
     

HEURTEY PETROCHEM
ROMANIA

REFERINŢĂ

H EURTEY PETROCHEM MANUFACTURING oferă facilităţi 
de producţie pe o suprafaţă totală (extensibilă) de peste 

57.000 de mp si ca expertiză, peste 300 de lucrători cu înaltă 
calificare, dedicaţi fabricării cuptoarelor industriale, coloanelor 
de cracare şi reformare, precum şi a echipamentelor asociate.

Î n 2007, Heurtey Petrochem Group, un lider mondial în 
compania EPC specializată în proiectarea  sistemului de 

încălzire proces şi societatea BETA, companie românească 
având o experienţă în acest domeniu de 85 de ani, au decis 
să îmbunătăţească parteneriatul lor creând un joint-venture 
cu înaltă calificare, dedicat exclusiv fabricării cuptoarelor 
industriale şi modulării sistemului de încălzire proces, destinat 
pentru rafinării şi industrie petrochimică .

A mplasare strategică şi o soluţie eficientă pentru problemele 
logistice. Halele de fabricaţie Heurtey Petrochem 

funcţionează în Buzău şi oferă clienţilor săi o locaţie optimă din 
punctul de vedere al mijloacelor de transport : aerian, fluvial, 
maritim, rutier şi feroviar. Această locaţie strategică permite 
fluidizarea procesului logistic şi oferă o soluţie optimă din punct 
de vedere al depozitării şi al timpilor de livrare .

     

REFERINŢĂ Producător de cuptoare industriale pentru rafinării
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TESTIMONIAL
Dl. Sebastian Negoşanu - Sef serviciu Mentenantă / 

HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA 

Producator SBM

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

«Având în vedere necesitatea asigurării unui ambient adecvat 
desfășurarii proceselor de producție din atelierele societății 
noastre – HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA – 
specializată în producerea de cuptoare de rafinarie, conducerea 
firmei a hotărât în anul 2011 realizarea unui sistem de încălzire a 
spațiilor de producție.

Din analiza soluțiilor propuse 
de mai mulți ofertanți, a fost 
selecționata cea propusă de SC 
RWT SRL – sistem de încălzire cu 
panouri radiante ceramice.

Investiţia totală presupune 
montarea a 98 panouri radiante 
pentru încălzirea a cinci ateliere de producție. În prima etapă au 
fost montate 30 de panouri.

Eficiența sistemului de încălzire a fost demonstrată societatea 
noastră dorind să extindă și la alte spații de producție soluția 
încălzirii cu panouri radiante ceramice.

Printre avantajele acestui sistem, în comparație cu altele similare:
• Consum redus de gaz la aceeași putere dezvoltată
• Exploatare simplă
• Mentenanță minimă
 
Mulțumim echipei RWT, d-nei Irina Ion pentru profesionalism, 
competență, seriozitate.
Recomandăm fără reținere și altor societăți care doresc 
implementarea unui sistem de încălzire, să apeleze cu încredere 
la serviciile specialiștilor RWT. Noi o vom face de fiecare dată. 

Utilizatorul referent
HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Str. Şantierului, nr.39
120226 Buzau – România
Tel : +40 238 402 500
Fax : +40 238 402 508 

CIFRELE CHEIE
• 300 de angajaţi
• Sute de referinţe
• 85 de ani experienţă

CAPACITATE DE PRODUCŢIE/ LUNĂ
• 300 tone de structuri oţel        • 100 m³ căptuşeala refractar
• 9 000 inch echivalentul îmbinărilor sudate a bateriilor de încălzire şi conductelor 
de încărcare

SUPRAFAŢĂ
• Total:57 000 m²  

• Hale de Producţie: 28 000 m²
• Birouri: 1 350 m²   • Depozit: 10 000 m²Instalator

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

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



AVANTAJELE INCĂLZIRII
CU PANOURI 

RADIANTE PE GAZ

• Consum electric redus

• Creşterea productivităţii

• Reducerea costurilor de întreţinere

SPECIFICAŢIILE PROIECTULUI

Suprafaţa încǎlzitǎ 3 078 m2

Puterea totalǎ instalatǎ 810 kW

Înǎlţimea medie a halei 15,4 m

Temperatura de confort +15°C

Tipul de panouri
ceramice SBM 30 B64-2SX

Controlul temperaturii 2 MTH 150

Tipul de gaz Gaz natural G20

Data de instalare 2011

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

HEURTEY PETROCHEM în RomâniaÎncălzirea halei de producţie

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

Încălzire CERAMICĂ

ÉCONOMIE

Încălzire TRADIŢIONALĂ

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

Preîncălzire
8h

°C

18h

Temperatură de confort 
asiguratăECONOMIE

• 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°

ZONA IV :
Depozitare + 4° 

ZONA II : Ambalare + 17°

ZONA I :
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Mulțumim echipei RWT, d-nei Irina Ion pentru profesionalism, 
competență, seriozitate.
Recomandăm fără reținere și altor societăți care doresc 
implementarea unui sistem de încălzire, să apeleze cu încredere 
la serviciile specialiștilor RWT. Noi o vom face de fiecare dată. 

Utilizatorul referent
HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Str. Şantierului, nr.39
120226 Buzau – România
Tel : +40 238 402 500
Fax : +40 238 402 508 

CIFRELE CHEIE
• 300 de angajaţi
• Sute de referinţe
• 85 de ani experienţă

CAPACITATE DE PRODUCŢIE/ LUNĂ
• 300 tone de structuri oţel        • 100 m³ căptuşeala refractar
• 9 000 inch echivalentul îmbinărilor sudate a bateriilor de încălzire şi conductelor 
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SUPRAFAŢĂ
• Total:57 000 m²  

• Hale de Producţie: 28 000 m²
• Birouri: 1 350 m²   • Depozit: 10 000 m²Instalator

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

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


