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Producător internaţional de încălzire
industrială şi comercială

ALSTOM GENERAL TURBO

TESTIMONIAL - Florin Marin,
Director Achiziţii şi Logistică
„ In toamna anului 2011, SC ALSTOM GENERAL TURBO SA a
solicitat SC RWT SRL realizarea unui proiect de incalzire a halelor
de productie. Acest proiect s-a concretizat prin semnarea unui
contract de furnizare si montaj a 98 de panouri radiante ceramice.
Montajul a fost realizat de catre firma TIHE SERV SRL in anul 2011,
punerea in functiune avand loc in luna Noiembrie 2012.
Solutia tehnica a fost elaborata de firma RWT, solutie care s-a
dovedit deosebit de eficienta.
Prin executia acestui proiect SC ALSTOM GENERAL TURBO SA a
obtinut o eficienta foarte buna in sistemul de incalzire si un grad
sporit de confort al angajatilor.
Datorita colaborarii foarte bune si a rezultatelor obtinute in urma
investitiei facute, SC ALSTOM GENERAL TURBO SA are in vedere
extinderea procesului de modernizare a sistemului de incalzire.
Acest nou proiect se va realiza tot iu colaborarea SC RWT SRL.
Concluzionand, secretul relatiei de succes dintre cele doua societati
se poate defini simplu prin incredere, profesionalism si calitate. SC
RWT este un furnizor complet de solutii si echipamente pe care-l
recomand celor care isi doresc investitii sigure, eficiente si fara
batai de cap. ”

A

LSTOM GENERAL TURBO este o societate infiintata in
1984 in joint-venture dintre ALSTOM (51%) si GENERAL
TURBO (49%), activitatea demarand in februarie 1996.

S

ituata in Bucuresti, pe platforma industriala IMGB,
ALSTOM GENERAL TURBO ocupa o suprafata de 11500

m2 .

077042, Roşu-Chiajna, Ilfov
Tel : 021 350.13.69 • Fax : 021 350.13.70
E-mail: office@rwt.ro • www.rwt.ro

P

ersonalul ALSTOM GENERAL TURBO (173 persoane)
are solide cunostinte tehnice si o vasta experienta in
generatoare si motoare sincrone din Romania.

Utilizatorul referent
Alstom General Turbo S.A.
ŞOS. Berceni, 104
Sector 4, 041919 Bucureşti
Tel: +40 21 317 3568
Fax: +40 21 317 3576

Producator SBM
SBM International
3 Cottages de la Norge • 21490 Clenay
FRANCE • Tel. (+33) 3 80 76 74 80
E-mail : sbm.com@sbm.fr
www.sbm-international.net

Instalator
TIHE SERV srl
Str. Gheorghe Petrescu nr. 27, Cod 100525,
Ploiesti, jud. Prahova
Tel : 0244 592.366
Fax : 0244 592.366
E-mail : office@tihe.ro • www. tihe.ro
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Distribuitor exclusiv în România
RWT • Str. Crinului nr.17

ALSTOM GENERAL TURBO produce:
-

Turbo generatoare de pana la 1300 MW precum si componentele lor
Hidro generatoare si componentele lor, de pana 250 MW
Colaci de rotor de 10 pana la 1500 MW
Bare stator
Reconditionare rotoare inclusiv infasurari si echilibrari
Reconditonare statoare inclusiv infasurare
Furnizare de servicii pe teren cu specialist de inalta calificare

ROMANIA

			

Încălzirea halei de producţie			

ALSTOM GENERAL TURBO, în România

CARACTERISTICILE INSTALAŢIEI SBM
> Panouri radiante ceramice de înaltă performanţă
> Panouri radiante cu două trepte de funcţionare
> 2 zone încǎlzite independent, cu programare funcţie de temperaturǎ
şi programe de lucru

SPECIFICAŢIILE PROIECTULUI
Suprafaţa încǎlzitǎ

7560m2

Puterea totalǎ instalatǎ

2646 kW

Înǎlţimea medie a halei

15m

Temperatura de confort

+12°C

Tipul de panouri ceramice SBM

98 B64-2SX

4 Consum electric redus

Controlul temperaturii

2 MTH 150

4 Creşterea productivităţii

Tipul de gaz

Gaz natural G20

4 Reducerea costurilor de
întreţinere

Data de instalare

Ianuarie 2011

AVANTAJELE
INCĂLZIRII
CU PANOURI
RADIANTE PE GAZ :

REFERINŢĂ

REFERINŢĂ

Producător internaţional de încălzire
industrială şi comercială

ALSTOM GENERAL TURBO

TESTIMONIAL - Florin Marin,
Director Achiziţii şi Logistică
„ In toamna anului 2011, SC ALSTOM GENERAL TURBO SA a
solicitat SC RWT SRL realizarea unui proiect de incalzire a halelor
de productie. Acest proiect s-a concretizat prin semnarea unui
contract de furnizare si montaj a 98 de panouri radiante ceramice.
Montajul a fost realizat de catre firma TIHE SERV SRL in anul 2011,
punerea in functiune avand loc in luna Noiembrie 2012.
Solutia tehnica a fost elaborata de firma RWT, solutie care s-a
dovedit deosebit de eficienta.
Prin executia acestui proiect SC ALSTOM GENERAL TURBO SA a
obtinut o eficienta foarte buna in sistemul de incalzire si un grad
sporit de confort al angajatilor.
Datorita colaborarii foarte bune si a rezultatelor obtinute in urma
investitiei facute, SC ALSTOM GENERAL TURBO SA are in vedere
extinderea procesului de modernizare a sistemului de incalzire.
Acest nou proiect se va realiza tot iu colaborarea SC RWT SRL.
Concluzionand, secretul relatiei de succes dintre cele doua societati
se poate defini simplu prin incredere, profesionalism si calitate. SC
RWT este un furnizor complet de solutii si echipamente pe care-l
recomand celor care isi doresc investitii sigure, eficiente si fara
batai de cap. ”

A

LSTOM GENERAL TURBO este o societate infiintata in
1984 in joint-venture dintre ALSTOM (51%) si GENERAL
TURBO (49%), activitatea demarand in februarie 1996.

S

ituata in Bucuresti, pe platforma industriala IMGB,
ALSTOM GENERAL TURBO ocupa o suprafata de 11500

m2 .

077042, Roşu-Chiajna, Ilfov
Tel : 021 350.13.69 • Fax : 021 350.13.70
E-mail: office@rwt.ro • www.rwt.ro

P

ersonalul ALSTOM GENERAL TURBO (173 persoane)
are solide cunostinte tehnice si o vasta experienta in
generatoare si motoare sincrone din Romania.

Utilizatorul referent
Alstom General Turbo S.A.
ŞOS. Berceni, 104
Sector 4, 041919 Bucureşti
Tel: +40 21 317 3568
Fax: +40 21 317 3576

Producator SBM
SBM International
3 Cottages de la Norge • 21490 Clenay
FRANCE • Tel. (+33) 3 80 76 74 80
E-mail : sbm.com@sbm.fr
www.sbm-international.net

Instalator
TIHE SERV srl
Str. Gheorghe Petrescu nr. 27, Cod 100525,
Ploiesti, jud. Prahova
Tel : 0244 592.366
Fax : 0244 592.366
E-mail : office@tihe.ro • www. tihe.ro

Copyright © 02/2014 • SBM 25041085 • Printed in France

Distribuitor exclusiv în România
RWT • Str. Crinului nr.17

ALSTOM GENERAL TURBO produce:
-

Turbo generatoare de pana la 1300 MW precum si componentele lor
Hidro generatoare si componentele lor, de pana 250 MW
Colaci de rotor de 10 pana la 1500 MW
Bare stator
Reconditionare rotoare inclusiv infasurari si echilibrari
Reconditonare statoare inclusiv infasurare
Furnizare de servicii pe teren cu specialist de inalta calificare

ROMANIA

