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Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych i projektów 

zawartych w katalogu ze względu na trwające badania i rozwój.



DEMACLENKO to Twój partner w zakresie wdrażania kompletnych 
systemów naśnieżania. Jesteśmy kompleksowym dostawcą systemów 
naśnieżania i współpracujemy z naszymi klientami jako partnerzy we 
wszystkich fazach budowy oraz w całym cyklu użytkowania systemu 
naśnieżania. Od konsultacji w fazie koncepcji, poprzez budowę i 
instalację, aż po serwis i konserwację.

PROJEKT: PODSTAWĄ PERFEKCYJNEGO STARTU
Dzielimy się doświadczeniem już od najwcześniejszych etapów projektu. Nasi spe-
cjaliści po konsultacjach z klientem ocenią niezbędne wymagania do budowy syste-
mu sztucznego naśnieżania i opracują koncepcję skrojoną na miarę. Po określeniu 
obszaru naśnieżania następuje indywidualne dostosowanie stacji pomp, rurociągów 
i armatek śnieżnych zgodnie z obliczeniami czasu naśnieżania i przedstawionego w 
planie projektu ogólnego układu systemu.

PEŁNY PAKIET 
SERWISOWY 
SPEŁNENIAJĄCY 
NAJWYŻSZE
WYMAGANIA
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#1

POMPA WYSOKIEGO
CIŚNIENIA

POMPA WIEŻY
CHŁODNICZEJ

POMPA WSPOMAGAJĄCA

ZBIORNIK

LINIA ZASILAJĄCA

NAPOWIETRZANIE ZBIORNIKA

SYSTEM WIEŻ
CHŁODNICZYCH

GROMADZENIE WODY

STACJA POMPY PODAJĄCEJ

FILTR

NATURALNE
ZASILANIE WODĄ



#2

#4

#3

#5

KABEL UZIEMIAJĄCY

KABEL STERUJĄCY

KABEL ZASILAJĄCY

HYDRANT DLA ARMATEK
ŚNIEŻNYCH MOBILNYCH

STACJA POGODOWA

HOCHDRUCKLEITUNG

DRUCKLUFTLEITUNG

ARMATKA ŚNIEŻNA NA
WIEŻY HYDRAULICZNEJ

STUDNIA BETONOWA

ARMATKA
ŚNIEŻNA NA WIEŻY

STUDNIA FRP

SNOWVISUAL

SZAFA ELEKTRYCZNA I
SZAFA STEROWNICZA

LANCE

RURA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

RURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
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ZBIORNIK

GWARANTUJE DOSTAWĘ WODY
DO CAŁEGO SYSTEMU NAŚNIEŻANIA
Okres naśnieżania z roku na rok staje się coraz krótszy. Solidna koncepcja naśnieżania 
wymaga odpowiedniej ilości wody. Zbiorniki gwarantują wymagane zaopatrzenie w 
wodę dla systemu, a tym samym zapewniają dostępność wody w okresie naśnieżania.

ZBIORNIK
DEMACLENKO oferuje różne rozwiązania - od małych zbiorników retencyjnych do 
zbiorników jeziorowych o objętości nawet do 450.000 m³ (120,000,000 gall.).

CYRKULACJA ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM
Cyrkulacja służy do obniżania temperatury wody, utrzymywania powierzchni wody 
bez lodu, a latem zapobiega powstawaniu glonów. System napowietrzania zbiornika 
DEMACLENKO jest planowany i wdrażany indywidualnie dla każdego zbiornika wodnego.

DOPŁYW WODY
Wyżej położone strumienie zwykle bezpośrednio zasilają zbiornik. Natomiast w 
większości przypadków dodatkowa woda jest pompowana do zbiornika z pobliskich 
strumieni i rzek przy użyciu pomp zasilających.



#1



#2

POMPA MOBILNA
MONTOWANA NA ARMATCE

POMPY ZASILAJĄCE

POMPA MOBILNA

POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

POJEDYNCZA POMPA ŚLIMAKOWA POMPA PODAJĄCA POMPA GŁĘBINOWA POMPA PIONOWA
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Jako centralny element każdego systemu naśnieżania, stacja pomp realizuje następujące 
kluczowe zadania:
-  NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW WODNYCH
-  PODNOSZENIE CIŚNIENIA I DOSTAWA WODY DO ARMAT ŚNIEŻNYCH

Pompownie działają przez stosunkowo krótki okres czasu w ciągu roku. To sprawia, że jeszcze 
ważniejsze jest zapewnienie 100% dostępności systemu w trakcie naśnieżania. Aby spełnić 
ten wymóg, każda pompownia DEMACLENKO jest dokładnie dopasowania do indywidual-
nych zastosowań. Do jej wykonania używane są wyłącznie elementy najwyższej jakości.

POMPY
Do dostarczania wody i podnoszenia ciśnienia DEMACLENKO wykorzystuje niezawodne 
pompy najbardziej renomowanych producentów. Pompy te są dostępne w klasach ciśnie-
nia do 100 barów. W zależności od przeznaczenia stosowane są pompy głębinowe lub 
pompy suche. Te ostatnie mogą być pompami jednostopniowymi lub wielostopniowymi. 
Napęd elektryczny jest realizowany za pomocą softstartów lub może być stale kontrolo-
wany za pomocą falowników. Pompy dobierane są w zależności od przepustowości lub wy-
maganej wysokości podnoszenia. DEMACLENKO oferuje mobilne systemy pomp dostępne 
w 2 różnych wersjach, do naśnieżania powierzchni o małym i/lub średnim metrażu lub do 
rozwiązań tymczasowych, w których nie jest dostępna stała infrastruktura. Pojedyncza 
pompa może dostarczać wodę do 2 armatek śnieżnych i jest instalowana bezpośrednio na 
podwoziu kołowym, a sterowanie zapewnia dedykowany panel sterowniczy. Alternatyw-
nie, DEMACLENKO oferuje armatki śnieżne wyposażone w pompę wspomagającą na stałe 
zainstalowaną do urządzenia.

STACJA POMP
BIJĄCE SERCE SYSTEMU
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RUROCIĄG
DEMACLENKO wykonuje projekt 3D 
każdej stacji pomp w najdrobniejszym 
szczególe. Galwanizowany rurociąg jest 
wstępnie zmontowany w naszym włas-
nym zakładzie obróbki metali zgodnie 
ze ścisłymi wymaganiami jakości, co 
znacznie ułatwia proces instalacji na 
placu budowy.

POMPY GŁÓWNE

POMPY Z FALOWNIKAMI

AUTOMATYCZNY FILTR PŁUKANIA ZWROTNEGO KOLEKTOR DOPŁYWOWY



ELEMENTY HYDRAULICZNE
Wszystkie elementy hydrauliczne, takie jak 
prowadnice, zawory itp. i ich napędy (elektryczne, 
pneumatyczne, manualne) są dobierane w 
oparciu o indywidualne wymagania.

KOEKTOR ODPŁYWOWY

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

ZAWÓR WLOTOWY

LICZNIK WODY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZAWÓR ZWROTNY

WYJŚCIE WYSOKIEGO CIŚNIENIA

WYJŚCIE NISKIEGO CIŚNIENIA

MIERNIK CIŚNIENIA
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STEROWANIE I INŻYNIERIA 
ELEKTRONICZNA
DEMACKLENKO planuje i wdraża wszystkie syste-
my sterowania i elektroniki. Możemy polegać na 
wieloletnim doświadczeniu naszej firmy produ-
kującej kolej krzesełkową LEITNER. Stosujemy ich 
wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości od 
sektora transportu pasażerskiego po systemy do 
naśnieżania DEMACLENKO.

FILTR SAMOCZYSZCZĄCY
Automatyczny filtr do płukania wstecz-
nego pozwala na bezawaryjne działanie 
systemu, nawet podczas czyszczenia fil-
tra. System jest płukany po ustalonych 
okresach lub automatycznie w zależno-
ści od różnicy ciśnień spowodowanych 
zabrudzeniem.

STERYLIZACJA WODY (SYSTEM DEZYNFEKCJI UV)
W razie potrzeby można uruchomić system dezynfekcji UV. Działanie UV pozwala na
całkowitą redukcję drobnoustrojów weryfikowalnych w wodzie.

SZAFY ELEKTRYCZNE FLACHAU (AT)

WODA Z JEZIORA
SZTUCZNEGO

DETAIL OF THE PUMPING STATION AT SEXTEN (IT)



COOLING SYSTEM / PUMPSTATION

SYSTEM CHŁODZENIA
IDEALNA TEMPERATURA WODY DLA
WYDAJNEGO NAŚNIEŻANIA
System chłodzenia obniża temperaturę wody
i zwiększa sprawność systemu naśnieżania.
Zimniejsza woda poprawia naśnieżanie
i wydajność armat śnieżnych, optymalizując w
ten sposób efektywność energetyczną.

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY

ZBIORNIK ZIMNEJ WODY

POMPA PODAJĄCA SYSTEMU CH ŁODZENIA

PRZELEW

POMPA PODSTAWOWA

POMPA CIŚNIENIA WSTECZNEGO

ZBIORNIK ZIMNEJ WODY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

AUTOMATYCZNY FILTR
PŁUKANIA ZWROTNEGO

WIEŻE CHŁODZĄCE

WENTYLATORY

CYRKULACJA WIEŻY
CHŁODNICZEJ
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STACJA KOMPRESORÓW: 
DLA SYSTEMÓW Z CENTRALNYM 
ZASILANIEM SPRĘŻONYM POWIETRZEM
Śnieg techniczny, podobnie jak naturalny śnieg, składa się z wody i powietrza. Każda 
armatka śnieżna musi zostać zaopatrzona w wodę, prąd i sprężone powietrze. Sprężone 
powietrze może być generowane bezpośrednio w armatce śnieżnej lub dostarczane 
z kompresora centralnego. Sprężone powietrze z kompresora centralnego rozpro-
wadzane jest przez system rurociągów PE. DEMACLENKO wykorzystuje kompresory 
renomowanych producentów, takich jak Atlas Copco lub Compair.

Systemy wentylacyjne są planowane i instalowane w celu optymalizacji ciśnienia i 
temperatury sprężonego powietrza.

Poprzez wiele stopni filtrów czyszczących, czyste sprężone powietrze kierowane jest do
centralnego systemu sprężonego powietrza bez zawartości wody i oleju.

STACJA KOMPRESORÓW W WURMBERG (DE) GRUPA FILTRÓW DLA UZDATNIANIA POWIETRZA



#3
OKABLOWANIE: SPECJALNE MATERIAŁY
DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ
KABLE ELEKTRYCZNE
DEMACLENKO używa kabli aluminiowych 
lub miedzianych zgodnie z obowiązującymi 
normami dla kabli wysokiego napięcia. 
Kable mają przekrój do 240 mm² i mogą 
być układane bezpośrednio w gruncie lub 
w kanale kablowym.

UZIEMIENIE
Zwykle, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stosuje się stalowy drut gal-
wanizowany o średnicy 10 mm². System 
uziemiający łączy całą instalację polową 
i zapewnia ochronę przepięciową i 
odgromową.

KABLE TRASMISJI DANYCH
W systemach automatycznych poszcze-
gólne armatki śnieżne i pompownie są 
zintegrowane w sieć transmisji danych. 
Komunikacja pomiędzy armatką śnieżną, a 
studnią może być realizowana za pomocą 
WiFi lub za pośrednictwem wysokojako-
ściowego, miedzianego kabla telekomu-
nikacyjnego. Natomiast wymiana danych 
pomiędzy różnymi komponentami syste-
mu naśnieżania jest realizowana głównie 
za pomocą kabli światłowodowych.

KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ALUMINIOWY KABEL MIEDZIANY

KABEL TRANSMISJI DANYCH
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWÓD

KONSTRUKCJA RUROCIĄGÓW



SNOW WITH SYSTEM – 16 / 17

STUDNIE
Podczas projektowania punktów poboru DEMACLENKO zwraca szczególną uwagę na kwestię instalacji i konserwacji, ale także na 
bezpieczeństwo i wygodę pracy. DEMACLENKO oferuje studnie betonowe (seria C) lub studnie z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym (seria Z). Oba typy są idealne do zastosowania w sektorze naśnieżania. Prefabrykacja części umożliwia ich szybki 
i łatwy montaż na placu budowy, a tym samym nadają się do każdego rodzaju podłoża. Specjalny kształt studni zapewniający dużą 
wewnętrzną przestrzeń, co umożliwia przyjemną pracę. W studniach znajdują się podwójne włazy, dzięki czemu jeden z nich służy 
wyłącznie jako wejście, podczas gdy drugi, dzięki połączeniu kołnierzowemu zapewnia dostęp począwszy od armatek śnieżnych 
mobilnych poprzez lance po armatki śnieżne na wieżach lub wysięgnikach. Oddzielny fundament nie jest już potrzebny. Ponadto 
studnie zawierają wszystkie połączenia dla wody, powietrza, kabli elektrycznych i kabli transmisji danych. Z tego powodu studnie 
DEMACLENKO oferują fantastyczny poziom wygody i elastyczności.

ZŁĄCZA WODNE
Podłączenie wody od studzienki do rurociągu można zrealizować za pomocą rury żeliwnej lub elastycznego węża wysokociśnienio-
wego opracowanego przez DEMACLENKO. Pozwala to na bardzo szybką instalację studni w wymaganym miejscu oraz pochłania 
ruchy rury żeliwnej.

WARIANT PĘTLI SZYNOWEJ
Aby wyeliminować potrzebę stosowania trójników rozgałęźnych w gruncie, przewód zasilający może być poprowadzony przez 
studnię i zamocowany do systemu szynowego.

PUNKTY POBORU: STUDNIE I HYDRANTY 
NAZIEMNE DLA UŻYTKU ZIEMNEGO

STUDNIA GFRP W STELLA JOCH (IT)



STUDNIA BETONOWA C150
Studnia betonowa dostępna w różnych 
wersjach (monoblock z lub bez podłoża 
betonowego / 2-częściowa, stalowa lub 
z betonu lekkiego). Wersja studni z betonu 
lekkiego jest odpowiednia do transportu 
helikopterem.

STUDNIA FRP F160 / Z160
Nowa generacja studni FRP: innowacyjny 
design, wzmocniona stabilizacja i prosta 
konstrukcja. Możliwość wkopania w 
każdy teren. Niska waga doskonała dla 
transportu helikopterem.

HYDRANT + ELEKTRANT
Podłączenia dla zasilania wodnego,
elektrycznego i transmisji danych.
Przeznaczony przede wszystkim
dla mobilnych armat śnieżnych.

ARMATKA ŚNIEŻNA
ZAMONTOWANY NA STUDNI FRP

ARMATKA ŚNIEŻNA 
PODŁĄCZONA DO HYDRANTU

ARMATKA ŚNIEŻNA 
ZAMONTOWANA NA STUDNI BETONOWEJ
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STUDNIA 
BETONOWA
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RURA WODNA

RURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

KABEL ZASILAJĄCY

KABEL TRANSMISJI DANYCH

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY ZE ZŁĄCZEM POPRZ.

ROZGAŁĘZIENIE RURY PE

ZŁĄCZE SPAWANE

ROZGAŁĘZENIE PRZEWODU WODNEGO

RURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ROZGAŁĘZIENIE KABLA ZASILAJĄCEGO

ELEKTROMUFA

SZYNA ŁĄCZĄCA

AUTOMATYCZNY ZAWÓR POWIETRZNY

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE STUDNI

ODWODNIENIE STUDNI

ZESPÓŁ WODNY HYDROSYSTEM

ZAWÓR SFERYCZNY WODNY

ELASTYCZNY WĄŻ WODNY
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ROZGAŁĘZIENIE RURY PE

ZŁĄCZE SPAWANE

ROZGAŁĘZIENIE PRZEWODU WODNEGO

RURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ELASTYCZNY WĄŻ WODNY

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

PĘTLA KASETOWA

OGRZEWANIE STUDNI

ZESPÓŁ WODNY HYDROSYSTEM

ZAWÓR SFERYCZNY WODNY

AUTOMATYCZNY ZAWÓR POWIETRZNY

ODWODNIENIE STUDNI



F EU OPCJONALNE POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

ENH P OPCJONALNE POŁĄCZENIA HYDRANTÓW
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ŻELIWO SFEROIDALNE (WODA) 
Żeliwo sferoidalne ma bardzo silne właściwości mechaniczne. Doskonałe łączenia za-
pewniają całkowitą szczelność, także przy dużych obciążeniach. Nawet przy ciśnieniu 
do 100 bar (1470 PSI) osiadanie, ruchy gleby, erozja i siły spowodowane ciśnieniem 
wewnątrz rury są kompensowane z maksymalnym bezpieczeństwem i niezawodnością. 
Dzięki ruchomości złączeń do 5° rurociąg może składać się z mniejszej ilości złączy.

RURY I ŁĄCZENIA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z POWŁOKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ

RURY: POWIETRZNE I WODNE
RUROCIĄGI



PE (SPRĘŻONE POWIETRZE)
W przypadku rur powietrznych i centralnych stacji kompresorowych, 
DEMACLENKO wykorzystuje rury polietylenowe z materiału PE100. Alter-
natywnie mogą być stosowane również do budowy rurociągów wodnych 
i dystrybucyjnych. Rury PE są dostarczane w prętach lub rolkach, w zależ-
ności od średnicy i wymagań, a bezpieczeństwo złączeń zapewniają spawy 
elektryczne lub połączenia gwintowe. Ofertę uzupełnia szeroka gama okuć.

STALOWE
Rury stalowe z systemem szybkozłączy mogą być produkowane ze specjalnie 
cieńszymi ścianami bez pogorszenia stabilności wymiarowej. Ich niska waga 
ułatwia transport, przenoszenie i instalację. Nieobrobione rury stalowe mogą 
być dostarczane z zewnętrzną izolacją antykorozyjną, z powłoką PE lub bez 
niej, są spawane bezpośrednio na placu budowy.

VRS®-T POŁĄCZENIA GNIAZDOWE
Najprostsze i najbezpieczniejsze łączenie z blokadą
system połączeń z TRM: Specjalny pierścień
uszczelniający VRS®-T dostępny z 25% niższymi
siłami wsuwania

„VRS” jest zarejestrowanym znakiem
towarowym TRM oraz partnerem
DEMACLENKO dla systemów naśnieżania.
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Lanca EOS firmy DEMACLENKO posiada 8 ustawień sterujących i jest dostępna 
w dwóch różnych konfiguracjach (automatycznej i manualnej). Dzięki wielu opcjom 
konfiguracji produkt zachwyca wysokim poziomem elastyczności i możliwości 
zastosowania, a także łączy maksymalną produkcję śniegu z bardzo niskim 
zużyciem energii.

LANCE

EOS A8/M8

EOS A4/M4
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EOS A2/M2

EOS A1/M1

EOS 8

EOS 4

EOS 2

EOS 1

ARMATKI ŚNIEŻNE



#4

DEMACLENKO prezentuje EOS DUO 
sprawdzony model lancy w silnej wersji z 
podwójną głowicą, łączącą niezrównaną 

efektywność energetyczną. EOS z 
przepływem wody 9 l / s, podwaja 

produkcję śniegu.

EOS DUO



Nasza szeroka gama armat śnieżnych imponuje nawet najbardziej wymagającym 
klientom: przekonują dużą ilością wyprodukowanego śniegu, a także wydajną 
produkcją śniegu najwyższej jakości w niezwykle krótkim czasie.
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ARMATKI ŚNIEŻNE

NAJWIĘKSZA MOC
NA RYNKU

CICHU BOHATER W
PROCESIE PRODUKCJI
ŚNIEGU



NAJLEPSZY W KALSIE
TEMPERATUR
MARGINALNYCH

MOC, TECHNOLOGIA
& DESIGN

NAJSILNIEJSZY 
W KLASIE 
KOMPAKTOWEJ
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HYDRANTY

ZAWORY AUTOMATYCZNE – HYDROSYSTEM
Nowa generacja zaworów automatycznych PN100 oferuje precyzyjną regulację 
ciśnienia, a także posiada sprężynę zwrotną, która gwarantuje bezpieczne i bez-
uderzeniowe zamknięcie awaryjne w przypadku awarii zasilania. HYDROSYSTEM 
ma ergonomiczną konstrukcję i niską wagę, co znacznie ułatwia jego transport. 
Zawór automatyczny ma również zawór spustowy i/lub zawór odwadniający dla 
szybkiego i bezciśnieniowego zamykania studzienki, dzięki czemu nadaje się do 
montażu w studzienkach.

HYDRO ACT/EPH
Hydro ACT/EPH jest jednym z najbardziej niezawodnych napędów wielofunk-
cyjnych na rynku. Jego optymalnie dopasowanie zapewnia kompatybilność ze 
wszystkimi standardowymi modelami hydrantów na rynku, jest także idealnym 
rozwiązaniem dla instalacji na hydrantach naziemnych. Awaryjne zamknięcie 
w przypadku awarii zasilania jest zapewnione poprzez baterię umieszczoną w 
Hydroact.

ZAWÓR POWIETRZNY
Odpowiedni w przypadku armat bez kompresora, podłączonych do centralnego 
zasilania powietrzem. Zawór powietrza ma zarówno zintegrowany filtr powie-
trza, jak i regulator sprężonego powietrza, dzięki czemu oczyszczone powietrze 
jest przesyłane do armatki śnieżnej zachowując odpowiednie ciśnienie. Zawór 
powietrzny ma również automatyczny układ spustowy, który służy do odprowa-
dzania kondensatu po jego zamknięciu.

WĄŻ WODNY
Wysokiej jakości wąż ze złączem Camlock ze stali nierdzewnej jest dostępny w 
różnych wersjach długości. Wąż półsztywny nadaje się dla odległości do 10 me-
trów, podczas gdy model roll-up premium jest zalecany dla odległości powyżej 
10 metrów.
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DEMACLENKO OFERUJE ZAWORY AUTOMATYCZNE, KTÓRE OTWIERAJĄ I 
ZAMYKAJĄ LUB KONTROLUJĄ HYDRANTY STAŁE NA PUNKTACH POBOROWYCH.
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ZAWÓR POWITRZNY LANCY

HYDRO ACT/EPH

WĄŻ: DOSTĘPNY MODEL BASIC I PREMIUM WĄŻ PÓŁSZTYWNY, DOSTĘPNE RÓŻNE WERSJE

ZAWÓR POWIETRZNY KULOWY 1/2” GAZ,
WSZYSTKI ZŁĄCZA

ZAWÓR WODNY KULOWY 2”
PN 100 CAMLOCK 2”

HORYZONTALNE HYDRANTY WODNE,
DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WERSJACH

HYDROSYSTEM



#5

1

2

3

4

5

6

7

8

SNOW WITH SYSTEM – 28 / 29

SNOWVISUAL 4.0 
OPROGRAMOWANIE 
STERUJĄCE
Skuteczne działanie systemu naśnieżania potrzebuje więcej aniżeli tylko perfekcyjnie pracujących armat 
śnieżnych z wyposażeniem elektrohydraulicznym - oprogramowanie sterujące, które zostało dopracowane 
w najdrobniejszych szczegółach, jest również niezbędne do monitorowania całego systemu i zapewnienia 
płynne użytkowanie. Innowacyjny system obsługi i sterowania Snowvisual zapewnia wszystkie zalety 
rozwiązań IT zorientowanych na klienta. Liczne usługi online i offline obsługiwane przez miejscowego 
managera naśnieżania optymalnie uzupełniają zakres w pełni automatycznej pracy.

WYDAJNOŚĆ
Optymalne monitorowanie i kontrola zarówno na miejscu, jak i zdalnie

WYKRESY & STATYSTYKI
Szczegółowa analiza danych pomagająca zoptymalizować proces naśnieżania

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
Monitoruj, analizuj i reguluj zużycie powietrza, energii elektrycznej i wody

W PEŁNI AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA
Zapewnia maksymalne wsparcie dla zadań systemu naśnieżania

PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI INTERFEJS
Ergonomiczny wyświetlacz grafiki

DIAGNOSTYKA
Dla szybkiej lokalizacji potencjalnych błędów

SERWIS
24-godzinna infolinia zapewnia wsparcie poprzez zdalne połączenie

SKADII
Kompatybilny z oprogramowaniem do zarządzania ośrodkami Skadii

IDEALNY SCENARIUSZ:



SNOW DEPTH MEASUREMENT

RESOURCE MANAGEMENT

EFFICIENCY

PERFORMANCE

DESIGN
SKIFLOW

ONE PLATFORM

SNOW PRODUCTION REPORT

MAXIMUM COMPATIBILITY

SUSTAINABILITY

METEO APP

STATISTICS
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W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OBSŁUGA
Pełna automatyzacja umożliwia operatorom armat śnieżnych efektywne wykorzystanie coraz krótszych ram czasowych, oferujących 
odpowiednie warunki pogodowe, dzięki idealnej kompatybilności z aktualnymi warunkami meteorologicznymi. Gdy tylko warunki 
robocze wymagane do naśnieżania są spełnione, Snowvisual niezwlocznie i automatycznie aktywuje proces uruchomienia systemu 
naśnieżania. Najwyższe wymagania stawiane bezpieczeństwu funkcjonalnemu gwarantują niezawodność systemu nawet w naj-
trudniejszych warunkach. Oprogramowanie sterujące Snowvisual zapewnia doskonałą, automatyczną pracę, a jego wydajność 
zapewnia stały wysoki poziom dostępności systemu.

INTERFEJS ZAPEWNIA RÓŻNORODNE WIZUALIZACJE
Dla DEMACLENKO potrzeby klientów są priorytetem - a obsługa systemu naśnieżania nie jest wyjątkiem. Dlatego oferujemy klientowi 
trzy różne widoki ośrodka narciarskiego. Użytkownik oprogramowania może wybierać między widokami geograficznymi, schema-
tycznymi i tabelarycznymi, a wszystkie trzy wizualizacje oferują różne korzyści. Widok geograficzny współpracuje z ortofotografią 
całego ośrodka narciarskiego i wyświetla geograficzne rozmieszczenie systemu na stoku wraz z najważniejszymi cechami różnych 
komponentów, takich jak studnie, armatki, a nawet stacje pogodowe. Widok schematyczny jest głównie używany do zwizualizowania 
stacji pomp, umożliwiając użytkownikowi wybór między różnymi opcjami wyświetlania. Widok tabelaryczny stanowi dobrą alternaty-
wę dla widoku geograficznego i podobnie wszystkie komponenty systemu naśnieżania są wyszczególnione. System umożliwia rów-
nież dostęp do wykonywania, filtrowania i sortowania gotowych raportów systemu naśnieżania.
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POMIAR GŁĘBOKOŚCI ŚNIEGU
System posiada dużą liczbę interfejsów pomiędzy LEITNER, PRINOTH i DEMACLENKO, dzięki czemu 
jest kompaktowym towarzyszem dobrze funkcjonującego ośrodka narciarskiego. Jednak w szczegól-
ności system pomiaru głębokości śniegu firmy PRINOTH, znacznie ułatwia naśnieżanie, a obsługa 
systemu jest jeszcze lepsza pod względem ochrony zasobów. Dane przesyłane z ratraków do Snowvi-
sual umożliwiają rejestrowanie poziomów śniegu na stokach, co oznacza, że operatorzy identyfikują, 
gdzie należy wyprodukować więcej śniegu i gdzie osiągnięto już minimalny cel. Dzięki tej funkcji 
można skutecznie uniknąć nadmiernej produkcji i związanego z tym niepotrzebnego wykorzystania 
zasobów. Najnowszy interfejs pozwala na nałożenie zdjęć geo na Snowvisual, dzięki czemu bezpo-
średnio wskazuje wartości pomiaru głębokości śniegu. Powstała wartość dotyczy obszarów, które 
potrzebują więcej śniegu, oraz obszarów, które już mają wystarczającą ilość śniegu, aby zapewnić 
optymalnie przygotowanie zbocza.

ZOPTYMALIZOWANA KOMUNIKACJA
Aby zagwarantować maksymalną niezawodność i ultraszybką komunikację, komunikacja szeregowa 
(światłowód, kabel lub technologia bezprzewodowa) jest rozłożona na wiele serwerów komunika-
cyjnych. Duże transmisje danych odbywają się głównie za pośrednictwem światłowodów/Ethernetu, 
podczas gdy specjalne kable miedziane są używane głównie do komunikacji wzdłuż nowych linii 
polowych dla armatek śnieżnych. Istniejące inne duże obszary można łączyć za pomocą Wifi lub ko-
munikacji radiowej. Nasi technicy tworzą idealny projekt i konfigurację całego procesu jeszcze przed 
zakończeniem etapu wstępnego.

INTEGRACJA PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Nowe oprogramowanie Snowvisual 4.0 zawiera wszystkie standardowe branżowe protokoły komunika-
cyjne, dzięki czemu umożliwia podłączenie urządzeń innych firm bezpośrednio, bez dodatkowego inter-
fejsu (Gate Way lub podobne), po zatwierdzeniu zainstalowanego protokołu przez firmy produkcyjne.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Z kolei armatki śnieżne DEMACLENKO wyposażone są w swobodnie dostępny protokół komunikacyjny, 
umożliwiający bezpośrednią integrację z systemami innych producentów z Gateway lub bez niej.

INTUICYJNA OBSŁUGA
Oprogramowanie sterujące jest proste w obsłudze i posiada przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzię-
ki intuicyjnej i ergonomicznie zaprojektowanej grafice system zapewnia łatwy dostęp do wszystkich 
istotnych szczegółów, a także przechowuje wszystkie informacje wymagane do procesu naśnieżania. 
Oprogramowanie sterujące zapewnia najwyższy komfort użytkowania kierownikom naśnieżania i pra-
cownikom ośrodków narciarskich dzięki przejrzystej i opływowej konstrukcji oraz intuicyjnym funkcjom 
dotykowym. Koncepcja sterowania zorientowana na funkcje prowadzi do znacznego skrócenia czasu 
szkolenia nowych pracowników.



UMOWA SERWISOWA
DEMACLENKO oferuje indywidualnie dopasowane umowy serwisowe, tak aby zapewnić optymalną wydajność sys-
temu naśnieżania w dowolnym momencie. Od uruchomienia i kontroli po ewentualne naprawy -  oferujemy usługi 
dostosowane do danego systemu i klienta. Dzięki naszemu wyszkolonemu personelowi technicznemu system na-
śnieżania każdego naszego klienta będzie działał doskonale i skutecznie - nawet po letniej przerwie. Ponadto stała i 
profesjonalna konserwacja oszczędza koszty, czas i zasoby.
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SERWIS DEMACLENKO
Aby zapewnić długoterminowy sukces systemu naśnieżania, musisz upewnić się, że działa on idealnie zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości. Oprócz wysokiej jakości produktów, DEMACLENKO oferuje swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich 
indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy zamawiasz części zamienne, konserwację czy naprawę - nasz oddany personel 
serwisowy na całym świecie gwarantuje doradztwo i kompleksowe rozwiązania w zakresie konserwacji i serwisu, indywidualnie 
dopasowane do Twoich wymagań. Serwis to także profesjonalne i niezawodne wsparcie po zakończeniu etapu budowy.

ODPOWIEDNI PARTNER DLA POTRZEB SYSTEMU NAŚNIEŻANIA



 
URUCHOMIENIE
Na życzenie klienta możemy towarzyszyć w procesie uruchamiania naszych urządzeń. Profesjonalne uruchomienie 
przez inżynierów DEMACLENKO zapewnia optymalny początek sezonu. Inżynierowie testują armatki śnieżne i wszystkie 
inne elementy systemu oraz uruchamiają je po raz pierwszy razem z klientem. Nasi inżynierowie pozostają do dyspozycji 
przez cały czas po uruchomieniu i pomagają w osiągnięciu sukcesu naśnieżania

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Dzięki ciągłym postępom technicznym oryginalne części zamienne DEMACLENKO spełniają najwyższe standardy jako-
ści i są precyzyjnie dostosowane do warunków naśnieżania. Ponadto nasz portal internetowy zapewnia nieskompliko-
wane narzędzie, za pomocą którego można zamawiać części zamienne przez całą dobę, a także pobrać dokumentację 
techniczną produktu (np. Karty katalogowe, instrukcje, schematy itp.).

SZKOLENIA
Nasz zmotywowany zespół serwisowy z siedzibą w Vipiteno oferuje wiele seminariów szkoleniowych przez cały rok, aby 
zapewnić efektywne wykorzystanie systemów, oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także pozwala uniknąć 
ewentualnych problemów technicznych. Podczas jednego lub dwóch dni kursu pracownicy ośrodka narciarskiego uczą 
się obsługi i konserwacji systemów naśnieżania i oprogramowania Snowvisual. Alternatywnie, na życzenie, kursy mogą 
być zorganizowane w pobliskich ośrodkach narciarskich lub bezpośrednio w miejscu rozmieszczenia.



24/7

DEMACLENKO HOTLINE
DOSTĘPNY 24/7  
Pilne zapytania? Jesteśmy zawsze dostępni pod naszym całodobowym numerem alarmowym. Nasz kompetentny personel serwisowy 
pomoże Ci w elastyczny i łatwy sposób poprzez zdalną konserwację, pomoc online lub osobiście na miejscu.

+39 347 325 34 40 +43 664 884 696 34

service@demaclenko.com

MIĘDZYNARODOWY AUSTRIA

24/7 WSPARCIE TECHNCZNE I SERWISOWE

REGULARNA POMOC ZE STRONY DOŚWIADCZONEGO ZESPOŁU SERWISOWEGO

EFEKTYWNE, EKONOMICZNE, ELASTYCZNE

NATYCHMIAST NA MIEJSCU
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W niektórych porach roku, a także podczas specjalnych imprez plenerowych, śnieg techniczny jest nieoceniony. Dlatego firma 
DEMACLENKO opracowała własny „system naśnieżania na każdą pogodę” Snow4Ever. Jest to opatentowany system clean-tech, 
który jest w stanie wyprodukować wysokiej jakości śnieg bez dodatków chemicznych w temperaturach powyżej 0 ° C / 32 ° F i we 
wszystkich warunkach pogodowych. Opatentowana technologia opiera się na cyklu chłodzenia ze sprężaniem pary, w którym jako 
czynnik chłodniczy wykorzystuje się tylko wodę. Snow4Ever może być zasilany energią elektryczną lub nawet parą pochodzącą 
z odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa czy światło słoneczne. Dostępne są wersje o różnych rozmiarach dla różnych 
zastosowań i potrzeb.

> Wysoka jakość śniegu bez skraplania wody
> Brak konieczności przygotowania stoku w celu zmniejszenia rozmiaru kryształków śniegu, co skutkuje oszczędnością pieniędzy i paliwa
> Brak dodatków chemicznych niezbędnych do zmniejszenia wielkości kryształków śniegu, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska
> Na życzenie dostarczamy mechaniczny system dystrybucji
> Dzięki wstępnemu montażowi w kontenerze Snow4Ever jest dostarczany jako jednostka mobilna i jest natychmiast gotowy do pracy
> Podstawowe części są podgrzewane, aby zapewnić działanie w trybie czuwania w temperaturach poniżej 0 ° C / 32 ° F

ŚNIEG TECHNICZNY W TEMPERATURACH POWYŻEJ ZERA



demaclenko.com

DEMACLENKO HEADQUARTERS
DEMACLENKO IT SRL
Via Gabriel Leitner 1A
IT - 39049 Vipiteno
Tel.: +39 0472 061601
sales.italy@demaclenko.com

DEMACLENKO AUSTRIA & GERMANY
DEMACLENKO GMBH
Michael-Seeber-Straße 1
AT - 6410 Telfs
Tel.: +43 5262 621 21 3405 
sales.austria@demaclenko.com

DEMACLENKO SWITZERLAND
DEMACLENKO SCHWEIZ GMBH
Im Ehrmerk 11
CH - 8362 Wallenwil
Tel.: +41 (0) 71 9714866
sales.switzerland@demaclenko.com

DEMACLENKO FRANCE
LEITNER FRANCE SAS
Voie Galilée - Zone d‘activité d’Alpespace CS 50001
FR - 73802 Montmelian Cedex
Tel.: +33 (0) 4 79 84 77 77
sales.france@demaclenko.com

DEMACLENKO CENTRAL & EASTERN EUROPE
DEMACLENKO SP. Z O.O.
Cieszynska 444
PL - 43300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 (0) 338 224 062
sales.poland@demaclenko.com

DEMACLENKO AMERICA - EASTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
264 NH Route 106
US - Gilmanton, NH 03237
Tel.: +1 603 267 7840
sales.usa@demaclenko.com

DEMACLENKO AMERICA - WESTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
2746 Seeber Drive
US - Grand Junction, CO 81506
Tel.: +1 970 241 4442
sales.usa@demaclenko.com

DEMACLENKO CHINA
POMA BEIJING ROPEWAY CO LTD
Nr. 57 Mang Niu He Road - Huairou District
CN - 101 407 Beijing
Tel.: +86 106 1666966 8618
sales.china@demaclenko.com

DEMACLENKO OCEANIA
LEITNER OCEANIA LTD
14/26 Glenda Drive, Frankton
NZ - 9371 Queenstown
Tel.: +64 (0) 21 138 2928
sales.oceania@demaclenko.com


