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Energy Box to ogromne oszczędności, 

zdecydowana redukcja kosztów, znaczna 

poprawa wydajności oraz redukcja emisji 

dwutlenku węgla.

Energy Box pozwala odzyskać do 94% energii potrzebnej 
do pracy sprężarki, co daje wymierne oszczędności. 
Prawie przy wszystkich instalacjach sprężarek możliwe jest 
zastosowanie systemu odzyskiwania energii. 
Odzyskana energia wykorzystywana jest do ogrzewania 
wody i powietrza.   
  
Energy Box to rozwiązanie, które pozwala na ogrzewanie wody 
do rozmaitych zastosowań. Energy Box jest dopasowany 
do wszystkich typów i generacji sprężarek śrubowych 
z wtryskiem oleju. Tabela poniżej prezentuje potencjalne 
oszczędności wynikające z zastosowania Energy Box 
dla kompresorów o różnej mocy. 

Roczne oszczędności

Moc Odzykiwana energia

Ilość ogrzewanej wody

Paliwo K. ogrzewania CO  

Litr/rokLitr/rok Litr tona

Założenia: - 3000 godzin pracy rocznie; koszty paliwa  0,55/l;

Energy Box znajduje zastosowanie w różnych branżach: Znajdź odpowiedni Energy Box poniżej

Energy Box Zakres sprężarek Numer katalogowy

•  Podstawowe: systemy ogrzewania, zaplecze socjalne 
•  Mleczarnie: proces zasilania kotłów, pasteryzacja, suszenie 
   i parzenie, sterylizacja 

•  Chemia: synteza gazu, cracking parowy, rozbiórka,  

   zasilanie kotłów 
•  Przemysł farmaceutyczny: utrzymanie temperatury,  

   suszenie, sterylizacja, kurtyny parowe 

•  Tekstylia: barwienie, wykańczanie 
•  Zasilanie turbin, nawilżanie, reboilery, ochrona środowiska 
•  I wiele innych...
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