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K O N T R A K T Y

Rafako zbuduje 
IOS za 96,6 mln z≥
Rafako wygra≥o przetarg na budowÍ
instalacji odsiarczania spalin dla ko-
t≥Ûw K7 i K8 w EC Bia≥ystok. WartoúÊ
kontraktu to 96,6 mln z≥. Poza Rafako
w przetargu zorganizowanym przez
Enea Wytwarzanie udzia≥ brali czte-
rej inni wykonawcy: Alstom Power,
konsorcjum Control Process i Air
Treatment System, konsorcjum Mo-
stostal Zabrze i STX Heavy Industry
oraz konsorcjum Polimex Energety-
ka i Doosan Lenrjes. 

Inøynieria RzeszÛw
zmodernizuje stacjÍ pomp
Inøynieria RzeszÛw jako lider konsor-
cjum podpisa≥a umowÍ z MPWiK
w Warszawie na wykonanie robÛt bu-
dowlanych w ramach zadania ÑPrze-
budowa Stacji Pomp Kana≥owych Ma-
rymont przy ulicy Klaudyny 18b w War-
szawie.î WartoúÊ zlecenia opiewa na
17,8 mln z≥. Termin wykonania prac
ustalono na 30 wrzeúnia 2017 r.

Procom System
zautomatyzuje SUW
Procom System, spÛ≥ka zaleøna gie≥-
dowego Elektrotimu, zautomatyzuje
procesy technologiczne Stacji Uzdat-
niania Wody Gierszowice. Zlecenio-
dawcπ zadania jest PrzedsiÍbiorstwo
WodociπgÛw i Kanalizacji w Brzegu
(woj. opolskie). Efektem prac bÍdzie
poprawa ekonomii i niezawodnoúci
pracy stacji, m.in. poprzez zastoso-
wanie nowoczesnej aparatury kon-
trolno-pomiarowej oraz sterujπcej.

Solartime zamontuje
100 kolektorÛw s≥onecznych
Podkarpacka spÛ≥ka Solartime zo-
sta≥a wybrana na wykonawcÍ inwe-
stycji ÑWykorzystanie energii s≥o-
necznej poprzez montaø zestawÛw
solarnych w Gminie Leúna Podla-
skaî. Na mocy zawartej umowy So-
lartime bÍdzie odpowiedzialny za
zaprojektowanie, zakup i instalacjÍ
solarnych systemÛw grzewczych
centralnej wody uøytkowej. Kolekto-
ry s≥oneczne zostanπ zamontowane
na 100 obiektach prywatnych. War-
toúÊ zlecenia wynosi ponad 1 mln z≥. 
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rupa SBS wprowadza na
rynek nowy produkt marki
Keller ñ pompÍ ciep≥a

HP 265 typu powietrze-woda.
Przygotowywanie c.w.u. odby-
wa siÍ w urzπdzeniu poprzez
wykorzystanie energii odna-
wialnej ñ zawartej w powie-
trzu. Najwaøniejsze cechy no-
wego modelu:
ï praca przy temperaturach po-

wietrza od 2 do 43OC,
ï zasobnik wody 250 l ze stali

nierdzewnej z izolacjπ 40 mm,
ï wbudowana anoda magnezo-

wa,
ï automatyczna ochrona przed

zaszronieniem parownika,
ï grza≥ka o mocy 1,5 kW,
ï dodatkowa wÍøownica ze sta-

li nierdzewnej do pod≥πczenia
zewnÍtrznego ürÛd≥a ciep≥a
(kolektora s≥onecznego lub
kot≥a), 

ï moøliwoúÊ pod≥πczenia czuj-
nika temperatury ürÛd≥a ze-
wnÍtrznego,

ï wspÛ≥czynnik COP 3,0-4,3
(temperatura powierza 7-35OC,
woda ogrzewana 15-50OC),

ï wylot i wlot powietrza zapro-
jektowane pod przewody
umoøliwiajπce transport po-
wietrza do/z pompy ciep≥a,
z moøliwoúciπ rÛønych spo-
sobÛw jego wykorzystania ñ
HP 265 moøe pracowaÊ jako
pompa ciep≥a, dmuchawa,
osuszacz, klimatyzator bπdü
urzπdzenie do odzyskiwania
energii,

ï opcjonalne ch≥odzenie po-
mieszczeÒ, osuszanie (w pral-
niach, suszarniach itp.).

Cena katalogowa pompy ciep≥a
HP 265 wynosi 7 858,33 z≥ net-
to.
www.grupa-sbs.pl
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Pompa ciep≥a Keller HPPompa ciep≥a Keller HP 265265
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owy, uniwersalny Tacker do
spinek firmy KAN obs≥ugu-
je wiÍkszy zakres úrednic

rur ñ nawet do 20 mm. Kon-
strukcja narzÍdzia umoøliwia
montaø spinek krÛtkich i d≥u-
gich Systemu KAN-therm Tac-
ker. Produkt zosta≥ dobrze przy-
jÍty na wymagajπcym rynku
niemieckim. 
RÍkojeúÊ Tackera jest wykona-
na z drewna, daje poczucie
komfortu, pewnoúci i bezpie-
czeÒstwa obs≥ugi. Lekka, alumi-
niowa konstrukcja jest odporna
na procesy korozji. Ulepszona
budowa prowadnicy oraz spe-
cjalny element dociπ-
øajπcy gwarantujπ od-
powiednie wprowa-
dzenie spinki do gniaz-
da urzπdzenia. DziÍki
temu Tacker nie zaci-
na siÍ podczas pracy,
oferujπc szybki i bez-
pieczny montaø. Od-

powiednio dobrana wysokoúÊ
narzÍdzia zapewnia komfortowπ
pracÍ. Wraz z Tackerem KAN
wprowadza rÛwnieø nowπ wer-
sjÍ spinek do mocowania rur,
w tym rÛwnieøo do úrednicy
20 mm. Ekonomiczne opakowa-
nie i porÍczne zestawy spinek
poprawiajπ komfort i efektyw-
noúÊ pracy. 
pl.kan-therm.com

KAN

Nowoúci Systemu KAN-therm TNowoúci Systemu KAN-therm Tackeracker

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY RAFAKO 
(w mln z≥)


