
Портфоліо робіт

ТОВ “Нові Енерго Системи”



Теплові насоси 
Zubadan
“повітря-вода”
Проект та монтаж систем 
опалення, охолодження та 
гаряче водопостачання 
фітнес клубу 658 м2. 
Система вентиляції 
повітря на базі приточно-
витяжної установки Weger 
(Німеччина) з роторним 
рекуператором. 

Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/zubadan_casc
ade

https://nse.com.ua/project/kompleksne-rishennya-dlya-fitnes-czentru/
https://nse.com.ua/project/kompleksne-rishennya-dlya-fitnes-czentru/
https://nse.com.ua/project/kompleksne-rishennya-dlya-fitnes-czentru/


Теплові насоси 
Vaillant aroTHERM
“повітря-вода”
Проектування та монтаж систем 
опалення, охолодження та 
гарячого водопостачання 
заміського комплексу 
відпочинку площею 480 м2.
Реалізовано весь комплекс 
робіт включно з системами 
вентиляції.
Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/vaillant_arotherm

https://nse.com.ua/project/systema-opalennya-oholodzhennya-ta-gvp-na-bazi-teplovyh-nasosiv-vaillant-arotherm-split/
https://nse.com.ua/project/systema-opalennya-oholodzhennya-ta-gvp-na-bazi-teplovyh-nasosiv-vaillant-arotherm-split/


Теплові насоси
Zubadan
“повітря-повітря”
Розробка проекту та монтаж 
повітряного опалення та 
охолодження сучасного будинку 
площею 300 м2. З високими 
стелями до 6,5 метрів у коньку.
Система “повітря-повітря”. 

Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/zubadan_cascade_air

https://nse.com.ua/project/systema-obigrivu-ta-oholodzhennya-na-bazi-teplovyh-nasosiv-povitrya-povitrya-zubadan-z-dodavannyam-svizhogo-povitrya-po-datchyku-so2/
https://nse.com.ua/project/systema-obigrivu-ta-oholodzhennya-na-bazi-teplovyh-nasosiv-povitrya-povitrya-zubadan-z-dodavannyam-svizhogo-povitrya-po-datchyku-so2/


Тепловий насос 
Vaillant flexoTHERM
“грунт-вода”
Проектування та монтаж 
систем опалення, 
охолодження та гарячого 
водопостачання 
приватного будинку 354 
м2 за допомогою 
теплового насосу “грунт-
вода”.

Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/vaillant_
flexotherm

https://nse.com.ua/project/teplovoj-nasos-grunt-voda-vaillant-vwf-157-4-kejs-dlya-doma-do-350-m2-2/
https://nse.com.ua/project/teplovoj-nasos-grunt-voda-vaillant-vwf-157-4-kejs-dlya-doma-do-350-m2-2/
https://nse.com.ua/project/teplovoj-nasos-grunt-voda-vaillant-vwf-157-4-kejs-dlya-doma-do-350-m2-2/


Теплові насоси 
Vaillant aroTHERM
“повітря-вода”

Повний комплекс робіт по 
кліматозабеспеченню 
заміського будинку 331 м2 
з відкритим басейном. 
Для вентиляції будівлі 
застосовується установка 
Mitsubishi Electric Lossnay.

Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/vaillant_cascade

https://nse.com.ua/project/kompleksne-rishennya-dlya-budynku-331-m2-iz-gazobloku/
https://nse.com.ua/project/kompleksne-rishennya-dlya-budynku-331-m2-iz-gazobloku/


Тепловий насос 
Mitsubishi Electric 
для утилізації 
виробничого тепла
Проектування та монтаж 
системи утилізації виробничого 
тепла від устаткування. 
Тепловий насос потужністю 150 
кВт обігріває будівлю заводу 
1500 м2 та забезпечує 
робітників гарячою водою 
(бойлер 2000 л.)
Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/industry_hp

https://nse.com.ua/project/teplovyj-nasos-voda-voda-mitsubishi-electric-manta-evo-hp-kejs-dlya-promyslovosti/
https://nse.com.ua/project/teplovyj-nasos-voda-voda-mitsubishi-electric-manta-evo-hp-kejs-dlya-promyslovosti/


Система 
охолодження 
інкубаторів
Реалізовано систему 
охолодження інкубаторів на 
базі чілерів з інверторним 
керуванням Mitsubishi Electric. 
Додатково змонтовано 
градирню сухого типу Guentner 
(Німеччина), для охолодження 
в осінньо-зимовий період, що 
дозволяє забезпечити ще 
більшу економію 
енергоресурсів
Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/inkubator

https://nse.com.ua/project/systema-oholodzhennya-inkubatoriv-z-vyroshhuvannya-kurchat-brojleriv/
https://nse.com.ua/project/systema-oholodzhennya-inkubatoriv-z-vyroshhuvannya-kurchat-brojleriv/


Система аспірації
Фахівцями компанії Нові Енерго 
Системи була спроектована 
спеціалізована система аспірації 
пилу різного роду харчових 
порошків для підприємства 
концерну Bears Food.  Монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи 
виконано у стислі терміни.

Детальніше про кейс: 
nse.com.ua/project/industry_aspiration

https://nse.com.ua/project/proekt-i-montazh-aspiraczijnoyi-systemy-ventylyacziyi/
https://nse.com.ua/project/proekt-i-montazh-aspiraczijnoyi-systemy-ventylyacziyi/


Дякуємо за увагу!

https://nse.com.ua

Телефон: 044 353 53 92

Телефон Viber: 097/ 02 77 320

facebook

ТОВ “Нові Енерго Системи” 

Проектування, монтаж, сервіс 
інженерних систем:

● опалення
● вентиляція
● охолодження
● водопостачання 

Ми забезпечуємо комплексний 
підхід.

Будемо раді співпраці!

https://nse.com.ua
https://www.facebook.com/nse.com.ua

