eWOL 4/06
Informacja dl Partnerów
Obni¿anie kosztów energii z firm¹ LOOS

Wzrost kosztów energii wynikaj¹cy ze wzrostu cen ropy,
gazu ziemnego, wêgla i elektrycznoœci wp³yn¹³ w
zesz³ym roku silnie na obni¿enie mar¿ w sektorach
wykorzystuj¹cych du¿¹ iloœæ energii. Tak¿e w przysz³oœci
nale¿y liczyæ siê z wahaniami cen energii, a w d³u¿szym
okresie czasu z ich tendencj¹ wzrostow¹.
Od wielu lat firma LOOS INTERNATIONAL oferuje
swoim klientom systemy kot³ów zoptymalizowane pod
wzglêdem ekologicznym i ekonomicznym. Wysokie
koszty energii i postêp techniczny powoduj¹, ¿e nie tylko
inwestycje w nowe obiekty, ale te¿ inwestycje w œrodki
oszczêdzania energii w istniej¹cych ju¿ instalacjach staj¹
siê dziœ rentowne, co w panuj¹cych wczeœniej warunkach
wydawa³o siê mniej zasadne.
Dziêki tradycyjnemu odzyskiwaniu ciep³a poprzez
wymienniki ciep³a spalin lub kondensatory spalin
istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania znacznego
potencja³u cieplnego do wstêpnego podgrzewania
wody zasilaj¹cej kocio³ lub wody na powrocie
obiegu. Skutecznoœæ tego zabiegu mo¿e zostaæ
zwiêkszona o 5 - 12%.

Doposa¿enie w automatyczny analizator wody LOOS
WATER ANALYSER LWA chroni instalacjê nie tylko
przed uszkodzeniami na skutek nieodpowiednich
parametrów wody, ale pozwala te¿ na uzyskanie
oszczêdnoœci paliwa, zwi¹zków chemicznych
dodawanych do wody, zu¿ycia œwie¿ej wody i kosztów
personelu.
Wiele inwestycji amortyzuje siê z regu³y ju¿ po up³ywie
krótkiego czasu i trwale poprawia ekonomicznoœæ
instalacji kot³owej. Na zamówienie firma LOOS
wykonuje szczegó³ow¹ analizê istniej¹cych instalacji
kot³owych, przedstawia propozycje modernizacji i
okreœla faktyczny potencja³ w zakresie oszczêdzania
energii. Firma LOOS mo¿e równie¿ poleciæ
odpowiednie, wyspecjalizowane przedsiêbiorstwa, które
wykonaj¹ ca³oœciow¹ analizê ekonomiczn¹ w zakresie
techniki cieplnej w Pañstwa przedsiêbiorstwie.
Prosimy zwróciæ siê do dzia³u obs³ugi klienta firmy
LOOS lub napisaæ na adres service@loos.de.

Poprzez monta¿ reduktora ciœnienia ³ugu i ch³odnicy
³ugu w istniej¹cej instalacji mo¿na uzyskaæ
oszczêdnoœci paliwa i wody czêsto widoczne ju¿ po
kilku miesi¹cach.
Poprzez monta¿ ch³odnicy oparów mo¿na dodatkowo
zmniejszyæ zu¿ycie paliwa w instalacjach
odgazowania.
Kondensat zwrotny w wy¿szych zakresach temperatur
mo¿na doprowadzaæ do kot³a za pomoc¹ systemu
kondensatu wysokociœnieniowego, bez strat energii i
rozprê¿anej pary. Korzystn¹ cenowo alternatyw¹
mo¿e byæ zastosowanie wymiennika ciep³a
kondensatu.

Klasyczny sposób odzyskiwania ciep³a ze strumienia spalin
przez ekonomizer i kondensator spalin.
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