Z Megapackom do nižjih stroškov za ogrevanje – enostavno in brez posegov v objekt
Maribor, 20. 2. 2012 – Mariborsko podjetje Megaenergija je februarja predstavilo mobilno
kotlovnico Megapack. Kotlovnica je namenjena ogrevanju objektov in sanitarne vode. Kot
primarni vir toplote je v kotlovnico nameščena naprava za soproizvodnjo toplotne in
električne energije (SPTE), kot sekundarni vir toplote pa kondenzacijski plinski kotel. To
povsem novo rešitev za ogrevanje so razvili z lastnim znanjem in jo ponujajo edini v
Sloveniji. Megapack po željah naročnika v celoti izdelajo v lastni proizvodnji, dostavijo
naročniku in namestijo v nekaj dnevih. Prvi Megapack že uspešno ogreva Mercator center
na Ptuju.
''Za naročnika Megapack predstavlja najbolj enostavno rešitev za ogrevanje objekta, saj mobilno
kotlovnico dostavimo že v celoti izdelano in v zgolj nekaj dnevih namestimo brez posegov v sam
objekt.'' poudarja direktor podjetja Megaenergija Tomaž Riedl. ''Prvo mobilno kotlovnico
Megapack smo decembra lani namestili v Mercator center na Ptuju. Naročnik je zelo zadovoljen,
saj je že v prvem mesecu delovanja dosegel prihranek zemeljskega plina, s tem pa nižje stroške
ogrevanja.''
Mobilna kotlovnica Megapack je cenovno in tehnično optimalna rešitev vse objekte, ki imajo
konstantno in dovolj veliko porabo toplotne energije. Ti vključujejo objekte v poslovnih conah,
večstanovanjske objekte, hotele, bazenske komplekse, trgovske centre … Umeščena naprava za
soproizvodnjo toplotne in električne energije kot energent lahko izkorišča zemeljski plin in
utekočinjen naftni plin. Kot sekundarni vir toplote je v Megapack lahko nameščen tudi
kondenzacijski plinski kotel.
Podjetje Megaenergija projekt za naročnika izvede v celoti. To zajema oceno in študijo izvedljivosti,
tehnično svetovanje, pripravo investicijske in projektne dokumentacije, izdelavo investicijskega
načrta in pomoč pri pridobivanju financiranja, izdelavo, dostavo in namestitev Megapacka. Prav
tako naročniku zagotovi vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi, daljinsko spremljanje in
nadzor obratovanja naprave SPTE, pomoč pri pridobivanju ustreznih soglasij ter deklaracije in
potrdila o izvoru.
Fotografije visoke resolucije: www.megaenergija.si/megapack.zip (.zip, 88MB)
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