Trotec Vaka Çalışması
Müşteri: Webuild SpA
(Italya, Roma ve Milan)
www.webuildgroup.com
Yer: Rogun
(Kazakistan Cumhuriyeri, Orta Asya)
Sektör: İnşaat ve mühendislik
Avantajlar:
n

n

 ış aylarındaki sıcaklıklar, kar veya
K
don altında da inşaat ilerlerken 7/24
inşaat çalışması.
 üspansiyon sıvısının eksi sıcaklıklarda
S
da su sirkülasyonunu daimini devam
ettirme.

Trotec ürünleri:
TEH serisi elektrikli ısıtma üniteleri

Trotec ısıtma üniteleri, dünyanın en yüksek barajının inşaatı sırasında
inşaatın plana uygun şekilde ilerlemesini garanti ediyor
Almanya'da geliştirilen ve üretilen TEH 300 yüksek performanslı elektrikli ısıtma üniteleri,
Kazakistan'daki Rogun barajının inşaatı sırasında temiz ısı sağlıyor
Webuild SpA; hidroelektrik santraller, su ekonomisi ve yeşil
binalar gibi altyapı alanlarında uzmanlaşmış olan bir İtalyan
sanayi grubudur. Grubun tamamladığı projeler arasında
yollar, köprüler, demir yolu ve metro hatları, barajlar, hidrolik
tüneller, tuzdan arındırma ve su arıtma tesisleri, stadyumlar,
kültür merkezleri ve şirket merkezleri yer alıyor. Şirkek, beş
kıtada (Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, Okyanusya) 50'den
fazla ülkede 35.000 çalışanlar faaliyetlerini sürdürüyor.
Trotec, en önemli hava parametrelerinin (sıcaklık, hava
kalitesi, nem) izlenmesi ve yönetilmesine yönelik sistemlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirkettir.
Trotec, bu sırada sanayi ve inşaat sektörü için modüler

www.trotec.com/teh-construction-sites

olarak kullanılabilen fakat aynı şekilde müşteri ihtiyaçlarına
da uyarlanmış çözümler sunuyor – bu uygulama durumunda,
kış aylarındaki sıcaklıklara dayanmak için yüksek performanslı elektrikli ısıtma üniteleri.
Bir barajın inşaatı sırasında karmaşık beton tesislerini realize etmek için, kullanılan ısıtma üniteleri en zorlu ortam
koşullarında da her zaman sabit enerji ve ısı sağlamalıdır.
Buna ek olarak, ısıtma ısısı temiz olmalı ve emisyonlar
içermemelidir. İtalyan inşaat şirketi Webuild'in, Trotec'in
yüksek performanslı ısıtma üniteleriyle üstesinden geldiği
bir zorluk.

Vaka Çalışması: Rogun
Büyük şantiyeler için Trotec ısıtma sistemi

Rogun hidroelektrik santrali – dünyanın en yüksek su barajı
Bu mega proje 2033 yılında tamamlandığında, 335 metre yüksekliğindeki baraj, Orta Asya'nın en yüksek hidroelektrik santrali olacak. Kendi barajıyla (kil çekirdekli
kaya dolgu baraj) birlikte Rogun hidroelektrik santrali, Orta
Asya'daki dağlık bir bölge olan Pamir'deki Vakhsh nehri
kıyısında Webuild SpA tarafından birkaç inşaat bölümünde kurulacak. Karşılaştırma için: Berlin televizyon kulesi,
368 metre yüksekliğindedir. Bundan, Rogun hidroelektrik
santralinin yakın gelecekte su enerjisinden hangi potansiyeli kullanılabilir hâle getireceği hesaplanabilir. 3.600 MW
kapasiteli (bu, yaklaşık üç nükleer santralin gücüne eşittir)
bu elektrik santralinin, Kazakistan'ın mevcut enerji üretimini
iki katına çıkartması planlanıyor.
Kurulacak baraj projesinin temellerini planlanan inşaat
süresi boyunca kuru tutmak için, Vakhsh nehri tünelle dağ
yamacına yönlendirilecek. Baraj projesindeki çalışmaların
zorlu kış aylarında ve düşük sıcaklıklarda yapılması gerektiği
ve kış koşullarından etkilenen su seviyesinin de dikkate
alınması gerektiği için mühendislerin yaşayacağı karmaşık
bir zorluk. Kış aylarındaki sıcaklıklara ve eksi derecelere
rağmen hidroelektrik santralinin inşaatı sırasında gerekli
ilerlemeyi kaydetmek ve suyla üretilen destek süspansiyonunun sirkülasyonunu garanti etmek için, süspansiyonun
üretildiği tesisler Trotec'in yüksek performanslı elektrikli
ısıtma üniteleriyle ısıtılacak.
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TEH 300 yüksek performanslı elektrikli ısıtma üniteleri –
temiz bir ısıtma çözümü
Barajın inşası sırasında, en zorlu ortam koşullarında da
geniş alanlı ısıtma senaryoları için özel olarak geliştirilmiş
olan Trotec'in son derece sağlam TEH 300 ısıtma üniteleri
kullanılıyor. TEH 300 ünitesi, saatte 6.000 metreküpe kadar
sıcak hava üretir – ısıtılacak yere sıcak hava hortumlarıyla
100 metreye kadar bir yol üzerinden taşınabilen ve anında
kullanıma hazır ısı.
Baraj projesindeki yer altı ve tünel çalışmalarında, % 100'e
varan oranda emisyonsuz şekilde kullanıma sunulan TEH
serisi elektrikli ısıtma üniteleri öne çıkıyor. Elektrikli ısıtma
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üniteleri kullanılırken yakma gazlarının tahliyesi için ek
havalandırma kanalları ve sistemleri gerekli değildir. TEH
ısıtma üniteleri, zorlu şantiye ortamındaki en zorlu koşullarda da bakım gerektirmeyen bir çalışmayı garanti eden
ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş tasarımlarıyla öne
çıkar. Kurun, monte edin, çalıştırın ve büyük hacimli sıcak
java miktarlarından ve sabit ortam sıcaklıklarından hemen
kâr elde edin.
Trotec çözümüyle sağlanan iyileştirmeler:
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 ış aylarındaki sıcaklıklar, kar veya don altında
K
da inşaat ilerlerken 7/24 inşaat çalışması.
 üspansiyon sıvısının eksi sıcaklıklarda da su
S
sirkülasyonunu devam ettirme.
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" Alman Malı" profesyonel kalite – Orijinal Trotec üretimi
8 0 kW ısıtma gücü, 600 Pa'da saatte maks. 6.000 m³
hava debisi
G
 üvenilir mobil "Tak ve çalıştır" çözüm:
kurun, monte edin , çalıştırın – bitti!
H
 ava miktarı ve sıcaklığı için elektronik olarak
kontrol edilen çok kademeli devre
H
 ortum uzunluğunun 100 metreye kadar olduğu
hava taşıma mesafeleri için uygundur
İstiflenebilir tasarım
S
 tandart olarak darbe koruyucu çerçeve, vinç halkaları,
forklift yuvaları ve park frenli taşıma tekerlekleri ile sunulur
O
 psiyonel olarak, patlamaya karşı korumalı bölgelerde
kullanıma uygun özel modeller olarak da mevcuttur

TEH serisi elektrikli ısıtma üniteleri
hakkındaki diğer bilgiler:
TEH serisi elektrikli
ısıtma üniteleri

