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REKoMEN DACJA PREPARATÓW KoRoX

INTECH Engineering Sp. z o'o. specja|izuje się w przedsięwzięciach związanych z unowoczeŚnianiem

gospodarki cieplnej funkcjonującej w oparciu o systemy parowe, oferując komp|eksową obsługę modernizacji

i budowy kotłowni parowych, od etapu projektowania, poprzez dobor oraz dostawę

urządzen, ich montaŻ, dofazy uruchomienia wrazzzapewnieniem profesjona|nego seruvisu.

Przy realizacji projektow lNTECH preferuje sprawdzone na całym Świecie systemy parowe firmy CLAYTON

|NDUSTRIES. od 1993 roku INTECH reprezentuje - na prawach wyłączności - firmę CLAYTON na obszarze

Rzeczypospo|itej Po|skiej oraz Ukrainy. Ponadto rea|izujemy takze przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie

Rosji oraz podejmujemy się działan senruisowych urządzen C|aytona W szeregu innych krajow (Litwa,

Czechy, BiałoruŚ) oraz w gospodarce morskiej.

Systemy parowe opracowane przez firmę OLAYTON znajdują zastosowanie na całym Świecie

W gospodarce |ądowej i morskiej (statki, p|atformy). Począwszy od niewielkich instalacji W pra|niach,

szpita|ach i hotelach poprzez praktycznie wszystkie sektory przemysłu spozywczego (m.in' w browarach,

gorze|niach, m|eczarniach, rzeŹniach i masarniach) a skonczywszy na takich gigantach, jak zakłady

chemiczne, wtokiennicze, petrochemiczne, rafinerie, zakłady meta|urgiczne itp'

W kazdym praktycznie procesie modernizacji czy budowy kotłowni parowych, oraz przy rozruchu wytwornic

pary wodnej CLAYTON, do korekcji chemicznej wody kotłowej wykorzystujemy dedykowane preparaty

KoRoX i za|ecamy ich stosowanie w biezącej eksp|oatacji kotłowni. Za pomocą tychze preparatow mozemy

kontro|owac Wymagane parametry wody kotłowej i obiegowej' Z wie|oletniej praktyki senvisowej

potwierdzamy prawidłowoŚĆ - klienci, ktorzy konsekwentnie korygowa|i parametry fizykochemiczne wody

zasi|ającej preparatami KoRoX unika|i prob|emow eksp|oatacyjnych w systemach parowych. U k|ientow,

ktorzy nie stosowa|i odczynnikÓw, bądŹ- stosowa|i je nieregu|arnie lub stosowa|i preparaty, ktore nie

zapewniaty komp|eksowej kontro|i Wymaganych parametrow wody kotłowej, pojawiały się prob|emy, czasem

o bardzo powaznych konsekwencjach finansowych, będące przewaŻnie następstwem zakamienienia |ub

korozj i obiegow wod no-parowych.

Mając na uwadze nasze doŚwiadczenia serwisowe, a takŻe potwierdzone, korzystne właŚciwości preparatow

KoRoX i ich komp|eksowe oddziaływanie na parametry wody kotłowej i obiegowej (szczegoty na stronie:

unłvr.v.steamtech'p|), rekomendujemy preparaty KoRoX, produkowane przez firmę STEAMTECH, do korekcji

chemicznej, uzdatniania wody kottowej, obiegowej i technologicznej.
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