
Urządzenia grzewcze firmy Trotec gwarantują utrzymanie kalendarza  
prowadzenia prac budowlanych najwyższej zapory wodnej świata
Skonstruowane i produkowane w Niemczech, wysokiej mocy elektryczne agregaty grzewcze  
TEH 300 dostarczają czystego ciepła w trakcie prac budowlanych tamy Rogun w Tadżykistanie

Przykład zastosowania 
Trotec
Klient: Webuild SpA 
(Włochy, Rzym i Mediolan) 
www.webuildgroup.com

Miejscowość: Rogun  
(Republika Tadżykistanu, Azja Środkowa)

Branża: Budownictwo i konstrukcje

Zalety:

n   Prowadzenie prac budowlanych przez  
24 godziny i 7 dni w tygodniu, także w 
zimowych temperaturach zewnętrznych,  
w trakcie opadów śniegu i w mrozie.

n   Utrzymanie obiegu wody szlamowej  
także w ujemnych temperaturach.

Produkty firmy Trotec: 
elektryczne agregaty grzewcze serii TEH

Webuild SpA to włoski koncern przemysłowy, specjalizujący 
się w takich obszarach przemysłowych, jak elektrownie 
wodne, gospodarka wodna i zielone budownictwo. Realizacje 
obejmują takie projekty, jak mosty, linie kolejowe i metro, tamy, 
tunele hydrauliczne, zakłady odsalania i uzdatniania wody, 
stadiony, centra kultury i siedziby firm. Przedsiębiorstwo 
jest obecne w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach 
(Afryka, Ameryka, Azja, Europa, Oceania) i zatrudnia 35 000 
pracowników.

Działająca w skali światowej, niemiecka firma Trotec spe-
cjalizuje się w dziedzinie rozwoju, produkcji i sprzedaży 
systemów nadzorowania i sterowania najważniejszych para-
metrów powietrza (temperatura, jakość, wilgotność). Firma 
Trotec oferuje modułowe, dostosowane do potrzeb klientów 

rozwiązania dla przemysłu i budownictwa. W tym przypadku 
są to wysokiej wydajności, elektryczne agregaty grzewcze, 
umożliwiające prowadzenie prac w trudnych, zimowych 
warunkach.

Tworzenie kompleksowych elementów betonowych 
w trakcie budowy zapory wodnej wymaga zapewnie-
nia przez stosowane agregaty grzewcze odpowiedniej 
ilości energii cieplnej i ciepła także w najtrudniejszych  
warunkach eksploatacji. Dodatkowo, energia cieplna musi 
być czysta i nie może powodować dodatkowej emisji. 
Włoskie przedsiębiorstwo budowlane było w stanie spro-
stać tym wymaganiom dzięki zastosowaniu wysokiej mocy 
agregatów grzewczych firmy Trotec.

 www.trotec.com/teh-construction-sites

https://www.webuildgroup.com/en
https://pl.trotec.com/
https://de.trotec.com/index.php?id=29984&al=1


Przykład zastosowania: Rogun
Ogrzewanie dużych placów budów za pomocą 
urządzeń firmy Trotec

Elektrownia wodna Rogun - 
najwyższa zapora wodna świata
Wysokość najwyższego w Azji Środkowej muru zapory 
osiągnie 335 metrów w roku 2033, kiedy to planowane jest 
zakończenie projektu. Elektrownia wodna Rogun zostanie 
stworzona wraz z zaporą wodną (zapora z nasypem skal-
nym z rdzeniem glinianym) w wielu etapach realizowanych 
przez firmę Webuild SpA. Inwestycja powstaje na rzece 
Vakhsh w Pamirze, górskim rejonie Azji Środkowej. Porów-
nanie: Wysokość berlińskiej wieży telewizyjnej wynosi 368 
metry. Obrazuje to potencjał siły wody gromadzonej przez 
elektrownię wodną Rogun i potencjał jej wykorzystania w 
niedalekiej przyszłości. Zgodnie z planem, moc elektrowni 
wynosić będzie 3 600 MW (co odpowiada mocy ok. trzech 
elektrowni atomowych) i spowoduje dwukrotny wzrost ilości 
energii wytwarzanej dzisiaj przez Tadżykistan.

Utrzymanie suchości fundamentu zapory wodnej w całym 
okresie budowy możliwe jest dzięki skierowaniu strumienia 
rzeki Vakhsh przez tunel w zboczu góry. To złożone wyzwa-
nie dla inżynierów, ponieważ prace konstrukcyjne zapory 
prowadzone były zimą, przy ujemnych temperaturach ze-
wnętrznych. Konieczne było także uwzględnienie poziomu 
lustra wody, zmieniającego się pod wpływem warunków 
atmosferycznych. Realizacja kalendarza budowy elektrowni 
wodnej w zimowych, ujemnych temperaturach oraz w celu 
zapewnienia obiegu wytwarzanego przez strumień wody 
szlamu podporowego, instalacje do produkcji szlamu były 
ogrzewane za pomocą wysokowydajnych, elektrycznych 
agregatów grzewczych firmy Trotec. 

Wysokiej mocy elektryczne agregaty grzewcze TEH 300 - 
system czystego ogrzewania 
W trakcie budowy zapory zastosowane zostały bardzo wytrzy-
małe agregaty grzewcze TEH 300 firmy Trotec. Urządzenia te 
zostały specjalnie skonstruowane do pracy w najtrudniejszych 
warunkach otoczenia. Agregat TEH 300 wytwarza do 6 000 
metrów sześciennych gorącego powietrza na godzinę. Ciepło 
dostępne jest niezwłocznie i może być transportowane za 
pośrednictwem kanałów ciepłego powietrza na odległość 
do 100 metrów bezpośrednio do miejsca wymagającego 
ogrzewania. W trakcie prowadzenia prac podziemnych i 
tunelowych dotyczących projektu zapory, agregaty grzewcze 
serii TEH wyróżniają się wytwarzaniem czystego ciepła z 

Dalsze informacje dotyczące elektrycznych  
agregatów grzewczych serii TEH:

energii elektrycznej, wytwarzanego w 100 % bez powodo-
wania dodatkowych emisji. Zastosowanie elektrycznych 
agregatów grzewczych umożliwia wyeliminowanie kanałów 
wentylacyjnych lub systemów odprowadzania gazów spa-
linowych. W trudnych warunkach eksploatacji, agregaty 
grzewcze TEH przekonują także przemyślaną konstrukcją, 
gwarantującą niski nakład prac konserwacyjnych nawet 
w najbardziej wymagającym otoczeniu. Ustaw, zainstaluj, 
włącz - bez zbędnej zwłoki wykorzystaj duże ilości ciepłego 
powietrza i stałą temperaturę otoczenia.

Udoskonalenia uzyskane dzięki zastosowaniu  
rozwiązań firmy Trotec:

n  Prowadzenie prac budowlanych przez 24 godziny i 
7 dni w tygodniu, także w zimowych temperaturach 
zewnętrznych, w trakcie opadów śniegu i w mrozie.

n  Utrzymanie obiegu wody szlamowej także w  
ujemnych temperaturach.

Wysokiej mocy grzewczy agregat elektryczny TEH 300 

n  Profesjonalna jakość „made in Germany“, czyli oryginalne 
produkty firmy Trotec

n  80 kW mocy grzewczej, strumień powietrza maks. 6 000 m³/
godz. Przy 600 Pa

n  Niezawodne i mobilne urządzenie typu "Plug & Play":  
Ustaw, zainstaluj i włącz!

n  Elektroniczne sterowanie wielostopniowe przepływu i  
temperatury powietrza

n   Przystosowany do transportu powietrza na odległość do  
100 metrów długości kanału

n   Konstrukcja umożliwiająca piętrowe składowanie

n  Wyposażenie seryjne obejmuje ramę zabezpieczającą przed 
uderzeniami, uchwyty do podnoszenia dźwigiem, profile do 
podnoszenia wózkiem widłowym oraz koła transportowe z 
blokadami

n  Opcjonalnie urządzenie może zostać wyprodukowane  
w wersji iskrobezpiecznej.

Elektryczne agregaty 
grzewcze serii TEH

Trotec Sp. z o.o. Sp.k. 

Ul. Olszynowa 9  n  Podolszyn Nowy  n  05-090 Raszyn  n  Polska 

Tel. +48 22 3075360  n  info-pl@trotec.com  n  pl.trotec.com
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https://de.trotec.com/index.php?id=1089&al=1
https://pl.trotec.com/

