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Damen Shipyards Galati –  125 de ani de excelență în construcția navală.

Cu o suprafață de 55 de hectare și având aproximativ 2.500 de angajați, Damen Shipyards 
Galați este una dintre cele mai mari unități de producție ale grupului olandez Damen, care 

operează 35 de șantiere de construcții și reparații la nivel mondial.  De la aderarea la Damen 
Shipyards Group în 1999, șantierul a dezvoltat într-un șantier naval de producție extrem de 
eficiente, cu o putere semnificativă.

Expertiza în construcția navală a șantierului și lanțul de aprovizionare gestionat îndeaproape 
au stat la baza unora dintre cele mai importante livrări ale lui Damen până în prezent, 

reprezentând pe deplin diversul portofoliu de produse al grupului.

Livrăm nave de calitate superioară la nivel mondial. 

Începând din 1999, șantierele navale Damen Galați au livrat peste 400 de nave către clienți 
din întreaga lume (printre care 29 de nave navale pentru 13 țări diferite, inclusiv țările NATO 

și UE). Portofoliul companiei include nave de patrulare, nave offshore, feriboturi, dragă și 
barje, super-iahturi, nave navale și remorchere. 
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SPECIFICAŢIILE PROIECTULUI

Suprafaţa încǎlzitǎ 2050 m²

Puterea totalǎ instalatǎ 3888 kW

Înǎlţimea medie a halei 13,5 m / 14,6 m

Tipul de panouri ceramice SBM 144 B64-2SX

Controlul temperaturii 2 VisioLon Ind-T

Tipul de gaz Gaz natural G20

CARACTERISTICILE INSTALAŢIEI SBM

>  Panouri radiante ceramice de înaltă performanţă

> Panouri radiante cu două trepte de funcţionare

> 4 zone încălzite independente cu programarea temperaturii anuale 

> Sistem de încălzire discret și economic 

Încălzitor cu gaz ceramic SBM - Model B64-2SX

Încălzirea șantierului naval                  DAMEN GALATI, în România 

AVANTAJELE ÎNCĂLZIRII 
CERAMICII CU GAZ 

⌂  Economii de energie 

⌂ Productivitate crescuta

⌂ Cost redus de întreținere 
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DAMEN SHIPYARDS GALATI
Strada Alexandru Moruzzi 132, Galați
ROMANIA
Phone: +40 236 307 230
www.damen.com

Utilizatorul referent

SC TIHE SERV SRL
Strada Dr. Gheorghe Petrescu 27
100525 Ploiesti, Jud. Prahova, ROMANIA
Phone: +40 244 524 137
www.tihe.ro

Instalator

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. Ardeleni nr. 34, Sector 2
020676, Bucuresti, ROMANIA
Tel : 021 350.13.69 • E-mail: office@rwt.ro
 www.rwt.ro 
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«  În anul 2018, SC Șantierul Naval Damen Galați SA a solicitat SC RWT SRL 
realizarea unui proiect de încalzire a halei Atelierului Asamblat S1A. Acest proiect 
s-a concretizat prin semnarea unui contract de furnizare și montaj a 144 de panouri 
radiante ceramice cu termocuplă. Montajul a fost realizat de firma TIHE SERV SRL, 
iar punerea în fucțiune a avut loc în luna Decembrie a anului 2018.
Solutia tehnică a fost elaborată de firma RWT, soluție care s-a dovedit extrem de 
eficientă.
Prin montarea acestui sistem, SC Șantierul Naval Damen Galati SA a obținut condiții 
foarte bune pentru lucrul cu aluminiu, o eficiență foarte bună a sistemului de încălzire 
și un grad sporit de confort al angajaților.

Lucrările executate au fost realizate conform cerințelor concractuale, la termenul 
și calitatea solicitată, neexistând neconformități descoperite în timpul sau după 
finalizarea proiectului. Datorită colaborării foarte bune și a rezultatelor pozitive 
obținute în urma investiției făcute, SC Șantierul Naval Damen Galați are în vedere 
viitoare colaborări cu SC RWT SRL pentru eventuale modernizări ale sistemelor de 
încălzire din hale, precum și alte potențiale proiecte de eficiență energetică.
În concluzie, recomandăm SC RWT SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de 
încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de 
calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de 
competitorii săi.  » 

TESTIMONIAL : Cristian-Ionut Palade - Responsabil Energetic 
Facilitatea infrastructurii și atelierul administrativ

Facilitatea de întreținere și investiții - Divizia tehnică 


