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Firma LOOS dostarcza kocio³ parowy do olbrzymiego projektu GuangDong w Chinach.
Premier Chin Wen Jia Bao oraz premier Australii John
Howard og³osili podczas uro czystej ceremonii
odbywaj¹cej siê 28 czerwca 2006 w Huizhou w Chinach,
i¿ pierwsza faza projektu GuangDongLNG zosta³a
zakoñczona sukcesem. Australijskie przedsiêbiorstwo
dostarczaj¹ce energiê otrzyma³o zlecenie na dostarczanie
w ci¹gu najbli¿szych 25 lat 3.7 milionów ton ciek³ego
gazu do chiñskiej prowincji GuangDong. Wartoœæ
inwestycji ca³ego projektu opiewa na prawie 30 miliardów
euro i obejmuje wykonanie 5 nowych si³owni oraz
d³ugotrwa³e zagwarantowanie dostaw gazu do miast
Hong-Kong, GuangDong, Shenzhen, Dongguan,
Guangzhou, Fushan oraz Huizhou.
W pierwszej si³owni - Huizhou LNG Power Station,
zastosowanie znalaz³ dwup³omienicowy kocio³ firmy
LOOS ZFR-X ze zintegrowanym ekonomizerem,
wytwarzaj¹cy 55 ton pary na sekundê. Kocio³ ten,
stosowany jako kocio³ pomocniczy, uruchomiony zosta³
27 czerwca. W po³owie lipca si³ownia Huizhou zostanie
kontrolnie uruchomiona, fazê testowania przejd¹
nastêpne komponenty i przewidywalnie jeszcze w
sierpniu rozpocznie zasilaæ w pr¹d elektryczny sieæ
publiczn¹.
Miêdzynarodowa sieæ dystrybucji oraz profesjonalne
zarz¹dzanie fir my LOOS umo¿liwi³y ten sukces.
Urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o przez Guangdong
Electricity Design Institute. Opiekê na projektem objê³a filia
firmy LOOS w Chinach - LOOS China Ltd. Zlecenie

otrzyma³a firma Marketech International Cor poration
(Shanghai), a monta¿ wykona³a doœwiadczona firma

Guangdong Thermal Power Installation Company
Firma LOOS wczeœnie zauwa¿y³a potencja³ rynku
chiñskiego i ju¿ w roku 1979 dostarczy³a do Chin
pierwszy kocio³. Dziêki otwarciu w 1981 siedziby w Azji
uda³o jej siê znacz¹co umocniæ swoj¹ obecnoœæ na
chiñskim rynku. Po utworzeniu w Hongkongu filii LOOS
China Ltd. otwarte zosta³y filie w Pekinie, Szanghaju
Ghuangzhou. Doskona³a jakoœæ wykonania "Made in
Ger many", przyjazna dla œrodowiska praca oraz
spe³nianie najwy¿szych nor m bezpieczeñstwa i
oczywiœcie d³uga ¿ywotnoœæ produktów firmy LOOS
przekona³y do niej ju¿ wielu wa¿nych decydentów.
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