KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG

DYNAMIKS
sp. z o.o.

‘
Kim jestesmy?
Pragniemy zaoferować Państwu specjalistyczne usługi montażowe dla potrzeb budownictwa przemysłowego
i ogólnego oraz realizacje układów chłodzenia wody przemysłowej, począwszy od prac przygotowawczych poprzez
proces projektowania, dostawę urządzeń, kończąc na przekazaniu przedmiotu zadania wraz z serwisem
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Zlecone nam prace realizujemy w oparciu o doświadczoną kadrę pracowniczą, korzystając ze sprawdzonych
rozwiązań oraz nowoczesnego sprzętu.
Gwarantujemy Państwu wysoką jakość świadczonych usług i produktów, terminowość wykonania a przede
wszystkim zadowolenie z wyboru nas jako wykonawcy.
Nasi specjaliści z branży budowlanej, konstrukcyjnej oraz technologicznej wyróżniają się nie tylko wiedzą
i doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki. Przede wszystkim kochamy to, co robimy.

‘

Zapraszamy Panstwa do zapoznania sie‘ z nasza‘ oferta!
‘

Czym sie‘ zajmujemy?

‘
Wykonalismy
wiele prac:

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi
związane z realizacją powierzonego zadania.
Zaczynając od prac przygotowawczych, ocen stanu
technicznego, przez projekty wykonawcze na
remontach lub modernizacjach kończąc.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych Klientów, dla
których niejednokrotnie świadczyliśmy nasze usługi
oraz zrealizowaliśmy dostawy urządzeń. Na Państwa
życzenie przedstawimy wybrane pisemne referencje
wyrażające zadowolenie z realizacji wykonanych przez
naszą firmę.

Remonty chłodni kominowych i wentylatorowych,
kominów, konstrukcji żelbetowych oraz betonowych,
Kompleksowe modernizacje układów chłodzenia
oraz urządzeń chłodniczych,
Budowa instalacji chłodzenia wody przemysłowej,
Produkcja wentylatorowych chłodni wody typu
Dynamiks,
Dostawa wraz z montażem podzespołów urządzeń
chłodniczych,
Oceny stanu technicznego chłodni kominowych,
wentylatorowych, kominów przemysłowych,
Wykonywanie pomiarów drgań wentylatora oraz
hałasu generowanego przez urzą dzenia,
Prace demontażowe i montażowe,
Realizacja usług w budownictwie przemysłowym
i ogólnym.
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EDF Polska S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
TAURON Wytwarzanie S.A.
TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Kombinat Koksochemiczny „ZABRZE” S.A.
Rafineria Trzebinia
Südzucker S.A.
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
Dalkia Poznań S.A. (obecnie Veolia Energia
Poznań ZEC)
Preh Sp. z o.o.
MAHLE Polska Sp. z o.o.
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi
„Głogów”
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi
„Legnica”
Polenergia Wytwarzanie, Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.
GAZ-System S.A.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ISD Huta Częstochowa
Huta Cynku Miasteczko Śląskie
Jastrzębska Spółka Węglowa
O-I Manufacturing Poland
Unilever Polska S.A. Oddział w Katowicach
PCC Rokita S.A.
Kompania Węglowa S.A.

‘
Jestesmy
wiarygodnym partnerem
Jesteśmy rzetelną firmą, traktujemy z szacunkiem nie tylko naszych Klientów ale również Dostawców
i podwykonawców, spłacając terminowo nasze zobowiązania. Jako dowód poniżej przedstawiamy certyfikat
CREDITREFORM, potwierdzający naszą wiarygodność płatniczą.
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DYNAMIKS
sp. z o.o.

Remonty, modernizacje
Dynamiks Sp. z o.o. jest kontynuatorem wiedzy i doświadczenia firmy Chłodnie Kominowe S.A. w dziedzinie remontów
chłodni o naturalnym ciągu powietrza oraz wsparcia w ich budowie. Obecnie w asortymencie usług znajdują się
dodatkowo remonty chłodni wentylatorowych oraz obiektów przemysłowych. Nasze długoletnie doświadczenie w tej
dziedzinie sprawiło, iż zaufały nam największe zakłady energetyczne, chemiczne oraz wydobywcze w kraju.
Remonty i modernizacje przyczyniają się nie tylko do poprawienia estetyki urządzeń, ale przede wszystkim poprawiają
ich sprawność oraz pozwalają na dostosowanie urządzeń do obecnie obowiązujących norm.
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Ekspertyzy, przeglady,
serwis, wentylatory
‘
Podobnie jak z samochodami, przeprowadzanie
regularnych przeglądów oraz czynności serwisowych
urządzeń, pozwala na zapobieganie poważnym
uszkodzeniom, powodującym w następstwie problemy
w eksploatacji, a nawet zatrzymanie linii produkcyjnej.

Oferujemy kompleksowe przeglądy zarówno wież
chłodniczych, ale również konstrukcji żelbetowych
i stalowych, zaczynając od badań technicznych
w terenie, badań laboratoryjnych przez inwentaryzację
uszkodzeń, na opracowaniu wniosków i zaleceń
remontowych kończąc. W zakresie przeprowadzania
szczegółowych ekspertyz współpracujemy z Politechniką Śląską, AGH oraz innymi uczelniami
technicznymi.

W przypadku chłodni wentylatorowych sercem
urządzenia jest zraszalnik, gdzie zachodzi wymiana
ciepła i masy, natomiast cały proces chłodzenia
napędzany jest przez wentylator. W jego skład oprócz
wirnika wchodzi silnik, przekładnia, układ przeniesienia
napędu, dyfuzor oraz konstrukcja nośna. W związku
z tym, iż wymienione elementy ściśle współgrają ze
sobą, przyszły Użytkownik mając na uwadze uzyskanie
długoletniego, bezawaryjnego rozwiązania powinien
zadbać o odpowiedni dobór elementów układu oraz
zadbać o kulturę użytkowania urządzenia.
Pracujący wentylator jest jednym z dwóch źródeł emisji
hałasu w chłodniach. W odpowiedzi na coraz bardziej
rygorystyczne wymagania środowiskowe dotyczące
urządzeń, w celu opracowania strategii obniżenia
hałasu chłodni, na życzenie Klienta przeprowadzamy
pomiary i analizy akustyczne. Po opracowaniu wyników
przedstawimy kosztorys uwzględniający optymalne
rozwiązanie.

.

‘
Słuzymy Panstwu
profesjonalnym doradztwem w wyborze
odpowiedniego rozwiazania, popartym ogromna wiedza
‘
‘
‘
‘
i doswiadczeniem;
.

Przeprowadzimy proces realizacji dostawy i montazu;
Wykonamy prace projektowe, dokonamy
rozruchu oraz przeszkolimy obsługe.
‘

5

DYNAMIKS
sp. z o.o.

Usługi dla budownictwa przemysłowego i ogólnego
Kolejną, nie mniej ważną działalnością naszej firmy, są
usługi dla budownictwa przemysłowego.
Z powodzeniem podejmujemy się realizacji zadań
projektowych i wdrażania rozwiązań dla przemysłu
energetycznego, wydobywczego, metalurgicznego,
spożywczego, chemicznego oraz przetwórstwa.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym sprzętem. Wiedząc, że obiekty budowlane mają
służyć Państwu przez lata, współpracujemy z zaufanymi i rzetelnymi dostawcami oraz stosujemy materiały
renomowanych firm takich jak: Megachemie, Sika, MC
Bauchemie i innych, które zapewniają wysoką jakość
oraz długie okresy gwarancji.
Specjalizujemy się w zakresie budowy, remontów
i modernizacji poniżej wymienionych obiektów:
- zbiorników, silosów,
- oczyszczalni ścieków, obiektów hydrotechnicznych,
- słupów, estakad,
- renowacji hal fabrycznych,
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych,
- prac demontażowych i wyburzeniowych,
- rekonstrukcji obiektów żelbetowych metodą betonu
natryskowego.

Przykładowe zrealizowane
zadania:
Remonty akceleratorów,
Kompleksowe remonty bunkrów węgla,
Modernizacja budowli wodnych zbiornika El. Rybnik,
Remont budynku stacji przesypowej węgla,
Remont dozownika wapnia „HOGAN”,
Montaż konstrukcji podparcia kanału spalin IOS,
Remont stalowej klatki schodowej zbiornika żużla,
Wzmocnienie konstrukcji stalowej pomostu
nawęglania,
Remont konstrukcji żelbetowej stacji przesypowej
odżużlania,
Wykonanie projektu budowlanego oraz realizacja
wiaty stalowej nad elektromagnesami w ciągu
nawęglania...
...oraz wiele innych wysokospecjalistycznych
obiektów.
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Układy chłodzenia
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas realizacji zadań z zakresu
dostawy chłodni wentylatorowych, remontów istniejących chłodni
oraz robót budowlanych, dały naszej firmie solidne podwaliny, by
projektować kompletne układy chłodzenia.
Przy inwestycji budowy kompletnego układu chłodzenia wybór
jednego wykonawcy, dostarczającego urządzenia oraz wykonującego prace przy budowie instalacji, jest korzyścią dla Inwestora.
Ułatwia to nie tylko koordynację zadań, ale znacznie zmniejsza
ryzyko występowania opóźnień oraz przyśpiesza przepływ
informacji.
Przy doborze urządzeń do układu chłodzenia kierujemy się nie tylko
czynnikami ekonomicznymi. Równie ważnymi elementami, na które
kładziemy nacisk, jest niska awaryjność oraz wysoka sprawność
zastosowanych urządzeń. Spełniając te trzy elementy jesteśmy
w stanie przedstawić naszemu Klientowi produkt ściśle dopasowany
do jego potrzeb i wymagań.

Decydując się na wybór naszej firmy zyskają Państwo rzetelnego
i odpowiedzialnego partnera. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie,
zwracając szczególną uwagę na jego potrzeby, jednocześnie jesteśmy
otwarci na dyskusje dotyczącą rozwiązań lub ich modyfikacji.
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Chłodnie serii Dynamiks
Połączenie szeroko stosowanej w przemyśle stali
nierdzewnej z lekkością i wytrzymałością kompozytu
zbrojonego włóknem szklanym (FRP), pozwoliło na
stworzenie trwałej i niezawodnej chłodni wentylatorowej typu Dynamiks.
Wśród wentylatorowych urządzeń chłodniczych
dostępnych na rynku polskim, chłodnie serii Dynamiks
charakteryzują się rewelacyjnym stosunkiem ceny
do wytrzymałości urządzenia.

5 powodów, dla których warto wybrać chłodnie Dynamiks:
1.
Poszycie wykonane ze specjalnej mieszaniny
kompozytu sprawia, iż nawet przy temperaturze
otoczenia sięgającej do 120°C, laminaty nie ulegają
odkształceniom.
2.
Stal nierdzewna stanowiącą szkielet chłodni
jest odporna na działanie wielu korozyjnych czynników
oraz nie przenosi drgań.
3.
Zestawienie energooszczędnych silników wraz
z wysokosprawnymi wirnikami, zmniejszają zużycie
prądu pobieranego przez urządzenie oraz charakteryzują się dobrym dopasowaniem, które pozwala na
długą, bezawaryjną eksploatację.
4.
Rozbudowany typoszereg chłodni Dynamiks
pozwala na dostosowanie chłodni do potrzeb Klienta,
unikając przewymiarowania układu.
5.
Oferujemy Państwu dużą możliwość adaptacji
urządzenia do potrzeb Klienta, istniejącej infrastruktury
oraz wymagań zakładów. Posiadamy w swojej ofercie
szeroką gamę części technologicznych chłodni, takich
jak: wypełnienie, wirniki, żaluzje, itp. Istnieje również
możliwość dopasowania urządzenia do istniejących
zbiorników oraz poprzez zmianę koloru poszycia - do
krajobrazu zakładu.
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Typoszereg chłodni Dynamiks

typ chłodni

powierzchnia zraszania
wymiary zewnętrzne
standardowy kolektor wlotowy (ilość oraz wymiar)
średnica wentylatora
standardowa moc silnika
obciążenie hydrauliczne
wydajność chłodnicza
temperatura pracy standardowa
temperatura pracy w wersji o podwyższonej odporności

1200
1,44
1,26 x 1,26
1 x DN70
ø 710
1,5
10 - 36
59 - 419
standard 60
(opcja: 80)

2

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

3000
9,0
3,06 x 3,06
1 x DN200
ø 2000
11,0
63 - 225
367 - 2619
standard 60
(opcja: 80)

2

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

6000
36,0
6,06 x 6,06
2 x DN250
ø 3700
30,0
252 - 900
1467 - 10475
standard 60
(opcja: 80)

2

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

10000
100,0
10,15 x 10,15
2 x DN450
ø 6158
90,0
700 - 2500
4074 - 29097
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

1600

2000

2

2

2,56
1,66 x 1,66
1 x DN100
ø 1000
3,0
18 - 64
104 - 745
standard 60
(opcja: 80)

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

4,0
2,06 x 2,06
1 x DN125
ø 1120
4,0
28 - 100
163 - 1164
standard 60
(opcja: 80)

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

3600

4200

2

2

12,96
3,66 x 3,66
1 x DN200
ø 2500
11,0
91 - 324
528 - 3771
standard 60
(opcja: 80)

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

7500
56,25
7,56 x 7,56
2 x DN300
ø 4500
45,0
385 - 1375
2240 - 16003
standard 60
(opcja: 80)

2

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

17,64
4,26 x 4,26
1 x DN250
ø 2770
15,0
120 - 440
719 - 5133
standard 60
(opcja: 80)

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

7500/9000
67,5
7,56 x 9,06
2 x DN350
ø 5600
55,0
465 - 1660
2705 - 19321
standard 60
(opcja: 80)

2

m
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

12000

14000

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

144,0
12,15 x 12,15
2 x DN500
ø 7390
132,0
1008 - 3600
5866 - 41900
standard 60
(opcja: 80)

196,0
14,15 x 14,15
2 x DN500
ø 8620
200,0
1372 - 4900
7984 - 57031
standard 60
(opcja: 80)

1200
1,44
1,26 x 1,26
1 x DN70
ø 710
1,5
10 - 36
59 - 235
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

2400
5,76
2,46 x 2,46
1 x DN150
ø 1400
7,5
40 - 144
235 - 1676
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

5000
25,0
5,06 x 5,06
1 x DN300
ø 3080
22,0
175 - 625
1018 - 7274
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

9000
81,0
9,06 x 9,06
2 x DN400
ø 6000
75,0
567 - 2025
3300 - 23569
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C

16000
256,0
16,15 x 16,15
2 x DN600
ø 10500
250,0
1792 - 6400
10428 - 74480
standard 60
(opcja: 80)

m2
m
mm
kW
m3/h
kW
˚C
˚C
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Lista wybranych obiektów referencyjnych...

2015 TAURON Kopalnia Wapienia Czatkowice
2015 Operator gazociągów przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.
2015 TAMEH Polska Sp. z o.o.
2014 TAURON Ciepło Sp. z o.o.
2014 EDF Polska Sp. Akcyjna,
2014 Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
2014 Rafineria Trzebinia, Trzebinia
2014 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, Kruszwica
2014 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno II
2014 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
2014 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
2014 Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
2013 Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o. / PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrociepłownia Zgierz
2013 Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., Jastrzębie Zdrój

2013 DALKIA POZNAŃ S.A.
2013
2013
2013
2013

EDF Polska S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska
Preh Sp. z o.o./ Huta Sendzimira
MAHLE Polska Spółka z o.o.
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska

2013 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III

2013 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Blachownia
2013 Kombinat Koksochemiczny „ZABRZE” S.A.
Oddział Koksownia Radlin
2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
2013 TAURON Ciepło. Elektrociepłownia Tychy S.A.
2013 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
2013 Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Puławy
2013 ELSUR Sp. z o.o. / KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica"
2013 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
2013 Polenergia Wytwarzanie,
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
2013 GAZ-System SA / Tłocznia Gazu Rembelszczyzna
2013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA
2013 Rafineria Trzebinia, Trzebinia
2013 DALKIA Łódź S.A.
2012 Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., Jastrzębie Zdrój
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Remont żelbetowych obiektów technologicznych.
Wyciszenie istniejących chłodni wentylatorowych wraz
z zabudową ultracichych wentylatorów i specjalnych
tłumików hałasu.
Przegląd chłodni kominowych nr 1, 2, 3.
Remont chłodni kominowej nr 2 (wymiana kolektorów
wodorozdziału na laminatowe, wymiana zraszalnika,
eliminatora zespołów rozpryskowych).
Umowa serwisowa 3 letnia na bieżące utrzymanie chłodni
kominowych nr 1 i 2, o wysokości płaszcza 120m
i obciążeniu hydraulicznym 60 000 m3/h każda.
Remont pomostu nawęglania na EC Moszczenica.
Remont 3 celek chłodni wentylatorowych.
Wymiana zespołu wentylatora (przekładnia, wał, wirnik itd.)
2 kpl.
Remont chłodni kominowych nr 4 i 5 .
Remont chłodni kominowej nr 9.
Remont Kapitalny 4 chłodni wentylatorowych wraz
z wymianą urządzeń technologicznych.
Remont komina H-100 m.
Wykonanie, dostawa, montaż i przekazanie do eksploatacji
chłodni wentylatorowej dla zadania pn. „Zabudowa
turbozespołu upustowo kondensacyjnego w PGE GiEK SA
Oddział Elektrociepłownia Zgierz”.
Remont komina żelbetowego w EC Pniówek.
Remont wiaty nad elektromagnesami w EC Zofiówka.
Remont konstrukcji żelbetowej stacji przesypowej
odżużlania w EC Suszec.
Remont stacji przesypowej.
Kompleksowa modernizacja zespołu wentylatora KLA10
chłodni PAD31.
Modernizacja budowli wodnych zbiornika „Rybnik”.
Dostawa i montaż 2 kpl. zespołów wentylatorów ø 6 m.
Remont chłodni wentylatorowych.
Modernizacja urządzeń wew. chłodni kominowej nr 9.
Montaż drabiny wejściowej na chłodnię kominową
nr 2 w Elektrowni Łaziska.
Remont chłodni kominowej nr 3 w zakresie modernizacji
urządzeń wewnętrznych chłodni.
Dostawa i montaż nowej konstrukcji podparcia kanału spalin
IOS.
Prace sukcesywne na chłodni kominowej nr 1.
Prace antykorozyjne chłodni kominowej.
Dostawa i montaż wypełnień technologicznych chłodni.
Dostawa i montaż mat filtrująco- tłumiących hałas.
Czyszczenie konstrukcji oraz mis chłodni wentylatorowych.
Ekspertyza komina żelbetowego H-150 m.
Remont konstrukcji żelbetowej dyfuzora ø10 m.
Remont chłodni wentylatorowych.
Dostawa wyposażenia wewnętrznego dla chłodni
wentylatorowej w tym zraszalnika, eliminatora.
Dostawa i montaż wypełnień technologicznych 4 chłodni
wentylatorowych o objętości zraszalnika ok. 1000 m3.
Przebudowa chłodni wentylatorowych.
Modernizacja wentylatora KLB 10.
Remont 3 celek chłodni wentylatorowych.
Wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń komina w EC3 Dalkia
Łódź.
Wykonanie opierzenia chłodni wentylatorowej.
Skrócenie komina stalowego na terenie EC Moszczenica,
remont wieży przesypowych, remont stalowej klatki
zbiornika żużla.
Kompleksowy remont bunkra węgla kotła OP-140 nr 3 w EC
Zofiówka.

2012 ELSUR Sp. z o.o. / KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica”
2012 TAURON Ciepło S.A. EC Nowa, Dąbrowa Górnicza
2012
2012
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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Remont chłodni wentylatorowych - 3 celki.

Modernizacja wodorozdziału i zraszalnika chłodni
kominowej nr 2.
Remont pięciu chłodni wentylatorowych ø 10m.
DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Poznań
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III Remont akcelatora.
Modernizacja chłodni kominowej nr 3 w zakresie
modernizacji urządzeń wewnętrznych chłodni.
Remont chłodni kominowej nr 2 w zakresie modernizacji
urządzeń wewnętrznych chłodni.
Awaryjny remont dozownika wapna “HOGAN”.
Modernizacja chłodni prędkościowej na wydziale W-3.
KGHM Polska Miedź, Huta Miedzi „Głogów”
Dostawa 2 chłodni wentylatorowych Dynamiks 3600.
Kompleksowa modernizacja 2 szt. chłodni wentylatorowych.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A ., Werbkowice
Reprofilacja chłodni 10 x 10 m.
Modernizacja chłodni wentylatorowej.
ISD Huta Częstochowa
Dostawa wyposażenia wewnętrznego dla chłodni
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
wentylatorowej w tym zraszalnika, eliminatora.
Remont chłodni kominowej nr 2.
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
Awaryjna naprawa instalacji zimowej chłodni kominowej
nr 11.
Remont dyfuzora celki nr 4 chłodni wentylatorowej.
Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Puławy
Ekspertyza techniczna 4 celek chłodni wentylatorowej.
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Südzucker Polska SA, Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew Czyszczenie chłodni wentylatorowej.
Remont zbiornika węgla.
Kompania Węglowa S.A. Elektrociepłownia „Chwałowice”
Dostawa wyposażenia wewnętrznego dla chłodni
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
wentylatorowej w tym zraszalnika, dysz.
Kompleksowy remont chłodni wentylatorowej ø 5m
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA
w konstrukcji drewnianej.
Kompleksowy remont chłodni wentylatorowej ø 6m.
CMC Zawiercie SA, Zawiercie
Remont dwóch chłodni wentylatorowych ø 5m.
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, Kruszwica
Remont chłodni kominowej nr 1 w zakresie modernizacji
PKE S.A Elektrownia Jaworzno III, Jaworzno
urządzeń wewnętrznych chłodni.
Remont chłodni kominowej nr 3.
Pełna modernizacja dwóch celek chłodni wentylatorowej
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK „Pniówek”,
wraz z układem mechanicznym - wirnik, przekładnia, silnik.
Pawłowice
Kompleksowy remont urządzeń wewnętrznych chłodni
O-I Manufacturing Poland, Jarosław
kominowej.
Kompleksowy remont bunkra węgla kotła OP-140 nr 4 w EC
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Zofiówka.
Modernizacja chłodni kominowej nr B-82.
Dwory S.A., Oświęcim
Wykonanie rewizji zraszalników chłodni nr 1 i 2.
Elektrownia Rybnik S.A., Rybnik
Remont chłodni kominowej nr 9.
Extem Sp. z o.o., Łaziska Górne / Elektrownia Łaziska
Ekspertyza chłodni kominowej nr 1.
BSiPChE Projchłod Sp. z o.o. / Elektrownia Rybnik S.A.
Südzucker Polska SA, Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew Modernizacja chłodni wentylatorowej w zakresie wymiany
zraszalnika.
Naprawa bieżąca chłodni kominowej nr 12.
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
Modernizacja chłodni wentylatorowej nr 2, 4, 5.
Zakłady Azotowe „Puławy SA”, Puławy
Ekspertyza chłodni wentylatorowej G55.
Awaryjny remont chłodni wentylatorowej nr 6.
Zakłady Azotowe „Puławy SA”, Puławy
Modernizacja chłodni wentylatorowej nr 3.
Czyszczenie misy chłodni kominowej nr 3 z osadów
Elektrociepłownia EC Nowa, Dąbrowa Górnicza
poprodukcyjnych.
Ekspertyza słupów chłodni kominowej nr 3.
Südzucker Polska SA, Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew Remont chłodni wentylatorowej.
Montaż nowego poszycia 4 chłodni wentylatorowych.
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., Jastrzębie Zdrój
Remont chłodni kominowej nr 2.
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Awaryjny remont chłodni kominowej.
Unilever Polska SA Oddział w Katowicach
Remont komina h-150m.
Zespół Elektrowni PAK Konin
Remont 3 celek chłodni ociekowej U-24 .
PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny
Wykonanie rewizji i czyszczenia urządzeń wewnętrznych
Elektrownia Rybnik S.A., Rybnik
chłodni nr 1 i 2.
Zabezpieczenie antykorozyjne chłodni 60m.
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba Wirek”
Odprowadzenie skroplin z komina żelbetowego.
Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne
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