
Szolgáltatások és term
ékrendszerek

„Colt környezet, jobb közérzet”

Általános bemutatkozás



GLOBÁLISAN GONDOLKODNI –
HELYBEN CSELEKEDNI

A Colt Hungária Kft. a Colt cégcso-
port tagja, mely egyike Európa
vezetõ, független épületszolgáltatá-
sokat nyújtó társaságainak, évi 200
millió euró forgalomrészesedéssel és
megközelítõleg 850 fõ alkalmazottal.

A Colt története nem szokványos.
A kezdetekben, 1931-ben, amikor
Jack O’Hea megalapította a társasá-
got a kezdeményezõkészség és a
leleményesség vezette. A családi vál-
lalkozás fejlõdésének köszönhetõen,
jelenleg több, mint 50 országban van
jelen, megrendelõi számára a legjobb
termékeket és rendszereket ajánlja,
melyek a környezet és az épületek
egészségessé, biztonságossá, ered-
ményessé és kényelmessé tételét
szolgálják.

A Colt a mélyreható ismeretekkel a
technológiák széles spektrumát kínál-
ja, mint például a tûzvédelmi rendsze-
rek, légtechnikai rendszerek, napfény
és nappali világosság szabályozása új
és felújított épületeknél, melyek az
elmúlt 75 év fejlesztéseinek ered-
ményei. Ez a tudás több száz teszt
eredményébõl és rendszerek
ezreinek beüzemelésébõl épült fel.

A minõség és biztonság jellemzi az
összes tevékenységünket. Szigorú
minõségi és környezeti szabványok
alapján mûködünk, ilyen például az
ISO 9001, ISO 14001, valamint sok
más termékünknek van jótékony
hatása a környezetre, segítve az ener-
giamegtakarítást.

A Colt igyekszik a legmagasabb szintû
ügyfélszolgáltatásokat és technikai
támogatást biztosítani a kezdeti
érdeklõdéstõl, a projekt meg-
valósításán át, a befejezés utáni
idõszakban is.

A COLT TERMÉKEI 
ÉS SZOLGÁLTATÁSAI 

A Colt üzleti tevékenységei közé tar-
tozik az alábbi rendszerek tervezése,
gyártása, telepítése, beüzemelése és
szolgáltatása:
– Fûtõ, szellõzõ és légkondicionáló

rendszerek
– Füstelvezetõ rendszerek
– Gravitációs elven mûködõ szellõzõ-

rendszerek
– Üvegszerkezetek
– Zsalus szellõzõrendszerek
– Ipari árnyékolástechnikai rendszerek

Reflektorfényben a Colt cégcsoport

Ahol lehet, a Colt célja, hogy a
megrendelõknek ezen a széles tudás-
bázison alapuló megoldásokat
kínáljon. A Colt a legmegfelelõbb
arra, hogy segítse a megrendelõt
olyan rendszerek kiválasztásában,
amelyek csökkentik a környezetre
gyakorolt káros hatásokat, miközben
az esztétikai elvárásoknak is megfelel-
nek.

A Colt innovatív hozzáállása és
képességei támogatják saját gyártó és
K+F szolgáltatásait, melyek képessé
teszik arra, hogy egyedülálló és
fejlõdõ megoldásokat hozzanak létre.
A cégcsoport folyamatos növekedése
és sikerei tükrözi a kiváló kapcsola-
tokat vásárlóikkal, legyenek õk
építészek, mérnök szaktanácsadók,
beszállítók, üzemeltetési vezetõk vagy
épülettulajdonosok.

A Colt szolgáltatásai közé tartoznak
a problémamegoldás és tanácsadás,
projekt menedzsment és a rend-
szerek kivitelezése, beszerzése,
telepítése, üzembe helyezése és kar-
bantartása.



„A Colt teljes körû szervizszolgáltatása összekap-
csolva az ügyfélközpontúság szemléletmódjával, azt
jelenti, az ügyfél bízhat abban, hogy a Colt mellette

áll a tervezési szakasztól egészen az átadásig.”



A HATÉKONY KLÍMATECHNIKA
TAPASZTALATOT IGÉNYEL

A meteorológusok meghatározása
szerint az idõjárás a légkör általános
állapota egy meghatározott terület
felett. A hõmérséklet, a páratartalom,
a légmozgás és napfény erõssége
határozzák meg az idõjárási
körülményeket. Ezek a változók
meghatározzák egy épület belsõ
klímáját is egy lényeges különbséggel:
ezeket a  körülményeket mestersége-
sen határozták meg, és minden vál-
tozónak – hõmérséklet, páratartalom,
légmozgás és napfényerõsség –
egyensúlyban kell lennie egymással: ez
elõfeltétele az optimális kényelemnek
és termelékenységnek.

Nincs két egyforma épület.
Annak belsõ klímája váltakozni fog
nemcsak az évszakokkal összefüggés-
ben, hanem az épület elhelyezke-
désével, azzal, hogy hogyan építették
meg. Ily módon minden épület egyedi
tervezést  vagy sajátos megoldást
igényel, annak érdekében, hogy a ter-
vezés vagy a megoldás hatékony és
eredményes legyen.

A Colt több éves fejlesztési tapaszta-
latra támaszkodhat klímatechnikai
megoldások területén. Ez a következõ
épülettípusokra terjed ki: lakóházak,
irodák, szabadidõ központok, iskolák,
raktárépületek, kiskereskedelmi
üzletek, parkolóházak és bevásárló-
központok. A Colt aktív részt vállal
különféle iparágakban is, úgy mint
élelmiszer-, mûanyag-, mérnök-, autó-,
vegyi-, fém-, papír- és üvegipar.

A Colt légtechnikai termékek és
rendszerek széles palettájával ren-
delkezik.A legújabb fejlesztése
a Caloris, amelyrõl részletesebben
a következõ oldalakon olvashat.

A COLT LÉGTECHNIKAI 
RENDSZEREINEK JELLEMZÕI 
ÉS ELÕNYEI 

A Colt légtechnikai rendszerek:
– rugalmas rendszeren keresztül pon-

tosan annyi energiát használnak fel,
amennyire szükség van, se többet,
se kevesebbet

– kellemes belsõ hõmérsékletet,
– általános jó közérzetet,
– termelékenyebb munkafeltételeket

és 
– magasabb jövedelmezõséget

teremtenek

Kellemes belsõ körülményeket teremtünk

Friesche Vlag, Nijkerk (NL)



„Minél nagyobb területet fedünk le technológiánkkal,
annál kézenfekvõbb a lehetõség a belsõ környezet

jelentõs fejlesztésére.”

Bullring, Birmingham (GB)



A helyi egységek és a külsõ központi
hõszivattyú a kétvezetékes vízhálóza-
ton keresztül állnak egymással
összeköttetésben. Mivel a víz
hõmérséklete átlagos, sem a csövek
szigetelésére, sem rézbõl készült
csõvezetékekre nincs szükség. A poli-
etilén csövek költséghatékonyabbak
és megbízhatóbbak. A csövek köny-
nyen telepíthetõk a rendszerbe a
kondenzáció kockázata nélkül.

A beltéri egységet sok innovatív tulaj-
donság jellemzi a hatékony és ala-
csony hangkibocsátású mûködés
érdekében, ezért különösképpen java-
solt hotelekben és irodákban.

A Colt Caloris rendkívül hatékony,
akár 4-es vagy 6-os COP értéket is
elérhet alkalmazástól függõen.
Az, hogy a vízhálózatban lévõ víz
hõmérséklete a normál szobai
hõmérséklethez közeli, azt ered-
ményezi, hogy a hõcserélõ berende-
zés mindig maximális hatékonysággal
mûködik. Ennél fontosabb, hogy a
nem szigetelt csõ az épület hõjét
használhatja, s ezzel kiegyenlíti a szél-
sõséges hõmérsékletingadozásokat az
energiabefektetés és -tárolás
esetében, így magából az épület
szerkezetébõl/anyagából nyer
„ingyen” energiát a hûtéshez és
fûtéshez. A Caloris földszondás
hõszivattyú rendszerekhez is kapcsol-
ható.

A Caloris beltéri egység két változat-
ban kapható, a kompakt vízszintes
egység magassága 247 mm, a parapet
egység kevesebb, mint 500 mm
magas.

GARANTÁLT KÉNYELEM

A Colt Caloris egy fordított vízerõ-
forrás, körforgású hõcsere elven
mûködõ légkondicionáló rendszer.
Általánosságban elmondható, hogy
egy külsõ központi hõszivattyú áll
kapcsolatban a zárt vízszállító
hálózattal.A Colt Caloris fûtésre és
hûtésre egyaránt alkalmas, egyéni és
területi szabályozásra egyaránt aján-
lott.

Ez a rendszer egyszerre nyújtja a
fûtés, hûtés és az épületen belüli
energiavisszanyerés jótékony elõnyeit,
nagy mennyiségû hûtõközeg moz-
gatása nélkül.

A Colt kifejlesztette a Calorist.
Egy teljesen új koncepció a légkondicionálásban



B Külsõ, központi hõszivattyú

Vízszállító hálózat 

„A Colt Caloris új mércét állított  
a légkondicionálásban.”

C

B

A

Caloris beltéri egység

A B C

Caloris beltéri egység
Minden belsõ helyiségnek vagy szobának
megvan a saját helyi egysége, amely
energiát nyer a vízszállító hálózatból vagy
ad annak át, így egyaránt fût vagy hût.

Külsõ, központi hõszivattyú
Ez az egység stabilizálja a vízszállító
hálózat hõmérsékletét abban az esetben,
amikor az épület tömegébõl származó
energia már nem elégséges.

Vízszállító hálózat 
Minden beltéri egység kapcsolatban áll egy
kétcsöves vízszállító csõrendszerrel. A csövek
mûanyagból készültek, ami lehetõvé teszi a
gyors, külön szaktudást nem igénylõ telepítést.
Mivel nem szigetelt, az energia az épület hõ-
energiájában tárolódik.



A SZÉLES KÍNÁLAT ELÕNYEI

Minél szélesebb a technológiák köre,
annál nagyobb a lehetõség jelentõs
belsõ környezeti fejlesztésre.

A gravitációs vagy mechanikus elven
mûködõ szellõzõrendszerek például
gyakran kétféle célra használhatók,
egyrészt füstelvezetésre, másrészt
napi szellõztetésre.

A gravitációs elven mûködõ szellõzõk
illeszkedhetnek áttetszõ vagy átlátszó
bevilágító tetõhöz vagy zsaluzathoz,
lehetõvé téve a napfény beengedését.
Sok esetben a Colt fûtõrendszere
lehetõvé teszi a hõ visszanyerését is.

A Colt fûtõberendezések, szellõzõk 
és légkondicionálók termékpalettája



Tristar – 
Légkezelõ központ 

WCO – 
Gravitációs szellõzés

EuroMeteor –
Gravitációs szellõzés

Cumulus – 
Légnedvesítõ

(porlasztó egység)

„A Colt klímaszabályozó rendszerének modularitása
és multifunkcionalitása kifizetõdõvé 

teszi a beruházást.”

ComfortAir –
Hõlégfúvó

FCO – 
Szellõzõ elem

EuroCo –
Gravitációs szellõzés  

Weatherlite –
Esõbiztos lábazati szellõztetõ elem 

Caloris  –
Komfort klímarendszer 

Whirlwind –
Elszívó ventilátor

Coltair –
Légkezelõ egység

Labyrinth –
Zajcsillapított állandó 

szellõzést biztosító elem

Comet NG –
Sötét sugárzó

Wastemaster – 
Légkeverõ egység

ICS-4Link – 
Vezérlõrendszer
(Érintõképernyõ)



NEM ISMERÜNK KOMPROMISSZU-
MOT BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
TEKINTETÉBEN

A biztonság és a védelem elsõ helyen
áll a szükségletek fontosságának sor-
rendjében. Ezért az ember mindent
elkövet a magas szintû biztonság és
védelem elérésének érdekében.
Ez különösen a tûzmegelõzésben
szembetûnõ. A tûz hatását csökken-
tõ, aktív és passzív intézkedéseknek
széles tárháza áll rendelkezésre.

Mindezek ellenére a tüzek továbbra
is sok halálesetet okoznak. A legna-
gyobb fenyegetést/veszélyt nem maga 
a tûz, hanem a füst jelenti. Függõen 
a tûz természetétõl, egy 10 000 m2-es
területet akár percek alatt teljesen
elboríthat a füst. Mindössze 5 leve-
gõvétel elég ahhoz, hogy elveszítsük
eszméletünket.

A Colt mindig is megoldásközpontú
cég volt és a fejlesztések élvonalába
helyezte önmagát.A Colt folyama-
tosan arra törekszik, hogy megoldá-
sokat találjon a füst kezelésének
területén.

A Colt építette meg a világ elsõ
füstelvezetõ szellõzõrendszerét Lon-
donban (Luton) a General Motorsnál,
1954-ben. A Colt elsõként foglalko-
zott a füstelvezetés tudományával, és
több mint 50 éve támogatja a
közösségi kutatásokat e téren. Sok
nemzetközi és európai szabályozás
alapszik ezeken a kutatásokon.

Mindegyik Colt füstelvezetõ terméket
tesztelték és mindnél teljesülnek 
a legújabb tûzvédelmi elõírások.

A COLT FÜSTELVEZETÕ REND-
SZEREK JELLEMZÕI ÉS ELÕNYEI:

Ezek a rendszerek:
– elvezetik a füstöt és a hõt
– lehatárolják a füst terjedését
– füstmentes területeket (szakaszo-

kat) hoznak létre
– lehetõvé teszik az azonnali evakuá-

ciót az épületekbõl
– lehetõvé teszik a tûz forrásának

hajszálpontos meghatározását
– segítik elkerülni a „flashover”-t
– lehetõvé teszik az azonnali

tûzoltást
– csökkentik a létesítményekben

keletkezõ károkat

A parkolóházak füstelvezetése speciá-
lis tervezõmunkát igényel. További
részletekért a Colt legújabb fejleszté-
seihez, kérem, lapozzon a következõ
oldalra!

Lelki nyugalmat nyújtunk

Szimulált tûz - teszt Gentben (B)



Interspar, Ostrava (CZ)

„A füstben rejlõ  veszélyeket nem szabad alábecsülni.
Mindössze 5 levegõvétel elég ahhoz, hogy 

elveszítsük eszméletünket.”



A módszer használata megnöveli a
levegõ impulzusát, tovább tolva azt a
kivezetõ pontokhoz és biztosítva,
hogy ne legyenek holtpontok, ahol a
füst bennragadhat és összegyûlhet.
Ezek a rendszerek csökkentik a szén-
monoxid szintjét is a parkolóházak-
ban.

A mennyezet alá szerelt kis ventilá-
torok sora irányítja a levegõt a lég-
beömlõ nyílásoktól a kivezetõ ventilá-
torokig, hatékonyan megtisztítva a
területet a füsttõl és gõztõl. A ven-
tilátorok száma és elhelyezése gon-
dosan megválasztott, oly módon,
hogy összhangban legyen a  tervezési
követelményekkel.

A rendszer legfontosabb gyakorlati
elõnye, hogy megszünteti a lég-
csatornarendszerek elhelyezését  a
parkolóházakban. Ezáltal nagyobb lesz
a parkolásra alkalmas terület, CCTV
rendszeren keresztül jobban megfi-
gyelhetõ, így nõ a biztonság foka.
A berendezés beüzemelése is sokkal
könnyebb és gyorsabb.

A Colt egy lépéssel továbbfejlesztette
az „impulzusos” megoldást, és most
egyszerre kínálja a Jetstream impulzu-
sos és a Cyclone indukciós egységet.
Az új Cyclone indukciós egység két
változatban kapható. Ez alacsony
kialakítású, nagy teljesítményû ventilá-
tort tartalmaz, mely még nagyobb
mozgatóerõvel és hatékonysággal
rendelkezik, ily módon jelentõsen
csökkenti a szükséges ventilátorok
számát.

Széles körû CFD (tûzterjedést mo-
dellezõ program) elemzésekkel 
a háttérben a Colt teljes parkolóház
szellõzõrendszer-csomagot kínál, mely
az elszívó és befújó ventilátorokat,
füst és szén-monoxid érzékelõket,
ellenõrzõ, elszívó csatornarendszere-
ket, és az elektromos vezetékeket
tartalmazza.

A Colt ún. „forró füst” teszteket
végzett, hogy a CFD programok által
elõrejelzett folyamatokat igazolja.
Ezek az elõrejelzések képesek reális
képet nyújtani a füst terjedésérõl
autótüzek esetében.

MEGOLDÁS PARKOLÓHÁZAKBAN

A parkolóházakban és alagutakban
évek óta hagyományos klímatechniká-
val és elszívó rendszerekkel szel-
lõztetnek.

Viszonylag új koncepció az irányított
szellõzés. Ez a rendszer a
parkolóházakban tûz esetén
keletkezõ füst irányítására szolgál,
nagyobb, teljesen füstmentes területet
eredményezve. Ez lehetõvé teszi a
tûzoltók számára, hogy jó látási vi-
szonyok között közelítsék meg és
oltsák el a keletkezett tüzet.

Colt-Jetstream és Colt-Cyclone –
füstelvezetés parkolóházakban

Valós tûztesztek mellett a lehetséges légáramla-
tokat, valamint a füst és füstgázok kialakulását és
továbbterjedését a legmodernebb technológiák
segítségével szimulálják és mutatják be. Ilyen
például a CFD.



A

Jetstream
Ez az egység hozza mozgásba a levegõt és
nyomja el a kivezetõ pontokig, hatékonyan
megtisztítva a területet a füsttõl.

B

Cyclone
Ez a következõ generációs impulzus
ventilátor még nagyobb tömegû levegõt
képes mozgásba hozni, alacsony belma-
gasságú parkolóházakba ajánlott.

C

Liberator
Ezt az elszívó ventilátort a keletkezett füst
és gázok eltávolítására fejlesztették ki.

„ A Colt parkolóházi szellõzõrendszerek két célt
szolgálnak: a füst elvezetését, valamint a 

szén-monoxid szint csökkentését.”

C

B

A



IMITÁCIÓ HELYETT INNOVÁCIÓ

A tûz elleni védelem szintjét sok-
féleképpen lehet növelni. Éppen ezért
fontos a Colt számára, hogy egyedi
tervezést és megoldást ajánljon.

A Colt füstelvezetõ rendszerei be-
építhetõk bármelyik épület felügyeleti
rendszerébe (Building Management
System), ami további hasznokkal is jár.

A fõ képen a kínai Daya Bay-en talál-
ható nukleáris erõmû látható.

Colt tûzvédelmi rendszerek

EuroCO – 
Gravitációs füstelvezetõ

Jetstream – 
Impulzusos ventilátor

Coltlite – 
Gravitációs füstelvezetõ



„A Colt a füstelvezetõ rendszerek széles portfóliójával
rendelkezik, a mechanikus és gravitációs elven mûködõ
szellõzõrendszerektõl, a mobil füstkötény falon, mobil

tûzhatároló függönyön át az irányított szellõzõkig.”

Weatherlite – 
Esõbiztos lábazati szellõztetõ elem

Liberator –
Mechanikus füstelvezetõ

SmokeMaster – 
Füstkötény fal

EuroMeteor –
Szellõztetõ egység

MF –
Gravitációs füstelvezetõ

Securex –
Hasadó, nyíló felület

FCO –
Frisslevegõ utánpótlás

WCO –
Gravitációs füstelvezetõ

Cyclone – 
Indukciós ventilátor

Firelight – 
Gravitációs füstelvezetõ

FVR – 
Tûzhatároló függöny

MeteorMLS – 
Gravitációs füstelvezetõ

Labyrinth – 
Zajcsillapított szellõztetõ

Pneumatikus kapcsoló-
szekrények

AFC – 
Gravitációs füstelvezetõ



„SÜSS FEL NAP...”

A természetes napfénynek pozitív
hatása van az egészségre és az ember
kedélyállapotára. A természetes nap-
pali fény növelése csökkenti a bale-
setek esélyét és fokozza az emberek
összpontosítóképességét. Mindemel-
lett a napfény megfelelõ módon
történõ használata nagy mértékben
csökkentheti a mesterséges világítás
költségeit.

A másik együttható az a tény, hogy 
a természetes napfény színe és
erõssége állandóan változik.
Az épület tervezõi és használói jól
tudják, hogy a világítás mennyire
megváltoztatja az épület belsõ hangu-
latát.Továbbá az építészek ter-
mészetesen szeretnek olyan
épületeket alkotni, melyek érdek-
lõdést és csodálatot váltanak ki az
emberekbõl.

Emiatt a tervezõk igyekeznek maxi-
mális mértékben természetes
napfényt használni az épületekben,
legfõképpen ott, ahol az emberek
dolgoznak. Sõt, vannak példák olyan
épületekre, nagy kiterjedésû üveg-
tetõvel, amelyek csillogását a város
csaknem minden pontjáról látni lehet.

Ugyanakkor a túl sok napfény
használata a nem megfelelõ helyen,
vakító fényhez vezethet.A hatalmas
üvegburkolat használata az épületben
növekvõ problémákat jelenthet: kiter-
jedt hûtés szükségességét nyáron, túl-
zott hõveszteséget télen.

Az energiafogyasztás csökkentésére
való törekvés kulcskérdése a legtöbb
épület tervezõjének, hogy hogyan
maximalizálja a természetes fény
használatát a túlzott felmelegedés s 
a téli hõveszteség problémája nélkül.

A Colt megoldást nyújthat. Az integ-
rált világítás- és árnyékolástechnikai
megoldásai megfelelnek ezeknek 
a kihívásoknak. Néhány példával 
a következõ oldalakon találkozhat.

A COLT ÜVEGSZERKEZETEK
JELLEMZÕI ÉS ELÕNYEI:

– a napfény jótékony hatásainak
erõsítése

– a mesterséges világítás költségeinek
csökkentése

– vakító fény csökkentése
– az épület esztétikai varázsának

erõsítése

Használjuk a természetes napfényt

Kantoor Schonevaert te Haarlem, Haarlem (NL)



„A természetes napfény pozitív hatása 
felülmúlhatatlan, ezért a tervezés során különösen 

fontos tényezõt jelent.”

Rijnstate Ziekenhuis,Arnheim (NL)



Colt üvegszerkezetek

A RENDSZEREK KOMBINÁCIÓJA
EMELI AZ ÉRTÉKET

A Colt teljes tervezést, gyártást, pro-
jekt menedzsmentet és beüzemelési
szolgáltatást nyújt az építészeknek és
kivitelezõknek, a tetõszerkezeteknél
és üvegszerkezeteknél. Széles
választékában különféle formák,
alakzatok, üvegtípusok és idomok
találhatók meg.

Szimpla vagy dupla „pitches” oldalfal-
lal vagy anékül, piramis alakzatú, vagy
kör alakú üvegelemek. Az idomok
lehetnek poliészter porfestékkel
festve, galvanizáltak vagy maratott
alumíniumból. Harmadik fél által hite-
lesített tanúsítványok is kérhetõk.

A Coltnál szimuláció is kérhetõ,
amely megmutatja, hogy az árnyékolás
és a napfény hogyan hat a leendõ
modell esetében. Sõt, a Colt széles
termékskáláját más Colt ter-
mékekkel, például árnyékoló zsalule-
mezekkel és szellõzõrendszerekkel is
párosíthatja.



„Minden Colt üvegszerkezetet úgy terveztek meg,
hogy igény szerint akár magába foglalhasson külsõ

ipari árnyékolástechnikát és gravitációs elven
mûködõ szellõzõrendszert is.”

Azur – 
Sávbevilágító rendszer

Cosmotron – 
Sávbevilágító rendszer

Pyramid – 
Bevilágító rendszerek

Optiglass – 
Szerkezeti üvegezés

Firelight – 
Természetes szellõztetõ



EGYÉNISÉG, NEM 
ALKALMAZKODÁS

Az építészeti trendek a nagy felületû
üvegszerkezettel ellátott épületek
építésének irányába mozdultak el.
Mindezt az építõanyagok és a belsõ
környezet ellenõrzésében elért
innovációk tették lehetõvé.

A nagy üvegszerkezetekkel ellátott
épületek hasznosítják legjobban a nap-
fényt és a passzív napenergiát. Ugyan-
akkor itt okozza a legfõbb gondot a
túlzott hõterhelés és a vakító fény.
Ezek a hátrányok egyszerûen felszá-
molhatók lehetnének egyre nagyobb
és nagyobb légkondicionáló rendsze-
rek használatával. Napjainkban azon-
ban a viszonylag magas épület-
mûködtetési költségek és a
környezettudatosság sokkal vonzóbbá
teszik egy fejlett ipari árnyékolás-
technikai rendszer alkalmazását, ami
aközben, hogy csökkenti a nap
melegítõ hatását, egyben elfogadható
szintû természetes fényt enged az
épület belsejébe.

A külsõ ipari árnyékolástechnikával
lehet szabályozni a leghatékonyabb
módon az épület belsõ körülményeit.
A napsugarakat részben elnyeli,
részben visszatükrözi az árnyékoló
zsaluzat. Ennek eredményeképpen a
napsugárzásból eredõ többletenergia
nem jut be az épületbe, jelentõsen
csökkentve a  szellõztetési igényeket
vagy a hûtési terhelést. A nyári
hónapokban az épületet az állítható
visszatükrözõ lamellák védik a
túlmelegedéstõl, melyek a nap
helyzetének megfelelõen állíthatók.
A téli hónapokban a lamellák beál-
líthatók úgy, hogy csökkentsék a
hõveszteséget, miközben minél több
meleget nyerjenek a napsugárzásból.

Továbbá a napfény erõsödésével
csökkenthetõ a vakítás ereje is.

A Colt a nap beesési szögének
meghatározása alapján, valamint a
szükséges hõterhelési számítások
elvégzése után a széles választékból a
legmegfelelõbbet ajánlja. A Colt az
építésszel dolgozik együtt annak
érdekében, hogy megteremtsék azt az
ipari árnyékolástechnikai rendszert,
amely az esztétikai és a gyakorlati
igényeknek egyaránt megfelel.

A COLT IPARI ÁRNYÉKOLÁSTECH-
NIKAI RENDSZEREK JELLEMZÕI ÉS
ELÕNYEI:

– Optimális teljesítmény aközben,
hogy csökkenti a nap melegítõ
hatását, s egyben elfogadható szin-
ten tartja a természetes fényt

– A napfény szintjének erõsödésével
csökkenti a visszacsillanás (vakítás)
erõsségét

– A hûtési terhelés csökkentése
nyáron

– A fûtési szükséglet csökkentése
télen

– Lehetõség egy feltûnõ esztétikai
hatásra

– Lehetõség a napelemek beépítésére

Mi irányítjuk a természetes napfényt

Az új Mercedes-Benz Múzeum, Stuttgart (D)



„Amióta az épületburkolat nagy mértékben
meghatározza a kényelmet és az energiafelhasználást,
erre a kulcsfontosságú területre kell összpontosítani 

a jövõben.”

Berlaymont, Brüssel (B)



Colt ipari árnyékolási rendszerek

A COLT HOZZÁÉRTÕ PARTNER 
AZ IPARI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI
RENDSZEREK ESETÉBEN

Kevés olyan terület van, ahol a ter-
vezõk ugyanolyan kreatívak lehetnek,
mint az ipari árnyékolástechnikában.
A legfõbb kihívás az, hogy a lehetõ
legnagyobb funkcionális és formai
benyomást keltsék.A Colt egyedi
megoldásokat teremt, úgy, ahogy a
fenti projektben látszik. Schwenniger
BKK (Németország) – fõ képen

A lehetõségek tárháza óriási.
Az árnyékoló zsaluzatok különbözõ
kialakításokban, anyagokban, kivitel-
ben, bevonatban kaphatók, hogy
szinte bármilyen projekt igényeinek
megfelelhessenek.

Az alumínium és a rozsdamentes acél
elemek mellett, mindenfajta üveg, tex-
tília, fa, égetett agyag és átlátszó akril
lamella megtalálható, az esztétikai és
energetikai igényektõl függõen.
Az üveg lamellához elektromos
áramot termelõ napelemes panel
illeszthetõ.



„A Colt támogatja a tervezõket abban, hogy az ipari
árnyékolástechnikát összekapcsolják a természetes

napfény optimalizációjával, energiamegtakarítással és
homlokzati megjelenéssel.”

Shadoglass – 
Árnyékolástechnika

Solarfin – 
Árnyékolástechnika

Solar-C – 
Árnyékolástechnika

Shadotex – 
Árnyékolástechnika

ICS-4Link –
Vezérlõrendszer
(érintõképernyõ)

Shadovoltaik – 
Napelemes árnyékolástechnika

Shadometall –
Árnyékolástechnika

Girasol – 
Önellátó energiavezérlõ rendszer

(ábrán napelemes lamellával)

SolTronic –
Vezérlõ rendszer



Felújítás

Hotel-Hafen, Hamburg (D)
Homlokzati felújítás

A Coltnak számos felújítási projektta-
pasztalata van. A cél az, hogy minden
egyes helyzetet egyénileg kezeljünk, s
esztétikai és energetikai szempontból
is vizsgáljuk a lehetõségeket a
fejlesztésre és az optimalizációra.

Jó példa egy sikeres felújítási projekt-
re a Berlaymont épület Brüsszelben,
kivitelezõ a Colt, az épület képét ld.
a 21. oldalon.

A FELÚJÍTÁS TÖBBET JELENT, MINT
A TATAROZÁS

Egy épület felújítása jó alkalom a
benne rejlõ lehetõségek meg-
valósítására.A felújítás során általában
megújul a homlokzat, ami kiváló alka-
lom az energetikai fejlesztésekre is
amellett, hogy megújul az épület
külsõ megjelenése.Az épület
tûzvédelmi rendszerét is fejleszt-
hetjük, biztonságosabb hellyé téve azt
az épületben lévõk számára. Jobb
technikával csökkenthetjük az ener-
giaköltségeket, lehetõség van
megújuló energiaforrások alkal-
mazására, mint például a napelemek
vagy a naphõenergia alkalmazása.



„Az épület értéke nagy mértékben növekedhet 
a felújítás után. Ugyanakkor biztonságosabbá,

termelékenyebbé és vonzóbb hellyé válhat,
ahol jó élni és dolgozni.”

A „Jade Ház” Frankfurt am Mainban felújítás
elõtt (kis kép) és után (nagy kép). A Colt a ház
négy oldalára szabályozható napvédelmi lamellá-
kat épített, amelyet perforált rozsdamentes acél
hálóval kombinált, ezáltal biztosítva a fény- és
hõvédelmet.



EGY HELYBEN ÁLLNI OLYAN,
MINT HÁTRAFELÉ MENNI

A Colt a kutatásokba már a kezdetek
kezdetén befektetett.A társaság
felépített egy szélcsatornát 1931-ben,
feltalálásának elsõ évében.
A maga korában fejlett technikájú
gépet  eleinte jármû hûtõventilátorok
fejlesztésére használták.Az évek
során új ötletek szakadatlan sora
vezetett új termékek és szolgáltatá-
sok kifejlesztéséhez.

Az 1930-as évektõl a Colt tesztüze-
meket nyitott Nagy-Britanniában és
Németországban, tesztek százait haj-
totta végre, egyrészt saját ter-
mékeinek fejlesztése érdekében, más-
részt azért, hogy a megrendelõk
épületeibe épített termékeik teljesít-
ményét tesztelje különbözõ
körülmények között.

A Colt tesztüzemeiben légáteresztõ-
teszteket, állandó nyomás alatti
vízhatlanságot, aerodinamikai
teljesítményeket és tényezõket,
szellõzõk és zsalus elemek légát-
eresztését vizsgálják, helyet kapott
egy Life Cycle terület, tûzvédelmi
berendezések tesztüzeme, egy
akusztikai labor, két, összekapcsolt
tesztcellával (visszaverõdõ és félig 
visszhangmentes). Más tesztrészlegek
fagyásteszteket, átesési teszteket és
szerkezeti szélterhelés-teszteket vé-
geznek.

A COLT KÖZREMÛKÖDÉSE 
A TÛZVÉDELEM
TUDOMÁNYÁBAN

A Colt jelentõs részt vállalt a
füstvédelem tudományában folytatott
fejlesztésekben.Az 1950-es évekbeli
katasztrofális tûzsorozatokat
követõen a Colt együtt dolgozott 
a Londonhoz közeli borehamwoodi
Tûzkutató Állomással, kutatási alapot
biztosítva az életnagyságú tesztek
elvégzéséhez. Ezek a kutatások
vezettek a Tûzkutatási technikai
folyóirat 7. és 10. számaihoz, melyek
az alapját jelentik a füstvédelem
tudományának.

Kutatás és fejlesztés –
Hipotézisektõl a megbízható tényekig



Részlet Európa legnagyobb szélcsatornájából, amely a vállalat saját kutatólaborjában található.
A Colt rendszerei itt szigorú tesztelésen esnek át.

„Az új ötletek szakadatlan áradata, kutatásokkal és
fejlesztésekkel támogatva, vezetett az új termékek és

szolgáltatások kifejlesztéséhez.” 



AMIT MI SZERVIZ ALATT ÉRTÜNK

A Colt szervizszolgáltatása nem a
vásárlói megbízással kezdõdik.
A Colt az ügyféllel történõ elsõ
megbeszélést követõen terveket
készít az ügyfél számára. Meglévõ
épületek esetében a Colt egy nem
kötelezõ erejû felmérést tud készíteni,
mely során hõtérkép elkészítése,
energiaveszteség, fûtési jellemzõk, lég-
mozgás, zaj stb. felmérését végzik.
Tûzvédelmi tervek esetében a Colt
hõ- és füstmodellezést biztosít.Ahol
alkalmazható, ott minden releváns
adat lefuttatható egy számítógépes
áramlásdinamikai modellen (CFD)
vagy egyéb számítások során
keresztül.

A Colt továbbá egy szakmai bemu-
tató-sorozatot (CPD) is kínál, ame-
lyet az ügyfél helyszínén tart külön-
féle témakörökbõl, a légkondicioná-
lástól a tûzvédelmi rendszereken
keresztül az ipari árnyékolástech-
nikáig.A Colt idõrõl-idõre regionális
továbbképzéseket tart ügyfelei
számára. Örömmel teljesítjük azokat
az ügyfélkéréseket, melyek során
olyan épületeket látogathatnak az
érdeklõdök, amelyekben Colt
fejlesztéseket láthatnak mûködés
közben.

SZERVIZELÉS

A Colt felismerte az eladást követõ
teljes körû szerviz fontosságát.
A Colt szervizcsoportja gyors vála-
szokat ad, éjjel-nappali szervizszolgál-
tatást biztosít a Colt saját és más
gyártók termékeihez.

Használja ki a Colt kínálta
lehetõségeket!

A Colt speciális, mert együtt dolgozik
az építészekkel, szakértõ mérnö-
kökkel és tulajdonosokkal, már a
lehetõ legkorábbi szakasztól kezdve.

Ez az intenzív kapcsolat a kezdetek-
ben teszi lehetõvé, hogy a projekt
minden szempontból átgondolt
legyen, valamint biztosítja az ügyfelet
arról, hogy a projekt minden
nehézség nélkül megvalósul.

Legyen szó már meglévõ, vagy új
épületrõl, a Colt teljes csomagot biz-
tosít: hozzáértõ problémamegoldás
és tanácsadás, projekt menedzsment,
tervezés, beszerzés, a rendszer
telepítése, beüzemelése és karban-
tartása.

A Colt a világon saját leányvállalatai,
vegyes vállalatai, képviselõi, gyártói
licencei és értékesítõi hálózatai for-
májában képviselteti magát.

Kérem, látogasson el a www.colt-
info.hu oldalra további információkért,
hogy még többet tudjon meg a Colt
termékeirõl és szolgáltatásairól!

Teljes körû szervizt nyújtunk



„A Colt támogatja a problémamegoldás integrált
megközelítését, szoros kapcsolatot fenntartva az

építészekkel, szakértõ mérnökökkel és tulaj-
donosokkal már a lehetõ legkorábbi 

szakasztól kezdve.” 

Midsummer Place Bevásárlóközpont
Milton Keynes (GB)



[A] [B] [C]

[G]

[H] [I]

[L] [M]

[R]

[S] [T]

[N]



[A] A Britomart vasútállomás,
Auckland (Új Zéland)

[B] Vásár épület, Bécs (A)
[C] Metróállomás, Rotterdam

(NL)
[D] Duna-Egyetem, Krems
[E] Kellog’s Manchester (GB)
[F] Alexanderplatz (D)
[G] Baeder Értékpapír Bank,

Unterschliessheim
[H] The Capitol, Horsham (GB)
[I] Guangzhou gimnázium, Kína
[J] Infineon Campeon, Neu-

bilserg (D)
[K] Deutsche Bahn hálózat,

München (D)
[L] Bevásárlóközpont, Görlitz

(D)
[M] A kincstár, London (GB)

[D] [E] [F]

[J] [K]

[P]

[O]

[Q]

[V][U] [W]

[N] A Decospan, Menen
(NL)

[O] Kereskedelmi kamara,
Drezda (D)

[P] NS-állomás, Rijswijk
(NL)

[Q] Sazka, Prága
[R] INIT-épület,Amszterdam

(NL)
[S] Szingapúri Leprásokért

Egyesület, Szingapúr
[T] Kereskedelmi udvar,

Köln-Müngersdort (D)
[U] Schwenninger BKK,

Schwenningen
[V] Suva rehabilitációs

kórház, Sion (CH)
[W] Marzahner kapu, Berlin

(D)
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„C
olt környezet,jobb közérzet”

A COLT HUNGÁRIA KFT. A COLT
CÉGCSOPORT TAGJA

Innovatív megoldásokat kínálunk a
klímatechnika, légtisztítás, tûz- és nap-
fényvédelem területén.

Ezen területeken a Colt több 
évtizedes tapasztalattal rendelkezik,
amely az állandó kutatás-fejlesztési
tevékenységen és a mindennapi
gyakorlaton alapul.
Ez nyomós indok lehet arra, hogy
találkozzon velünk.

Colt Hungária Tûzvédelmi 
és Klímakontroll Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 156-158.
Telefon: (+36-1) 433-2786
Fax: (+36-1) 433-2787
E-mail: info@colt-info.hu
Honlap: www.colt-info.hu


