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Korzystny wpływ na
Państwa bilans energetyczny
Jako Państwa Partner dostarczymy:
·
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Ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania
Rozwiązania zgodne z wymogami prawnymi
Profesjonalne doradztwo
Obsługę i serwis przez cały okres użytkowania ciepłowni
Rozwiązania oparte o nowoczesne technologie

Zrębka drzewna

Słoma

Kotłownie na biomasę:
· 1-25 MWt, na jedną linię kotłową; spalając biomasę
· 3-25 MWt, na jedną linię kotłową; spalając słomę
Pelet
Kotłownie na odpady i RDF:
· 4 standardowe wielkości; na jedną linię kotłową
· 4 MWt, 7 MWt, 10 MWt, 15 MWt.

Odpady i RDF

Opcje magazynowania paliwa

Rodzaje kotłów

System oczyszczania gazów

· Wygarniacz hydrauliczny
(ruchoma podłoga)
· Automatyczna suwnica
· Przenośniki paliwa
· System selekcji paliw

· Gorąca woda
· Para nasycona
· Para przegrzana

· Oczyszcznie spalin zgodnie
z dyrektywą UE i wymogami lokalnymi
· System odzyskiwania ciepła
· System monitorowania
i raportowania emisji

Świat
możliwości
Sektor energetyczny przechodzi szybką transformację
w kierunku bardziej wydajnej i przyjaznej środowisku formie
dostarczania energii. Z pasją rozwijamy nasze innowacyjne
rozwiązania, aby zaspokoić Państwa zapotrzebowanie na
energię ze źródeł alternatywnych.

Nasze rozwiązania to nie tylko kwestia zdrowego rozsądku
i osiagnięcia dobrych wyników, ale także zapewnienie
bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich. Jesteśmy dumni
z naszego wkładu w proces przejścia na zieloną energię.

Ciepłownie

Montaż

Pozytywny wpływ na Państwa bilans
energetyczny

Szybki, wydajny i bezpieczny

Jesteśmy dostawcą ciepłowni „pod klucz”. Oferujemy
profesjonalne porady, wysoką jakość i niezawodność działania systemów, niezależnie od wybranego typu instalacji.

Prawidłowy montaż i uruchomienie są niezbędne do pomyślnego rozruchu i użytkowania nowo zbudowanej ciepłowni.
Nasi pracownicy są specjalistami w instalowaniu wszelkiego
rodzaju systemów energetycznych, a także złożonych rurociągów do instalacji parowej i wodnej. Robimy to niezawodnie i bezpiecznie, tak aby zapewnić dobry start.

·
·
·
·
·

Ciepłownie opalane biomasą
Ciepłownie opalane odpadami i RDF
Pompy ciepła
Kotłownie mobilne
Systemy kotłowe zastępcze w czasie awarii

·
·
·
·
·

Instalacje ciepłowni “pod klucz”
Instalacje podsystemów
Instalacje rurociągów
Wstępna instalacja w fabryce
Testy FAT i SAT oraz uruchomienie

Silny partner jest niezbędny do stworzenia
wartościowych rozwiazań energetycznych –
dziś i w przyszłości”
				Bo Johansen, Sales Director, Verdo

Serwis i obsługa

Paliwo

Zoptymalizowana eksploatacja dla
większego zysku

Wysoka jakość i niezawodna dostawa

Obsługujemy i serwisujemy wiele kotłowni - możemy to
zrobić także dla Państwa. Ustawiamy kluczowe wskaźniki
wydajności, identyfikujemy i optymalizujemy obszary
o słabej wydajności, a nasz wyspecjalizowany zespół
zapewnia, że produkcja energii jest tak wydajna, jak tylko jest
to możliwe.

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów biopaliw
w Europie Północnej.
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Umowy na obsługę kotłowni
Monitorowanie
Wsparcie online
Serwis i konserwacja
Inspekcje
Automatyzacja

Zapewniamy najlepsze ceny, bezpieczeństwo dostaw oraz
stabilną jakość.
·
·
·
·
·

Pelet
Zrębka drzewna
Słoma
Węgiel
Paliwa alternatywne

Rzeczywista wartość
Nasi specjaliści ds. energii pomogą we wszystkim od doradztwa
i przygotowania projektu, po rozwój, dostawę paliwa oraz eksploatację
i serwis kotłowni. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom
pełnego zrozumienia ich potrzeb energetycznych i rozwiązań, które tworzą
rzeczywistą wartość.

Widok 360˚
na energię przyszłości
Projektowanie
i inżynieria
mechaniczna

Ciepłownie

Doradztwo
energetyczne

Uruchomienie

Rozwój technologii

Dostawa paliwa

Obsługa serwisowa 24/7

Grupa Verdo
Razem tworzymy energię przyszłości
Każdego dnia koncentrujemy się na tym, aby stać się
najbardziej ekologiczną i najbardziej wydajną grupą
energetyczną. Jesteśmy własnością prywatną i wszystkie
nasze wysiłki skupiają się na naszej wizji dostarczania
energii odnawialnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
W Danii odgrywamy kluczową rolę jako dostawca
telekomunikacji, energii elektrycznej, wody i ogrzewania.

Na arenie międzynarodowej jesteśmy wiodącym
pośrednikiem i dostawcą biomasy do największych
zakładów użyteczności publicznej, a także
elektrociepłowni z węglem przemysłowym. Nasza
najnowsza strategia koncentruje się na konsolidacji
w sektorze, aby stworzyć wiodącego, kompleksowego
partnera w zakresie technologii energii odnawialnej od
pomysłu poprzez budowę i eksploatację oraz konserwację
ciepłowni – tę strategię nazywamy firmą Verdo.
Verdo zatrudnia około 550 pracowników, a roczny obrót
wynosi około 349 milionów euro.
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Bądż na bieżąco
verdo.com/newsletter

Najnowsze trendy, opinie i wiadomości
z ciągle zmieniającej i rozwijającej się
branży ciepłowniczej. Bądź na
bieżąco – zapisz się na newsletter.
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