
Magas hőmérsékletű kiáramló gázokhoz
Légfüggönyök
Termoventilátorok
Multibox befúvógépek
Kapcsolók és vezérlőegységek

Csatornaventilátor (felnyitható kivitel)
Légcsatornarendszerekbe történő
beépítésekhez, pl. kisipari és ipari
épületek szellőztetéséhez

CompactAir befúvógép
Kereskedelmi, vendéglátóipari,
ipari felhasználásra

Axiálventilátor szerelőlappal
Falra szerelhető kivitel,
pl. üzleti, irodai felhasználásra

Axiálventilátor állítható lapátozással
Légcsatornarendszerekbe történő beépítéshez,
pl. ipari épületek szellőztetéséhez
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Tetőventilátor
Lakó-, kiskereskedelmi- és ipari
épületek központi szellőztetéséhez

Légfüggöny
Ipari és kereskedelmi felhasználásra

Zerobox Ultimate
Álmennyezetbe történő beépítésre,
pl. kereskedelmi épületek szellőztetéséhez

Termoventilátor
Ipari, mezőgazdasági
csarnokok fűtésére, hűtésére
Csőventilátor
Légcsatornarendszerekbe történő beépítéshez,
egyszerű szellőztetéshez, pl. öltözőkbe

Unobox
Lakó-, kereskedelmi- és ipari épületek
szellőztetéséhez

Konyhai elszívó ventilátor
Konyhai zsiradékokat tartalmazó
levegő elszívására, pl. üzemi konyhák
Kapcsolók, vezérlők és elektromos tartozékok
A ventilátorok gazdaságos üzemeltetéséhez
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Termékkínálatunk
Ventilátorok OEM felhasználáshoz

Ventilátorainkat minden kontinensen sikerrel használják 1981
óta magas elvárásoknak megfelelő alkalmazási területeken, ahol
mechanikai, hőmérséklet-különbségből és áramingadozásból
adódó igénybevételnek kell ellenállni.

•

Alkalmazási terület: vasút technológia
Speciálisan tervezett ventilátorokat építünk be metró- és
vasúti szerelvényekbe, elővárosi közlekedéshez és nagy
sebességű vasúti szerelvényekhez, amelyek motorok,
transzformátorok és más elektromos eszközök hűtésére
szolgálnak.

•

Alkalmazási terület: szélenergia
A Rosenberg axiál- és radiálventilátorok egy fajta módosított
kialakításával generátorok, kapcsolószekrények megbízható
hűtését biztosíthatjuk korszerű szélerőművekben.

•

Alkalmazási terület: hűtés- és klímatechnika
Rosenberg axiálventilátorokat alkalmazunk
kondenzátorokban, hűtőkben és elpárologtatókban.

•

Alkalmazási terület: légkezelőgépek
Rosenberg szabadonfutó, szíjhajtásos vagy direkthajtású
ventilátorokat alkalmazunk légkezelőgépeinkben, akár
EcFanGrid kialakítással is.

•

Alkalmazási terület: szűréstechnológia
Rosenberg ventilátorok korszerű szűrőberendezések
optimális folyamataihoz.

•

Alkalmazási terület: eletronika hűtés
Rosenberg ventilátorok kapcsolószekrények, elektronikai
rendszerek optimális és hatékony hőelvezetéséhez és
hűtéséhez.

Szabadonfutó járókerék
Légkezelőgépek és vasúti
kocsik befúvó ventilátora

Egyedi kivitelű radiálventilátor
Szélerőművek generátorhűtésére
alkalmazható
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Hűtéstechnikai axiálventilátorok
Hűtőgépekben való használathoz

Szabadonfutó járókerék
Légkezelőgépekben történő használathoz

A mi erősségünk – az Ön előnye
•

Vásárlóspecifikus fejlesztés, projektspecifikus
mérőállomással történő hitelesítés és a termék
gyors leszállítása

•

Standard termékcsaládjaink megalkotásával
és optimalizált műszaki megoldásainkkal a
megfelelő megoldást nyújtjuk vásárlóinknak

•

Az ajánlatadástól a projekttervezésen
keresztül a konstrukción és a gyártáson át az
értékesítés utáni szolgáltatásokig végigkísérjük

Egyedi kivitelű radiálventilátor
Légkezelőgépek és vasúti vezetőfülkék
befúvó ventilátora

vásárlóinkat az egész projekten keresztül
15

Termékkínálatunk
Airbox légkezelőgépek moduláris, lapos
és kompakt kivitelben
Dach-Airbox tetőlégkezelőgépek

Komplett légkondicionálási megoldások széles skáláját kínáljuk. Mind a high-tech területen, mind
a hagyományos épületekbe történő beüzemelésnél a Rosenberg légkezelőgépek tiszta levegőt
biztosítanak a kívánt hőmérsékleten. A légkondicionáló és ventilátor egységeket moduláris
elven terveztük, így könnyen és személyreszabottan kombinálhatók. Időjárásálló és robbanás
biztos kivitel nálunk egyaránt elérhető, csak úgy, mint az RLT által igazolt higiénikus kivitel.
Légkezelőgépeink teljesítik az „A+” energiahatékonysági besorolást, és mindenben eleget tesznek
költséghatékonysági és minőségi elvárásoknak, illetve a vonatkozó ErP előírásoknak.
Moduláris Airbox légkezelőgépek (F40, S40, S60*, T60 sorozatok)
Légkezelőgépeink hang- és hőszigetelt panelekből álló, 40 és 60 mm vastagságú
keretszerkezettel rendelkeznek. A modulokba kerülő ventilátort, a fűtő- és hűtőegységet, a
hővisszanyerőt, a szűrőt és a többi elemet rugalmasan, vásárlónk igényei szerint állítjuk össze.

•

F40

44 500 m3/h
S40 / T60

85 000 m3/h

S60

07F

•

07Q

13Q

20Q

125 500 m3/h

28R

35R

Rosenberg SMART Airbox légkezelőgépek
A Rosenberg SMART Airbox légkezelőgépek nagyságrenddel rövidebb idő alatt helyezhetők
üzembe, mert csak a csatlakozási pontok bekötésével kell telepítéskor foglalkozni.
A rendszer szabályozása akár egy tablet böngészőjéből is vezérelhető, vevői kérésre
akár vezeték-nélküli (WIFI) kapcsolatot is kiépítünk, a fizikailag nehezen hozzáférhető
légkezelőgépek üzemeltetéséhez. Érintőképernyős kijelzővel is tudjuk szerelni a
légkezelőgépeinket. Kompakt kivitelű, így nem igényel utólagos eszközfelhelyezést
(kivitelezői hibák csökkennek). Tesztelve szállítjuk, így gyorsabb a beüzemelés (akár mérnök
nélkül is). Integrált kialakítással is rendelhető - nincs különálló automatika szekrény.
A SMART Airbox kialakítása miatt kommunikatív (BACnet, KNX, Modbus), mérhető,
kiértékelhető és optimalizálható.
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* nem EUROVENT tanúsított

Airbox S60 sorozatú
moduláris légkezelőgép

Szabályozók és vezérlők
Légkezelőgépek gazdaságos szabályozásához

40 mm

40 mm

60 mm

60 mm

Keret nélküli

1,5 mm horganyzott
acél / V2A

1,5 mm
horganyzott acél

alumínium profil,
termikusan szétválasztott

Sorozat

F40

S40

S60

T60

Beltéri kivitel









Időjárásálló kivitel









Higiénikus kivitel
(a VDI 6022-1 alapján)













Panelvastagság

Keret

Higiénikus kivitel
tanúsítvánnyal (DIN 1946-4)
Robbanásbiztos kivitel
(ATEX / GOST)

2G, 3G
(2D, 3D)1

2G, 3G
(2D, 3D)1



Uszodai kivitel
Direkttüzelésű





Függőleges kialakítású kivitel









RLT energiacímke









EUROVENT



1

kérésre
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Termékkínálatunk
HKVS nagyhatékonyságú közvetítőközeges
hővisszanyerő rendszerek
SupraBox Comfort kompakt hővisszanyerős
szellőztetőgépek
•

Rosenberg HKVS nagyhatékonyságú hővisszanyerő rendszerek
A Rosenberg HKVS hővisszanyerő rendszerek olyan 100% ErP ready kialakítású hővisszanyerő
készülékek, amelyek légkezelőgépbe építve akár 75-80% hatásfokkal képesek hő
visszanyerésére.
A rendszer működése:
A légkezelőgépben található két nagyhatékonyságú hőcserélő között a feladatra tervezett
szivattyúállomás nagy nyomáson keringeti a közvetítőközeget. Adiabatikus nedvesítéssel a
rendszer hatásfoka növelhető. A rendszerrel szigorú energetikai szabványoknak is megfelelő,
magas hővisszanyerési és rendszerhatásfok érhető el. A légkezelőgépbe építhető HKVS
rendszer akár 75-80% hatásfokkal képes hő visszanyerésére.
A teljes rendszert szállítjuk (légoldal, hidraulika, szabályozó automatika), a Rosenberg HKVS
rendszer saját fejlesztésű termék, vásári nagydíjat nyert el. Gyors megtérülési idő érhető el vele
a magas hatásfok miatt. ErP 2018 kompatibilis a rendszer.
Fizikailag távol lehetnek egymástól a befújt és az elszívott levegő ágak - nem keveredik
az elszívott és a befújt levegő. Erősen szennyezett levegő elszívásánál is alkalmazható,
utólag is beépíthető meglévő légkezelő egységekbe (több, akár eltérő térfogatáramú ág is
összeköthető).
Egyéb hőforrások is betáplálhatók a hidraulikai körbe (hulladékhő, megújuló energiák).
A Rosenberg HKVS hővisszanyerők javasolt alkalmazási területe:
• Robbanásveszélyes környezet esetén
• Higiénikus és tisztatér feladatokhoz
• Ipari konyháknál
• Szennyezett levegő szállítási igényénél
• Technológiai hulladékhő hővisszanyerése esetén
• Ahol adott megújuló energia, vagy alacsony hőmérsékletű hulladékhő betáplálási
lehetősége
• Ha a befújt és az elszívott levegőágnak valamilyen okból el kell kerülni a találkozását, de
a hővisszanyerés fontos

•

SupraB X
COMFORT
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®

SupraBox Comfort kompakt hővisszanyerős szellőztetőgépek
A helytakarékos, teljeskörű szellőztetési megoldást nyújtó SupraBox Comfort gépcsaládunk
irodák, panziók, kisebb épületek hővisszanyerős szellőztetési megoldása. A kompakt
készülékcsalád tagjai 800 - 5 000 m3/h közötti légszállítással rendelkeznek. A horizontális,
vertikális és álmennyezeti kivitel több fajta beépíthetőségi lehetőséget nyújt.
Légszűrőkkel, igény szerint pollenszűrővel szerelve szállítjuk a berendezéseket, intelligens
szabályozással üzemkész kivitelben (Plug&Play). Könnyű a készülék beüzemelése, tisztítása és
karbantartása.

Rosenberg Airbox T60 légkezelőgép
HKVS hővisszanyerő rendszerrel,
hidraulikai körrel és automatikával
szerelve

SupraBox Comfort 2000H
Hővisszanyerős szellőztetőgép

SupraBox Comfort 800V
Hővisszanyerős szellőztetőgép
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Referenciáink
Lég-, és klímatechnikai alkalmazások világszerte

Magyarország
Mercedes-Benz		
Kecskemét
Audi			Győr
Opel			Szentgotthárd
LEGO			Nyíregyháza
Hankook			Dunaújváros
Művészetek Palotája
Budapest
Kölcsey Központ		
Debrecen
Allee bevásárlóközpont
Budapest
Corinthia Grand Hotel Royal Budapest
Hotel Divinius		
Debrecen
Glencore			Foktő
Uszoda és élményfürdő
Kecskemét
Onkológiai intézet		
Budapest
TEVA			Debrecen
Richter			Dorog
EGIS			Budapest
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Németország
Volkswagen 		
Drezda
Daimler Chrysler 		
Rastatt
Geothermie 		
Unterhaching
Siemens 			Coburg
Nestlé 			Berlin
Coca Cola 		
Weimar
Mast Jägermeister		
Wolfenbüttel
Schott AG 		
Jena
Hotel Bellevue 		
Drezda
Hotel Steigenberger
Stuttgart
Beisheim Center 		
Berlin
Deutsche Oper		
Berlin
Coselpalais 		
Drezda
Universitätsklinik 		
Erlangen
Virologie-Uni Köln		
Köln

Ausztria
Town Town		
BOKU Biotech		
Wien Mitte		
Rehabilitationszentrum
Gasometer		
Erdberger Lände		
Millenium Center 		
Tech Gate Vienna 		

Bécs
Bécs
Bécs
Bad Häring
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs

Törökország
Milen Hexal AG 		
Gebze
Ilsan Hexal AG 		
Isztambul
Eczacibasi Pharma		
Lüleburgaz
Levent Loft		
Isztambul
Billim Ilac			Gebze

Oroszország
MAN 			Szentpétervár
National Bank 		
Moszkva
National Bank 		
Szentpétervár
Eremitage 		
Szentpétervár
International Paper
Svetogorszk
Hotel Neptun 		
Szentpétervár
„Ostankino“ Tower
Moszkva
Russian Standard 		
Szentpétervár
Nokian Tyres 		
Szentpétervár
Hongkong
Exhibition Hall 		
Tuen Mun Hospital		
St. Theresia Hospital
St. Elisabeth Hospital

Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong

21

Az értékesítési hálózatunk
A Rosenberg–csoport világszerte

Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bulgária
Chile
Ciprus
Csehország
Dánia
E.A.E. (Dubai)
Egyesült Királyság
Egyiptom
Finnország
Franciaország
Hollandia
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India
Indonézia
Írország
Izland
Izrael
Kanada
Kína
Kirgizisztán
Korea
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Malajzia
Moldávia
Németország

Norvégia
Olaszország
Oroszország
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Thaiföld
Új-Zéland
Ukrajna
USA

Önért vagyunk
Munkatársaink szívesen találkoznak Önnel személyesen.
Szeretettel várjuk érdeklődését!

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

201903
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Az Ön kereskedelmi partnere / Your sales representative:

