LISTA REFERENCYJNA
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY AR£AMÓW
instalacja trójgeneracji (skojarzona produkcja pr¹du, ciep³a i ch³odu)
KARPACKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA TARNÓW
instalacja trójgeneracji (skojarzona produkcja pr¹du, ciep³a i ch³odu)
ELEKTROCIEP£OWNIA MEGATEM LUBLIN Sp. z o.o.
instalacja ch³odzenia turbogeneratorów
ELEKTROCIEP£OWNIA EC NOWA
instalacja trójgeneracji (skojarzona produkcja pr¹du, ciep³a i ch³odu)
UNIWHEELS PRODUCTION POLAND Sp. z o.o.
ch³odzenie procesów technologicznych
FOODCARE Sp. z o.o.
instalacja trójgeneracji (skojarzona produkcja pr¹du, ciep³a i ch³odu)
KOPALNIA WÊGLA KAMIENNEGO ZOFIÓWKA
powierzchniowa stacja klimatyzacji
SZPITAL POWIATOWY W BOCHNI
instalacja kogeneracji
GÓRNOŒL¥SKI PARK PRZEMYS£OWY
instalacja trójgeneracji
GAZOPROJEKT WROC£AW
instalacja trójgeneracji
CA£OROCZNY STOK NARCIARSKI SZCZÊŒLIWICE
produkcja sztucznego œniegu
BIBLIOTEKA RACZYÑSKICH
klimatyzacja
MLEKOWITA
ch³odzenie procesów technologicznych
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INNOWACYJNE ROZWI¥ZANIA DLA PRZEMYS£U

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - OPTYMALNE ROZWI¥ZANIA

INNOWACYJNE SYSTEMY CH£ODNICZE I ENERGETYCZNE DLA PRZEMYS£U

OD PROJEKTU DO REALIZACJI
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Zapewniamy kompleksow¹ realizacjê inwestycji od projektu do uruchomienia.
Oferujemy najnowsze technologie i innowacyjne rozwi¹zania z zakresu ch³odnictwa,
ciep³ownictwa i energetyki, m.in.: wysokosprawn¹ trójgeneracjê i kogeneracjê,
mikroturbiny gazowe i modu³y pr¹dotwórcze ORC, urz¹dzenia absorpcyjne nowej
generacji, agregaty pracuj¹ce na bezolejowych sprê¿arkach magnetycznych Turbocor,
wie¿e ch³odnicze do ciê¿kich zastosowañ przemys³owych.
Nasze systemy oparte s¹ zawsze na innowacyjnych i optymalnych rozwi¹zaniach
- funkcjonalnych, energooszczêdnych i przyjaznych dla œrodowiska.
Opracowujemy audyty energetyczne przedsiêbiorstw. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu
dofinansowania inwestycji.

ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ PRZY NAJWY¯SZEJ SPRAWNOŒCI CH£ODNICZEJ

AGREGATY ZE SPRÊ¯ARKAMI TURBOCOR
Agregaty ze sprê¿arkami magnetycznymi TURBOCOR to technologia
przysz³oœci. Bezolejowe sprê¿arki odœrodkowe o minimalnym pr¹dzie
rozruchowym (5A). Skrajnie niski poziom drgañ i emisji ha³asu. Najwy¿sza
na rynku sprawnoœæ siegaj¹ca COP=11 (standardowe COP=3÷4). Najwy¿sza
na rynku sprawnoœæ sezonowa ESEER=10. Zwrot kosztów inwestycji poni¿ej
1 roku. Zwarta konstrukcja - piêciokrotnie ni¿szy ciê¿ar w porównaniu
ze sprê¿ark¹ œrubow¹.
Aktywne mikroprocesorowe zarz¹dzanie prac¹ sprê¿arki z mo¿liwoœci¹
ci¹g³ego dostêpu przez GSM lub Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

SPRÊ¯ARKA MAGNETYCZA TURBOCOR

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z CIEP£A ODPADOWEGO

MODU£Y ORC

MODU£ ORC

Generatory pr¹du wykorzystuj¹ce organiczny obieg Rankine'a (ORC)
do konwersji ciep³a odpadowego na energiê elektryczn¹. Mo¿liwoœæ
wykorzystania niskotemperaturowego ciep³a odpadowego.
Zintegrowany modu³ mocy: turbina o wysokiej prêdkoœci obrotowej
i wysokowydajna pr¹dnica. Bezolejowe ³o¿yska magnetyczne (bez
smarowania). Wyeliminowane si³y tarcia i zu¿ycie materia³u - bardzo niskie
koszty eksploatacyjne. Zintegrowane sterowanie elektroniczne,
automatyczna synchronizacja czêstotliwoœci i napiêcia z krajow¹ sieci¹
energetyczn¹, bez koniecznoœci wykorzystania dodatkowych urz¹dzeñ.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym katalogu bez wczeœniejszego ostrze¿enia.
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WYKORZYSTANIE ENERGII CIEPLNEJ DO PRODUKCJI CH£ODU

AGREGATY ABSORPCYJNE

SKOJARZONA PRODUKCJA CIEP£A I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MIKROTURBINY GAZOWE
Generatory pr¹du wyposa¿one w ma³¹ turbinê. Mo¿liwoœæ zastosowania wielu paliw
gazowych, m.in. gazu ziemnego, biopaliwa, LPG. Wykorzystywane do skojarzonej
produkcji pr¹du i ciep³a daj¹ 30% oszczêdnoœci energii pierwotnej. Koszty
eksploatacyjne ni¿sze o 80% w porównaniu z silnikami gazowymi.
Kompaktowe urz¹dzenia zaawansowane technologicznie - z ³o¿yskami
magnetycznymi (bez smarowania). Silnik z odzyskiem ciep³a, ch³odzony powietrzem.
D³uga ¿ywotnoœæ, wysoka niezawodnoœæ. Ultra niskie emisje szkodliwych gazów.
Zintegrowane sterowanie elektroniczne, mo¿liwoœæ automatycznej synchronizacji
z krajow¹ sieci¹ energetyczn¹.

MIKROTURBINA GAZOWA

TANIE CH£ODZENIE LATEM I ZIM¥

WIE¯E CH£ODNICZE I DRY COOLERY

WIE¯A CH£ODNICZA

Urz¹dzenia o prostej budowie, tanie w eksploatacji. Produkcja ch³odu bez udzia³u
sprê¿arek, przy minimalnym wk³adzie energii elektrycznej. Wysoka sprawnoœæ
osi¹gana dziêku zraszaniu adiabatycznemu. Mo¿liwoœæ zastosowania w uk³adach
freecoolingu zimowego.
Wentylatory z p³ynn¹ regulacj¹ wydajnoœci. Wieloletnia gwarancja zabezpieczenia
antykorozyjnego. Niski poziom emisji ha³asu. Sprawdzone rozwi¹zanie
w przemys³owych instalacjach ch³odniczych.
Mo¿liwoœæ przystosowania do pracy z wod¹ zanieczyszczon¹ lub wod¹ o wysokiej
temp. (do 80°C), do pracy w niskich temperaturach oraz do produkcji œniegu.
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AGREGAT ABSORPCYJNY

Agregaty wykorzystuj¹ce ciep³o odpadowe lub gaz ziemny do produkcji
ch³odu. Idealne rozwi¹zanie przy deficycie energii elektrycznej. Ekonomicznie
uzasadnione równie¿ przy niezagospodarowanej nadwy¿ce ciep³a
technologicznego. Wykorzystywane w uk³adach trójgeneracyjnych
(skojarzona produkcja pr¹du, ciep³a i ch³odu z gazu ziemnego) przynosz¹
do 30% oszczêdnoœci w zu¿yciu energii pierwotnej w porównaniu
do sumarycznego zu¿ycia przy oddzielnych procesach. Od 2004 roku systemy
oparte na trójgeneracji s¹ wspierane dyrektyw¹ Unii Europejsiej ze wzglêdu
na wysok¹ efektywnoœæ energetyczn¹ oraz ograniczenie emisji CO2.

