ОБ’ЄДНАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ВИРОБНИЦТВО

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Корпорація "Європейська
енергетична
компанія"
є
юридично
завершеним об'єднанням інтелектуальних, професійних, фінансових,
виробничих і трудових ресурсів 23 підприємств теплотехнічного напрямку з
України, яке створене для виконання спільних національних та регіональних
проектів
в
області
виробництва,
реалізації
та
обслуговування
енергоефективного теплогенеруючого обладнання.
Наявність розгалуженої мережі регіональних представників в кожній області
України дозволяє якісно і в найкоротші строки здійснювати весь комплекс
робіт від обстеження об’єкту, проектування, монтажу до здачі їх в
експлуатацію та сервісного обслуговування встановленного обладнання,
проведення об’єктивного енергоаудиту підприємства, будови, регіону.
На базі корпорації успішно діє учбовий центр, де проходять навчання з
енергозберігаючих технологій в тепловодопостачанні фахівці з України та
інших країн, створена лабораторія з підвищення кваліфікації спеціалістів з
відновлювальних джерел енергії в Інстітуті Гідромехнікі НАНУ (м. Київ).
Спеціалісти корпорації проходять стажування на сучасних європейських
підприємствах партнерів з Італії, Франціі, Швеції.

Створена Асоціація інженерів сталих енергетичних технологій (АІСЕТУ) з
метою інформування фахівців про нові і перспективні напрямки в області
ПУБЛІЦИСТИЧНА ТРИБУНА автономного теплопостачання за допомогою науково- спеціалізованого
журналу «Нова Тема», проведення семінарів, конференцій, участі у спеціалізованих виставках. ЄЕК
активно співпрацює з Київським політехнічним інститутом, де здобувають досвід майбутні фахівці.
За результатами аналізу обставин,
що склалися з енергоресурсами в нашій країні і в світі
спеціалістами Корпорації “Європейська енергетична компанія” виконуються роботи по розробці
регіональних програм енергозбереження, схем теплопостачання сіл і міст регіонів з максимальним
застосуванням місцевих видів палива і енергії, когенераційних установок, використання альтернативних
джерел енергії.
На сьогоднішній день склад корпорації налічує 1232 працівника.
Головним виробничим підприємством та базовою організацією корпорації ЄЕК являється
ТОВ “СП “Укрінтерм””, вітчизняний виробник автономних систем опалення та водопостачання.
Підприємство працює на ринку України з 1994 року і за 22 роки роботи набуло досвіду у впроваджені
новітніх енергозберігаючих технологій і виробляє обладнання для автономного опалення та гарячого
водопостачання, максимально адаптованого до місцевих умов.
Першим в Україні серед виробників теплогенеруючого обладнання підприємство отримало сертифікати
за європейськими стандартами ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004 на Систему Менеджменту Якості та
Систему Екологічного Менеджменту.
Продукція ТОВ “СП “Укрінтерм”” сертифікована в Україні, Росії, Білорусі, Молдові.
Основними видами продукції підприємства є елементи модульних котелен (модулі нагріву МН, модулі
приготування гарячої води МГВ, модулі регулятори АРД), які дозволяють змонтувати котельні
потужністю від 80 кВт до 3 МВт; транспортабельні модульні котельні (ТМКУ), індивідуальні теплові
пункти, пункти регулювання тиску та обліку газу, теплові насоси, газові та твердопаливні побутові котли,
установки приготування гарячої води, насосні станції.
Обладнання ТОВ «СП «Укрінтерм» характеризує висока надійність, багатоступенева система контролю
за роботою обладнання. Модульні котельні установки «Укрінтерм» мають покращенні екологічні
характеристики, дозволяють економити газ до 30%, електроенергію до 50%, знизити собівартість
обслуговування обладнання на 30%, зменшити оплату мешканцями за опалення і гаряче
водопостачання на 35-40%.
На сьогодні розширені виробничі площі, проведені організаційно-технічні заходи, щодо модернізації
технологічного оснащення для організації виробництва на власних площах. Проводяться роботи по
розробці нових видів продукції та вдосконаленню існуючих модулів нагріву, побутових котлів з метою
підвищення ККД, поліпшення технічних, екологічних характеристик.
Ми плідно працюємо та впевнено дивимося в майбутнє, тому що маємо чіткі цілі, які втілюємо в життя.
Всі працівники Системи «Укрінтерм» об’єднані коротким девізом: «В єднанні – сила!»
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