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Informacja dla Partnerów
Czy znacie Pañstwo potencja³ swoich kot³ów?
Kot³y firmy LOOS INTERNATIONAL charakteryzuj¹
siê d³ug¹ ¿ywotnoœci¹ i ju¿ ponad 100 000 kot³ów tej
firmy pracuje na ca³ym œwiecie. Wiele z tych urz¹dzeñ jest
w u¿yciu nierzadko od dziesi¹tek lat i do dziœ spe³nia swe
zadania. Ich skutecznoœæ nie pozostawia nic do ¿yczenia,
ale to, czy wszystkie te urz¹dzenia przy obecnej
œwiadomoœci kosztów oraz obecnej œwiadomoœci
koniecznoœci ochrony œrodowiska pracuj¹ ekonomicznie
i ekologicznie jest w wiêkszoœci przypadków w¹tpliwe.
Kiedy jednak jest ten w³aœciwy moment, w którym
u¿ytkownik powinien pomyœleæ o moder nizacji
eksploatowanego przez niego urz¹dzenia kot³owego? Z
ca³¹ pewnoœci¹ wtedy, gdy w porównaniu z sytuacj¹
wyjœciow¹ nast¹pi³y istotne zmiany, chodzi tu np. o
odnotowany powa¿ny wzrost cen paliw. W ostatnich
latach nast¹pi³ ponadto bardzo szybki rozwój techniczny.
Nowe komponenty kot³ów czy kot³owni o budowie
modu³owej czy te¿ nowoczesna technika regulacji i
zabezpieczeñ oparte na technice SPS oferuj¹ szerokie
mo¿liwoœci ulepszenia bilansu energetycznego.
Nawet nowsze urz¹dzenia kot³owe powinny zostaæ w
obecnej sytuacji skontrolowane pod k¹tem
ekonomicznoœci, co pozwoli na wystarczaj¹co wczesne
rozpoznanie potencja³u mo¿liwych oszczêdnoœci.

lzwiêkszenie skutecznoœci poprzez wbudowanie
ekonomizerów, wymienników ciep³a dla odbioru
ciep³a z kondensatu, wymienników ciep³a
kondensacyjnych, ch³odnic oparów itd.,
lzwiêkszenie efektywnoœci pracy poprzez zastosowanie
nowych technologii regulacji oraz zabezpieczeñ,
takich jak np. LBC, LSC, LWA, serwis telefoniczny,
l zredukowanie emisji, np. poprzez wbudowanie
nowego palnika lub urz¹dzeñ do odzyskiwania ciep³a,
ldostosowanie do najnowszych urz¹dzeñ regulacyjnych
z zakresu ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami, ochrony przed ha³asem,
bezpieczeñstwa pracy itd. lub
lzmniejszenie zu¿ycia poprzez dostosowanie oraz
dok³adn¹ regulacjê parametrów kot³a.
Mog¹ Pañstwo spotkaæ siê z przedstawicielami firmy
LOOS INTERNATIONAL na targ ach BRAU w
Norymberdze, w dniach od 15 do 17.11.2006 w hali 4, na
stoisku 313/410. Centralnym tematem, któremu firma
LOOS poœwiêci uwagê i wska¿e drogi rozwi¹zañ, bêdzie
ekonomiczne i ekologiczne wytwarzanie energii w bran¿y
wytwórstwa napoi. Zapraszamy na nasze stoisko, na
Pañstwa ¿yczenie bezp³atnie obliczymy koszty energii
Pañstwa kot³owni i wska¿emy mo¿liwoœci oszczêdnoœci
przy u¿ytkowaniu.

Fir ma LOOS ofer uje ekskluzywnie wszystkim
u¿ytkownikom urz¹dzeñ kot³owych marki LOOS analizê
urz¹dzenia , podczas której specjalista firmy LOOS
móg³by rozpoznaæ i wskazaæ mo¿liwoœci ulepszeñ. Tak¿e
na podstawie pierwotnego zakresu dostawy mo¿liwe jest
przedstawienie na proœbê klienta indywidualnych
propozycji ulepszeñ:

zmiana paliwa, np. zast¹pienie oleju gazem, gaz ziemny
spala siê produkuj¹c mniej substancji szkodliwych i nie
s¹ potrzebne pojemniki z zapasami,

Mottem przyœwiecaj¹cym firmie LOOS INTERNATIONAL przy
prezentacji kot³ów dla bran¿y wytwórstwa napoi jest „Enjoy HighTech”.
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