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În toamna anului 2011, SC Turbomecanica SA a solicitat
SC RWT SRL realizarea unui proiect de încălzire a halelor de
producţie. Acest proiect s-a concretizat prin semnarea unui
contract de furnizare şi montaj a 63 de panouri radiante
ceramice. Montajul a fost realizat în două etape.
• În prima etapa au fost montate
43 de panouri radiante finalizată la
finele anului 2011.
• În a doua s-au mai montat înca
20 panouri radiante finalizată la
sfârşitul anului 2012.
Prin execuţia acestui proiect SC
Turbomecanica SA a obţinut o
eficienţă foarte bună în sistemul de
încălzire şi o reducere substanţială a consumului de gaze.

T

urbomecanica a fost înfiinţată în anul 1975, pentru
a produce motoare, ansambluri mecanice şi
echipamente pentru aeronave. În perioada 1975 – 1977
s-a numit Fabrica de Motoare Bucureşti, iar în perioada
1977 – 1990 Turbomecanica Bucureşti. Din noiembrie
1990 a devenit societate pe acţiuni.

Datorită colaborării foarte bune cu SC RWT SRL, SC
Turbomecanica SA are în vedere extinderea procesului de
modernizare a sistemului de încălzire, prin realizarea unei noi
etape de colaborare cu SC RWT SRL.
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urbomecanica este o companie producătoare
de componente pentru aeronave din România.
Turbomecanica este unicul producător de motoare cu
turbină de gaze şi ansambluri mecanice pentru aeronave
din industria românească.

Copyright © 06/2014 • SBM 25043292 • Printed in France by SBM

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

T

C

ompania produce pentru Rolls-Royce componente
de motoare de aviaţie. Parteneriatul dintre cele
două companii datează de 30 de ani, odată cu acordarea
licenţei Rolls-Royce pentru fabricaţia motorului Viper
632 cu postcombustie şi a motorului turboreactor civil
Spey, Turbomecanica devenind, după 1990, furnizor al
companiei britanice.

ROMANIA

Încălzirea halei de producţie

TURBOMECANICA, 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

3 830 m2

Puterea totalǎ instalatǎ

958,5 kW

Înǎlţimea medie a halei

13 m

Temperatura de confort

+16°C

Tipul de panouri
ceramice SBM

28 B64-2SX
15 B32-2SX

Controlul temperaturii

3 MTH 150

Tipul de gaz

Gaz natural G20

Data de instalare

2011 / 2012

• Încălzirea suprafeţelor şi nu a volumelor :
Încălzirea ceramică permite dirijarea energiei acolo
unde este utilă.

• Încălzire mai rapidă :
După aprindere, 95 % din puterea dispersată este atinsă în
următoarele 5 minute.
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ZONA I :

Fabricaţie + 19°

AVANTAJELE INCĂLZIRII
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RADIANTE PE GAZ

ZONA IV :

Depozitare + 4°
Birouri
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Temperatură de confort
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Încălzire CERAMICĂ

ZONA II : Ambalare + 17°

Încălzire CERAMICĂ
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• Încălzire pe zone de activitate : Temperatura de confort este
adaptată nevoilor dumneavoastră specifice (producţie, maşini
cu comandă numerică, depozitare, program şi zile de lucru etc.).

ZONA III :

Expediţie + 15°

• Consum electric redus
• Creşterea productivităţii
• Reducerea costurilor de întreţinere
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