
     

E U R O C O P T E R
ROMANIA

REFERINŢĂ

S.C. EUROCOPTER ROMANIA SA, care este o filiala a 
EUROCOPTER SAS, a fost creata in 2002. Localizata 

in Brasov, firma a dezvoltat activitati legate de piata civila, 
parapublica si cea militara.

EUROCOPTER ROMANIA este de asemenea principalul 
centru industrial in cadrul Grupului EUROCOPTER care 

executa lucrari de reparatie / revizie si modernizare pentru 
elicopterele PUMA si ALOUETTE de pe piata mondiala. De la 
infiintarea firmei, peste 100 de elicoptere PUMA de pe toate 
continentele au trecut prin hala sa de productie pentru diverse 
lucrari. 

Pentru a-si indeplini activitatile, firma a investit intr-o hala 
de productie moderna de 4500 de m2 , echipata cu toate 

mijloacele si utilajele industriale, necesare pentru a garanta 
clientilor un inalt nivel calitativ.

EUROCOPTER ROMANIA este o organizatie de intretinere 
certificata EASA (European Aviation Safety Agency) Part145 

pentru intreaga gama de elicoptere EUROCOPTER, fiind si o 
organizatie certificata ISO 9001 and 9110.

Datorita atat competentelor detinute in privinta elicopterelor 
PUMA si experientei existente deja in EUROCOPTER 

ROMANIA cat si sprijinului deplin din partea EUROCOPTER 
SAS, aceasta noua etapa a fost realizata in cel mai scurt timp 
posibil, dand EUROCOPTER ROMANIA sansa de a deveni 
rapid un partener industrial major pe piata mondiala pentru 
SUPER PUMA asa cum este deja in cazul elicopterelor PUMA.
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eEUROCOPTER ROMANIA SA
Strada Aeroportului, nr.1, 507075 Ghimbav
Jud. Brasov ROMANIA
Tel: +40 268 303 000
Fax: +40 268 303 099

Utilizatorul referent

Producător internaţional de încălzire 
industrială şi comercială

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

Distribuitor exclusiv în România
RWT • Str. Crinului nr.17
077042, Rosu-Chiajna- Ilfov
Tel : 021 350.13.69 • Fax : 021 350.13.70
E-mail: office@rwt.ro • www.rwt.ro 

ROMANIA

  In anul 2003, SC EUROCOPTER ROMANIA SA  a selectat 
pentru  incalzirea halei de productie, solutia tehnica de utilizare a  90 
de panouri radiante ceramic pentru cladiri inalte tip B64-2SX G20-17 
propusa de RWT SRL, divizand suprfata de 4500mp  in 6 zone de

 lucru , comandate automat de 6 module de reglare MTH 100. 
      Datorita particularitatii halei de productie si in special a accesului 
care se face pe o portiera cu dimensiuni foarte mari ,prin executia 
acestui proiect SC EUROCOPTER ROMANIA SA a obtinut o eficienta 
foarte buna a sistemului de incalzire si o reducere substantiala a 

consumului de gaze fata de alte solutii existente in domeniu.
    

 Apreciem seriozitatea cu care SC RWT SRL a raspuns de 
fiecare data solicitarilor noastre si modul corect in care am colaborat.

Codruţa ACSINIA
Communication Manager

TESTIMONIAL



AVANTAJELE 
INCĂLZIRII

CU PANOURI 
RADIANTE PE GAZ :

4 Consum electric redus

4 Creşterea productivităţii

4 Reducerea costurilor de
întreţinere

SPECIFICAŢIILE PROIECTULUI

Suprafaţa încǎlzitǎ 4320m2

Puterea totalǎ instalatǎ 2430 kW

Înǎlţimea medie a halei 16m

Temperatura de confort +18°C

Tipul de panouri ceramice SBM 90 B64-2SX

Controlul temperaturii 6 MTH 150

Tipul de gaz Gaz natural G20

Data de instalare Decembrie 2002

Panou radiant SBM - Model B64-2SX

CARACTERISTICILE INSTALAŢIEI SBM
> Panouri radiante ceramice de înaltă performanţă

> Panouri radiante cu două trepte de funcţionare

> 6 zone încǎlzite independent, cu programare funcţie de temperaturǎ 
şi programe de lucru

    Încălzirea halei de producţie EUROCOPTER, în România
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