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Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnos� Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov - nadšencov, 
prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže spoločnosť Atest Gaz 
ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré úplne spĺňajú 
individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole
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TOA
Optická a akustická výstražná tabuľa

Optické a akustické tabule TOA fungujú ako signalizácia v objekte
informujúca o nebezpečenstvách vytvorených v podzemných gará-
žach. Obsahujú varovnú alebo informačnú správu so štandardným
obsahom alebo podľa objednávky zákazníka. Nápis sa zobrazí po
tom, čo systém deteguje prítomnosť nebezpečných plynov a pulzu-
je s frekvenciou 0,5 Hz. Zobrazenie nápisu je sprevádzané prerušo-
vaným zvukovým signálom. Signalizačné tabule TOA sa môžu mon-
tovať tak na stenu ako aj na strop poskytuje ďalší zdroj bezpečnosti.
sa nesmú používať v priestoroch definovaných ako zóny nebez-
pečenstva výbuchu plynu.

Menovité parametre napájania:
• Napä�e
• Príkon

24V alebo 230V ~
< 5 W (ak ak�vne)

Prostredie:

• Rozsah teplôt

Pracovné Skladovanie

24 V: 5 – 50OC
230 V: 0 – 50OC

5 – 50OC
0 – 50OC

Kry�e IP 40

Op�cká signalizácia LED podsvietenie

Vstavaná akus�cká indikácia Piezokeramický menič
65dB / 1m

Trieda elektrickej ochrany I

Rozmery
• Výška
• Šírka
• Hĺbka

180mm
420mm
60mm

Nápis Výška písmen 35 mm, červené

Rádioelektrické rušenie Úroveň N

Technická špecifikácia

Zariadenia
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Senzory série Teta Gas sú:
• Teta EcoWent  - na detekciu oxidu uhoľnatého
• Teta EcoDet a Teta miniDet - na detekciu propán-butánu
• Teta EcoTerm - na detekciu metánu

Teta Bus - Inovatívna myšlienka

Myšlienka a konštrukcia dvojvodičovej zbernice Teta Bus bola vyvinutá výhradne v oddelení výskumu a vývoja spoločnosti Atest Gaz s
účasťou odborníkov z Inštitútu elektroniky Sliezskej Technologickej Univerzity.
Atest Gaz ponúna na detektory plynu Teta Gas až 5-ročnú záruku.

Systém Teta Gas je moderný plynový bezpečnostný systém využívajúci digitálnu zbernicu - Teta BUS, ktorá pomocou jediného páru
vodičov umožňuje napájanie aj adresovateľnú komunikáciu s plynovými detektormi. Je určený na ochranu verejných zariadení (podzem-
né garáže, kotolne alebo haly vykurované sálavými ohrievačmi) a na ochranu života ľudí, ktorí sa v nich nachádzajú, pred nebezpečenými
plynmi.

Teta Gas

Inovatívnosť

Spoľahlivosť

Hospodárnosť
Len

Gas

Teta MOD Control 1
Modul riadiacej jednotky

Modul riadiacej jednotky

Teta MOD Control 1
Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 je zariadenie určené
na monitorovanie prevádzky detektorov plynu a na ovládanie
pripojených zariadení, v závislosti od zistenej koncentrácie plynu,
čím vytvára jedinečný bezpečnostný systém plynu, ktorý umožňuje
pripojenie až 100 detektorov. Vďaka funkcii automatickej kontroly
linky a signalizácii jej poškodenia, systém zaručuje bezprecedentnú
úroveň bezpečnosti a komfortu používania vo svojej triede. Modul
je schopný spolupracovať so systémom riadenia budov (BMS) a
navyše môže byť vybavený zálohovaným napájaním.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre
• Napájanie
• Príkon

15 – 50 V
2,5 W

Prostredie
• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

• Tlak
• pH

0 – 50 °C
10 –  90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa
5,5 – 7

Krytie             IP 20

Parametre dvojstupňových vstupov
• Vstupný odpor
• Neaktívne (nenegované)
• Aktívne (nenegovane)

10 kΩ
0 –  1 V
10 – 50 V
necitlivé na polaritu

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé           Bezpotenciálové prepínacie kontakty:

AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3A
Neistené

Parametre digitálnej komunikácie
Port TETA BUS
• Komunikačný protokol
Port GTW
• Elektický štandard
• Komunikačný protokol

Teta Bus

RS - 485
Modbus ASCII / RTU, 4800 – 115200 b/s,
bez parity / párna parita / nepárna
parita, počet bitov 7/8 (iba pre Modbus
ASCII)

Integrovaná optická signalizácia  Podsvietený alfanumerický displej LCD,
2x16 znakov
Optické indikátory typu LED

Integrovaná akustická signalizácia  70 dB vo vzdialenosti 1 m

Trieda elektrickej ochrany         III

Prierez káblov na svorkovniciach 0,08 – 2,5 mm2

(pre dvojité káble by mali byť použité
zdvojovacie dutinky 2 x 1 mm2 alebo
2 x 0,75 mm2)

Materiál krytu        Samozhášavý PPO

Hmotnosť             0,4 kg

Spôsob montáže Na lištu DIN-35 / TS35
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Teta Gas
Schéma systému detekcie plynu do garáží
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Používané snímače Zariadenia

Na detekciu toxických plynov sú použité selektívne elektrochemické snímače. Toto riešenie je
charakterizované vysokou odolnosťou voči zmenám podmienok prostredia, ako je teplota,
vlhkosť a prítomnosť interferujúcich plynov. Umožňuje minimalizovať falošné aktivácie
poplachov a ventilačných systémov (úspora elektrickej energie).

Vymeniteľný elektrochemický snímač

Na detekciu horľavých plynov je použitý katalytický snímač, ktorý zaručuje stabilnú a
bezporuchovú prevádzku. Katalytické snímače sú odolné voči vlhkosti, teplotným zmenám a
prítomnosti rušivých plynov. Vďaka tomu je riziko falošných poplachov zdôvodu zmeny teploty
a vlhkosti, prípadne prítomnosti spalínzvýfukovveľmi nízke.

Vymeniteľný katalytický snímač

•Záruka 5rokov
•Vymeniteľnýmodul snímača
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenám teploty

•Záruka 5rokov
•Stabilná prevádzka
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenámteploty

LPG

 CO Ventilácia

EPS + ventilácia
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Charakteristika Systému Teta Gas - GarážTeta EcoN
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoN
Teta EcoN je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie oxidu dusičitého (NO2), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (NO2)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

12 – 50 V
0,5 W

Pracovné                Skladovanie

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka             Oxid dusičitý (NO2)

Rozsah merania            0-10 ppm

Krytie         IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany         III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka       
s veľkým rozsahom - priemer kábla     
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu         ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Snímač PWS-017-NO2-10 - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.
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Len
dva vodiče!

Dvojvodičová zbernica
Napájanie a prenos dát na jednom bežne 
dostupnom dvojžilovom kábli, napr. CYKY - bez 
krútenia a tienenia!

100 adresovateľných detektorov
Systém Teta Gas umožňuje pripojenie až 100 
adresovateľných detektorov plynu (50 bodov 
merania CO + LPG) na jednej zbernici.

Nezáleží na polarite
Systém bol navrhnutý tak, aby bol príjemný pre 
technika - pri zapájaní sa nedá urobiť chyba.

Jednoduchá integrácia
Systém Teta Gas poskytuje poplachové výstupy 
pre každý plyn zvlášť - to umožňuje oddelenie 
signálov a selektívne ovládanie vetrania. Je tiež 
možné nezávisle aktivovať signál pre požiarnu 
ústredňu v prípade úniku LPG.

Pripojenie do nadradených systémov
Veľkou výhodou tohto systému je jednoduchá 
integrácia do systémov riadenia budov (BMS) 
cez RS-485 (Modbus RTU) voliteľne aj Ethernet, 
EIB a ďalšie zbernice inteligentných budov.

Jedinečné adresovanie
Jednoduchý a jasný spôsob nastavovania a 
kontroly adries detektorov, okrem toho je 
možné kontrolovať stav konkrétneho snímača 
na displeji riadiacej jednotky.

Elektrochemický snímač
Elektrochemický snímač, ktorý sa používa na 
meranie CO zaručuje stabilnú a bezchybnú 
prevádzku, čo sa prejaví v spoľahlivom ovládaní 
vetrania a vyhlasovaní poplachov v prípade 
vzniku nebezpečenstva otravy plynom.

Katalytický snímač
Katalytický snímač používaný na meranie LPG 
zaručuje spoľahlivé ovládanie vetrania a vyhla-
sovane poplachov, v prípade nebezpečenstva 
požiaru alebo výbuchu.

Identifikácia miesta ohrozenia
V prípade úniku plynu na objekte umožňuje 
riadiaca jednotka operátorovi lokalizovať 
hrozbu, čo výrazne ovplyvňuje reakčný čas a 
tým zvyšuje ochranu osôb a majetku.

Flexibilná architektúra
Zbernica Teta BUS, na rozdiel od populárnej 
zbernice RS-485, umožňuje voľné vetvenie. To 
zvýši hospodárnosť, bezpečnosť a funkčnosť 
systémovej architektúry.

Gas
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Teta Gas
Schéma systému detekcie plynu do priamo vykurovanej haly alebo kotolne

Teta EcoTerm
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoTerm
Teta EcoTerm je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie metánu (CH4), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Elektrické parametre:
• Napájanie  
• Príkon

Prostredie:

• Rozsah teplôt      
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

12 – 48 V
1,8 W

Pracovné                Skladovanie         

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka  Metán (CH4)

Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-NG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Zariadenia
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Teta EcoDet
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoDet
Teta EcoDet je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie propán-butánu (LPG), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Elektrické parametre:
• Napájanie  
• Príkon

Prostredie:

• Rozsah teplôt      
• Relatívna vlhkosť

12 – 48 V
1,5 W

Pracovné                Skladovanie         

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka  Propan - butan (LPG) (C3H8, C4H10)
Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka       s
veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-LPG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Charakteristika Systému Teta Gas - Hala alebo kotolňa
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Len
dva vodiče!

Dvojvodičová zbernica
Napájanie a prenos dát na jednom bežne 
dostupnom dvojžilovom kábli, napr. CYKY - bez 
krútenia a tienenia!

50 adresovateľných detektorov
Systém Teta Gas umožňuje pripojenie až 50 
adresovateľných detektorov plynu Teta EcoTerm 
na jednej zbernici.

Zelené bezpečnostné svetlo
Theta EcoTerm je vybavená vyskoko výkonným 
LED indikátorom, nebezpečenstva plynov alebo 
ich neprítomnosti (prevádzka systému bez 
prítomnosti rizika je signalizovaná zelenou 
farbou). Jednoduchá identifikácia stavu snímača 
zo vzdialenosti niekoľkých metrov - jediné také
riešenie dostupné na trhu!

Nezáleží na polarite
Systém bol navrhnutý tak, aby bol príjemný pre 
technika - pri zapájaní sa nedá urobiť chyba.

T-spojka
Pripojovacia skrinka dodávaná so systémom 
umožňuje efektívne a rýchle pripojenie ďalších 
snímačov na zbernici.

Pripojenie do nadradených systémov
Veľkou výhodou tohto systému je jednoduchá 
integrácia do systémov riadenia budov (BMS) cez 
RS-485 (Modbus RTU) voliteľne aj Ethernet, EIB a 
ďalšie zbernice inteligentných budov.

Katalytický snímač
Katalytický snímač používaný na meranie CH4 
zaručuje spoľahlivé ovládanie vetrania a vyhla-
sovane poplachov, v prípade nebezpečenstva 
požiaru alebo výbuchu.

Uzatvárací ventil
Ak je potrebné odpojiť prívod plynu, je možné 
systém Teta Gas doplniť vhodným uzatváracím 
ventilom s cievkou 12 V alebo 230 V.

Identifikácia miesta ohrozenia
V prípade úniku plynu na objekte umožňuje 
riadiaca jednotka operátorovi lokalizovať 
hrozbu, čo výrazne ovplyvňuje reakčný čas a 
tým zvyšuje ochranu osôb a majetku.

Flexibilná architektúra
Zbernica Teta BUS, na rozdiel od populárnej 
zbernice RS-485, umožňuje voľné vetvenie. To 
zvýši hospodárnosť, bezpečnosť a funkčnosť 
systémovej architektúry.
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Teta EcoWent
Detektor plynu 

Teta MiniDet
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoWent
Teta EcoWent je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice. K Teta EcoWent sa môže pripojiť snímač Teta miniDet,
čím vznikne kombinovaný detektor CO a LPG.

Detektor plynu 

Teta MiniDet 
Teta MiniDet je doplnkový detektor plynu na detekciu koncentrácie
propán-butánu (LPG), je navrhnutý ako súčasť plynového bez-
pečnostného systému Teta Gas. Tento detektor musí spolupracovať
s detektorom Teta EcoWent - nemôže byť samostatne pripojený k
zbernici Tetabus.
Snímač vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu,
informácie o správnej prevádzke alebo o prekročení prahových
hodnôt sa prenášajú na indikátory nadradeného detektora Teta
EcoWent.

6 V 
0,8 W

Praca Przechowywanie

-20 – 60 OC 
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo

0 – 60 OC 
30 – 90% ciągle

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (CO)
• Príkon (CO+LPG)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

12 – 50 V
0,5 W
1,5 W

Pracovné                Skladovanie        

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka             Oxid uhoľnatý (CO)

Rozsah merania            0-300 ppm

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu         ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Snímač PWS-017-CO - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (CO+LPG)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

Meraná látka  Propan - butan (LPG) (C3H8, C4H10)

Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,2 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,2 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-LPG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm
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Teta EcoWent
Detektor plynu 

Teta MiniDet
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoWent
Teta EcoWent je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice. K Teta EcoWent sa môže pripojiť snímač Teta miniDet,
čím vznikne kombinovaný detektor CO a LPG.

Detektor plynu 

Teta MiniDet 
Teta MiniDet je doplnkový detektor plynu na detekciu koncentrácie
propán-butánu (LPG), je navrhnutý ako súčasť plynového bez-
pečnostného systému Teta Gas. Tento detektor musí spolupracovať
s detektorom Teta EcoWent - nemôže byť samostatne pripojený k
zbernici Tetabus.
Snímač vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu,
informácie o správnej prevádzke alebo o prekročení prahových
hodnôt sa prenášajú na indikátory nadradeného detektora Teta
EcoWent.

6 V
0,8 W

Pracovné                       Skladovanie                        

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (CO)
• Príkon (CO+LPG)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

12 – 50 V
0,5 W
1,5 W

Pracovné                Skladovanie        

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka             Oxid uhoľnatý (CO)

Rozsah merania            0-300 ppm

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu         ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Snímač PWS-017-CO - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (CO+LPG)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

Meraná látka  Propan - butan (LPG) (C3H8, C4H10)

Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,2 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,2 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-LPG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm
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Teta EcoDet
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoDet
Teta EcoDet je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie propán-butánu (LPG), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Elektrické parametre:
• Napájanie  
• Príkon

Prostredie:

• Rozsah teplôt      
• Relatívna vlhkosť

12 – 48 V
1,5 W

Pracovné                Skladovanie         

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka  Propan - butan (LPG) (C3H8, C4H10)
Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka       s
veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-LPG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Charakteristika Systému Teta Gas - Hala alebo kotolňa
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Gas
Len
dva vodiče!

Dvojvodičová zbernica
Napájanie a prenos dát na jednom bežne 
dostupnom dvojžilovom kábli, napr. CYKY - bez 
krútenia a tienenia!

50 adresovateľných detektorov
Systém Teta Gas umožňuje pripojenie až 50 
adresovateľných detektorov plynu Teta EcoTerm 
na jednej zbernici.

Zelené bezpečnostné svetlo
Theta EcoTerm je vybavená vyskoko výkonným 
LED indikátorom, nebezpečenstva plynov alebo 
ich neprítomnosti (prevádzka systému bez 
prítomnosti rizika je signalizovaná zelenou 
farbou). Jednoduchá identifikácia stavu snímača 
zo vzdialenosti niekoľkých metrov - jediné také
riešenie dostupné na trhu!

Nezáleží na polarite
Systém bol navrhnutý tak, aby bol príjemný pre 
technika - pri zapájaní sa nedá urobiť chyba.

T-spojka
Pripojovacia skrinka dodávaná so systémom 
umožňuje efektívne a rýchle pripojenie ďalších 
snímačov na zbernici.

Pripojenie do nadradených systémov
Veľkou výhodou tohto systému je jednoduchá 
integrácia do systémov riadenia budov (BMS) cez 
RS-485 (Modbus RTU) voliteľne aj Ethernet, EIB a 
ďalšie zbernice inteligentných budov.

Katalytický snímač
Katalytický snímač používaný na meranie CH4 
zaručuje spoľahlivé ovládanie vetrania a vyhla-
sovane poplachov, v prípade nebezpečenstva 
požiaru alebo výbuchu.

Uzatvárací ventil
Ak je potrebné odpojiť prívod plynu, je možné 
systém Teta Gas doplniť vhodným uzatváracím 
ventilom s cievkou 12 V alebo 230 V.

Identifikácia miesta ohrozenia
V prípade úniku plynu na objekte umožňuje 
riadiaca jednotka operátorovi lokalizovať 
hrozbu, čo výrazne ovplyvňuje reakčný čas a 
tým zvyšuje ochranu osôb a majetku.

Flexibilná architektúra
Zbernica Teta BUS, na rozdiel od populárnej 
zbernice RS-485, umožňuje voľné vetvenie. To 
zvýši hospodárnosť, bezpečnosť a funkčnosť 
systémovej architektúry.
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Teta Gas
Schéma systému detekcie plynu do priamo vykurovanej haly alebo kotolne

Teta EcoTerm
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoTerm
Teta EcoTerm je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie metánu (CH4), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Elektrické parametre:
• Napájanie  
• Príkon

Prostredie:

• Rozsah teplôt      
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

12 – 48 V
1,8 W

Pracovné                Skladovanie         

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka  Metán (CH4)

Rozsah merania  50% LEL

Krytie  IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany  III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka
s veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu  ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Meracia hlava
MiniPel PWS-016-NG -5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.

Technická špecifikácia

Zariadenia
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Charakteristika Systému Teta Gas - GarážTeta EcoN
Detektor plynu

Detektor plynu

Teta EcoN
Teta EcoN je adresovateľný detektor plynu na detekciu
koncentrácie oxidu dusičitého (NO2), ktorý je navrhnutý ako súčasť
plynového bezpečnostného systému Teta Gas. Zariadenie vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu, informácie o
správnej prevádzke alebo pri prekročení prahových hodnôt sú
indikované pomocou kontrolných svetiel na snímači. Komunikácia
medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa
uskutočňuje prostredníctvom napájacej a signálnej zbernice Teta
BUS. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu -
nie je citlivý na dodržanie polarity 2-vodičovej napájacej a dátovej
zbernice.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre:
• Napájanie
• Príkon (NO2)

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

12 – 50 V
0,5 W

Pracovné                Skladovanie

-20 – 60 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 60 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka             Oxid dusičitý (NO2)

Rozsah merania            0-10 ppm

Krytie         IP 43

Parametre digitálnej komunikácie
• Komunikačný protokol  Teta BUS

Integrovaná optická signalizácia     LED indikácie
7-segmentový LED displej

Trieda elektrickej ochrany         III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka       
s veľkým rozsahom - priemer kábla     
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach           0,25 – 2,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 2,5 mm2 – lanko

Materiál krytu         ABS

Hmotnosť             0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

Životnosť spotrebného materiálu           Snímač PWS-017-NO2-10 - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

* Pri inštalácii v obytných budovách, verejných službách, parkoviskách a garážach.
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Len
dva vodiče!

Dvojvodičová zbernica
Napájanie a prenos dát na jednom bežne 
dostupnom dvojžilovom kábli, napr. CYKY - bez 
krútenia a tienenia!

100 adresovateľných detektorov
Systém Teta Gas umožňuje pripojenie až 100 
adresovateľných detektorov plynu (50 bodov 
merania CO + LPG) na jednej zbernici.

Nezáleží na polarite
Systém bol navrhnutý tak, aby bol príjemný pre 
technika - pri zapájaní sa nedá urobiť chyba.

Jednoduchá integrácia
Systém Teta Gas poskytuje poplachové výstupy 
pre každý plyn zvlášť - to umožňuje oddelenie 
signálov a selektívne ovládanie vetrania. Je tiež 
možné nezávisle aktivovať signál pre požiarnu 
ústredňu v prípade úniku LPG.

Pripojenie do nadradených systémov
Veľkou výhodou tohto systému je jednoduchá 
integrácia do systémov riadenia budov (BMS) 
cez RS-485 (Modbus RTU) voliteľne aj Ethernet, 
EIB a ďalšie zbernice inteligentných budov.

Jedinečné adresovanie
Jednoduchý a jasný spôsob nastavovania a 
kontroly adries detektorov, okrem toho je 
možné kontrolovať stav konkrétneho snímača 
na displeji riadiacej jednotky.

Elektrochemický snímač
Elektrochemický snímač, ktorý sa používa na 
meranie CO zaručuje stabilnú a bezchybnú 
prevádzku, čo sa prejaví v spoľahlivom ovládaní 
vetrania a vyhlasovaní poplachov v prípade 
vzniku nebezpečenstva otravy plynom.

Katalytický snímač
Katalytický snímač používaný na meranie LPG 
zaručuje spoľahlivé ovládanie vetrania a vyhla-
sovane poplachov, v prípade nebezpečenstva 
požiaru alebo výbuchu.

Identifikácia miesta ohrozenia
V prípade úniku plynu na objekte umožňuje 
riadiaca jednotka operátorovi lokalizovať 
hrozbu, čo výrazne ovplyvňuje reakčný čas a 
tým zvyšuje ochranu osôb a majetku.

Flexibilná architektúra
Zbernica Teta BUS, na rozdiel od populárnej 
zbernice RS-485, umožňuje voľné vetvenie. To 
zvýši hospodárnosť, bezpečnosť a funkčnosť 
systémovej architektúry.
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Teta Gas
Schéma systému detekcie plynu do garáží
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Control 1
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Používané snímače Zariadenia

Na detekciu toxických plynov sú použité selektívne elektrochemické snímače. Toto riešenie je
charakterizované vysokou odolnosťou voči zmenám podmienok prostredia, ako je teplota,
vlhkosť a prítomnosť interferujúcich plynov. Umožňuje minimalizovať falošné aktivácie
poplachov a ventilačných systémov (úspora elektrickej energie).

Vymeniteľný elektrochemický snímač

Na detekciu horľavých plynov je použitý katalytický snímač, ktorý zaručuje stabilnú a
bezporuchovú prevádzku. Katalytické snímače sú odolné voči vlhkosti, teplotným zmenám a
prítomnosti rušivých plynov. Vďaka tomu je riziko falošných poplachov zdôvodu zmeny teploty
a vlhkosti, prípadne prítomnosti spalínzvýfukovveľmi nízke.

Vymeniteľný katalytický snímač

•Záruka 5rokov
•Vymeniteľnýmodul snímača
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenám teploty

•Záruka 5rokov
•Stabilná prevádzka
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenámteploty

LPG

 CO Ventilácia

EPS + ventilácia
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Senzory série Teta Gas sú:
• Teta EcoWent  - na detekciu oxidu uhoľnatého
• Teta EcoDet a Teta miniDet - na detekciu propán-butánu
• Teta EcoTerm - na detekciu metánu

Teta Bus - Inovatívna myšlienka

Myšlienka a konštrukcia dvojvodičovej zbernice Teta Bus bola vyvinutá výhradne v oddelení výskumu a vývoja spoločnosti Atest Gaz s
účasťou odborníkov z Inštitútu elektroniky Sliezskej Technologickej Univerzity.
Atest Gaz ponúna na detektory plynu Teta Gas až 5-ročnú záruku.

Systém Teta Gas je moderný plynový bezpečnostný systém využívajúci digitálnu zbernicu - Teta BUS, ktorá pomocou jediného páru
vodičov umožňuje napájanie aj adresovateľnú komunikáciu s plynovými detektormi. Je určený na ochranu verejných zariadení (podzem-
né garáže, kotolne alebo haly vykurované sálavými ohrievačmi) a na ochranu života ľudí, ktorí sa v nich nachádzajú, pred nebezpečenými
plynmi.

Teta Gas

Inovatívnosť

Spoľahlivosť

Hospodárnosť
Len

Gas

Teta MOD Control 1
Modul riadiacej jednotky

Modul riadiacej jednotky

Teta MOD Control 1
Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 je zariadenie určené
na monitorovanie prevádzky detektorov plynu a na ovládanie
pripojených zariadení, v závislosti od zistenej koncentrácie plynu,
čím vytvára jedinečný bezpečnostný systém plynu, ktorý umožňuje
pripojenie až 100 detektorov. Vďaka funkcii automatickej kontroly
linky a signalizácii jej poškodenia, systém zaručuje bezprecedentnú
úroveň bezpečnosti a komfortu používania vo svojej triede. Modul
je schopný spolupracovať so systémom riadenia budov (BMS) a
navyše môže byť vybavený zálohovaným napájaním.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre
• Napájanie
• Príkon

15 – 50 V
2,5 W

Prostredie
• Rozsah teplôt
• Relatívna vlhkosť

• Tlak
• pH

0 – 50 °C
10 –  90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa
5,5 – 7

Krytie             IP 20

Parametre dvojstupňových vstupov
• Vstupný odpor
• Neaktívne (nenegované)
• Aktívne (nenegovane)

10 kΩ
0 –  1 V
10 – 50 V
necitlivé na polaritu

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé           Bezpotenciálové prepínacie kontakty:

AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3A
Neistené

Parametre digitálnej komunikácie
Port TETA BUS
• Komunikačný protokol
Port GTW
• Elektický štandard
• Komunikačný protokol

Teta Bus

RS - 485
Modbus ASCII / RTU, 4800 – 115200 b/s,
bez parity / párna parita / nepárna
parita, počet bitov 7/8 (iba pre Modbus
ASCII)

Integrovaná optická signalizácia  Podsvietený alfanumerický displej LCD,
2x16 znakov
Optické indikátory typu LED

Integrovaná akustická signalizácia  70 dB vo vzdialenosti 1 m

Trieda elektrickej ochrany         III

Prierez káblov na svorkovniciach 0,08 – 2,5 mm2

(pre dvojité káble by mali byť použité
zdvojovacie dutinky 2 x 1 mm2 alebo
2 x 0,75 mm2)

Materiál krytu        Samozhášavý PPO

Hmotnosť             0,4 kg

Spôsob montáže Na lištu DIN-35 / TS35
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Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnos� Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov - nadšencov, 
prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže spoločnosť Atest Gaz 
ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré úplne spĺňajú 
individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole
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TOA
Optická a akustická výstražná tabuľa

Optické a akustické tabule TOA fungujú ako signalizácia v objekte
informujúca o nebezpečenstvách vytvorených v podzemných gará-
žach. Obsahujú varovnú alebo informačnú správu so štandardným
obsahom alebo podľa objednávky zákazníka. Nápis sa zobrazí po
tom, čo systém deteguje prítomnosť nebezpečných plynov a pulzu-
je s frekvenciou 0,5 Hz. Zobrazenie nápisu je sprevádzané prerušo-
vaným zvukovým signálom. Signalizačné tabule TOA sa môžu mon-
tovať tak na stenu ako aj na strop poskytuje ďalší zdroj bezpečnosti.
sa nesmú používať v priestoroch definovaných ako zóny nebez-
pečenstva výbuchu plynu.

Menovité parametre napájania:
• Napä�e
• Príkon

24V alebo 230V ~
< 5 W (ak ak�vne)

Prostredie:

• Rozsah teplôt

Pracovné Skladovanie

24 V: 5 – 50°C
230 V: 0 – 50°C

5 – 50°C
0 – 50°C

Kry�e IP 40

Op�cká signalizácia LED podsvietenie

Vstavaná akus�cká indikácia Piezokeramický menič
65dB / 1m

Trieda elektrickej ochrany I

Rozmery
• Výška
• Šírka
• Hĺbka

180mm
420mm
60mm

Nápis Výška písmen 35 mm, červené

Rádioelektrické rušenie Úroveň N

Technická špecifikácia

Zariadenia
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Viac informácií o zariadeniach a ďalších prvkoch našej ponuky nájdete na našej webovej stránke:

www.techfors.sk

Tento dokument nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka a iných príslušných ustanovení. Parametre produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Publikácia je založená na dokumente výrobcu Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j., verzie MR-013 R10

Teta Gas
Dvojvodičová zbernica!

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV DO GARÁŽÍ A KOTOLNÍ

Techfors SK s.r.o.
Jókaiho 1, 821 06 Bratislava

+421 2 4464 0260

+421 2 4464 0258

obchod@techfors.sk
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