Czyszczenie rur dla elektrowni i przemysłu

Czyszczenie
rur wymienników
ciepła
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Instalacja TAPROGGE

W roku 1950 była tylko ideą i wizją. W roku 1952 została opatentowana i po raz
pierwszy z powodzeniem uruchomiona. W roku 1953 utworzyła pierwszą bazę
działalności firmy TAPROGGE. Przez lata doprowadzono ją do perfekcji i rozszerzono
zakres jej zastosowań. Dziś jest standardem światowym: instalacja TAPROGGE – na
całym świecie synonim i techniczny punkt referencyjny dla stałego czyszczenia rur
chłodzących w wymiennikach ciepła i kondensatorach.

Ponad 10 000 zainstalowanych urządzeń TAPROGGE w obiegach wody chłodzącej
elektrowni, instalacji odsalania wody morskiej i w przemyśle codziennie pozwalają
użytkownikom na zyski wydajności termicznej. Jednocześnie pomagają znacznie
odciążyć środowisko.
TAPROGGE w elektrowniach z chłodzeniem w chłodniach kominowych
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Mimo tego, że instalacja TAPROGGE postrzegana jest w pierwszym rzędzie z
perspektywy technik instalacyjnych, jej podstawą jest czysta technika użytkowa.
Bogate know how, wynikające z doświadczeń użytkowania naszych instalacji
jest dziś gwarantem bezpiecznego opanowania rdzenia tej technologii procesowej: rozwiązywania problemów, związanych ze zjawiskiem microfouling dla
różnych rodzajów wody i materiałów rur chłodzących.
Włączenie do naszej całościowej koncepcji planistycznej IN-TA-CT® pozwala
idealnie zestawiać instalacje TAPROGGE z umieszczonymi w obiegu filtrami
TAPROGGE.
Zintegrowana koncepcja serwisowa IN-TA-S® umożliwia instalacją TAPROGGE
bezproblemowe uzupełniania w ramach stale kompetentnego i skutecznego
doradztwa użytkowego.

TAPROGGE w elektrowniach z chłodzeniem przepływowym

TAPROGGE w zastosowaniach przemysłowych
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Wyzwanie: problem microfouling

Substancje rozpuszczone i nierozpuszczone w wodzie ze zbiorników
powierzchniowych, stosowanej do chłodzenia w elektrowniach i przemyśle,
mogą się różnić pod względem ilości i składu chemicznego w zależności od
lokalizacji i rodzaju dopływu. Niepożądane odkładanie się tych substancji na
powierzchni wewnętrznej rur chłodzących określa się jako microfouling. Zwykle
w rurach chłodzących wiele mechanizmów zanieczyszczenia biologicznego
(fouling) występuje jednocześnie, wzajemnie się wzmacniając. Ponadto na zjawisko
microfouling istotny wpływ ma:
• materiał wykonania rur chłodzących (większy stopień biofouling dla tytanu i
stali nierdzewnych oraz tendencja do korozji materiałów miedzianych) oraz
• temperatura wody chłodzącej (tendencja do wytrącania się wapnia).

Typologia microfouling
Fouling cząsteczkowy/
sedymentacja

Krystalizacja/
wytrącanie się soli

• Fouling cząsteczkowy:
sedymentacja substancji
zawieszonych w wodzie
morskiej na
wewnętrznych
powierzchniach rur
parownika.

• Fouling krystalizacyjny:
powodowany głównie
poprzez obecność
nierozpuszczonych soli
nieorganicznych w
wodzie morskiej, które
wraz ze wzrostem
ciepła przekraczają
granicę rozpuszczalności i
wytrącają się w postaci
bardzo twardych osadów.

Piach, szlam, wniesione
produkty korozji

sole wiążące (węglan i
siarczan wapnia, węglan i
siarczan magnezu,
krzemiany), wytrącone
żelazo i mangan

Korozja

• Fouling w postaci

korozji: powstaje,
gdy materiał rur reaguje
z wodą morską,
tworząc tym samym
niepożądaną powłokę
korozyjną.

Produkty korozji wskutek
reakcji chemicznej z
materiałem rur

Biofouling

• Biofouling:
jest związany z
wytwarzaniem się
warstw organicznych.
Powstają one z osadzania się organizmów i
produktów przemiany
materii.

wywołanej przez organizmy
(wąsonogi, muszle, larwy,
algi), ale również bakterie
śluzowe
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Microfouling ujemnie wpływa na przejście ciepła w rurach chłodzących, znacznie
zmniejszając efektywność kondensatorów i wymienników ciepła. Ponadto microfouling może często prowadzić do nieplanowanych przestojów dla potrzeb okresowego czyszczenia ręcznego oraz do uszkodzenia wymienników ciepła.

Działanie microfouling

Spadek przechodzenia
ciepła

Korozja

Zmniejszenie przekroju rury
chłodzącej poprzez osady

Erozja
Uszkodzenie rur chłodzących

Wzrost ciśnienia w
kondensatorze

Wzrost zużycia energii
pierwotnej

Zmniejszenie mocy
turbiny

Zwiększenie nakładów
eksploatacyjnych

Zmniejszenie dochodów
wskutek utraty mocy turbiny

+

Zmniejszenie obciążenia +
wyłączenia wskutek nieszczelności

Utrata czasu
produkcji

Zmniejszenie żywotności
parowników

Zwiększone nakłady
na konserwacje

Zwiększenie nakładów
całkowitych na megawat

Na straty mocy tego rodzaju, wynoszące w przeliczeniu ok. 9 – 23 MW dla
bloku 1300 MW, lub 4 – 10 MW dla konwencjonalnego turbozespołu 600
MW, nie można sobie dziś pozwolić, w szczególności zważywszy na obecne
warunki konkurencyjne na międzynarodowych rynkach energetycznych.
Instalacje TAPROGGE rozwiązują niezawodnie problemy, związane ze zjawiskiem microfouling. Trwale zachowują transport ciepła w wymienniku. Z uwagi na
istotne znaczenie dla efektywności i eksploatacji instalacji użytkownika i z uwagi
na krótki okres amortyzacji, wynoszący od 0,5 do 2 lat, od wielu lat należą do
najnowocześniejszych rozwiązań dla elektrowni i przemysłu.

Zwiększone zapotrzebowanie amortyzacyjne

Koszty
Megawat

Za dobrą wytyczną dla strat termicznych wskutek zjawiska microfouling w nowoczesnych elektrowniach
uznaje się:
• Microfouling zwiększa zużycie
ciepła przez turbozespół w
granicach od 1 do 2%.
• Zwiększenie ciśnienia w
kondensatorze o 10 mbar,
spowodowane przez
Microfouling prowadzi do straty
wydajności elektrycznej
rzędu 0,7 – 1,8%.
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Od pomysłu do rozwiązania

Instalacja TAPROGGE (tryb czyszczenia)
Procedura nazywana nazwiskiem wynalazcy, Josefa Taprogge powoduje trwałe
utrzymanie czystości wewnętrznych powierzchni rur chłodzących wymienników
ciepła i kondensatorów. Metoda ta opiera się na stałej cyrkulacji elastycznych
elementów gąbkowo-gumowych, których średnica jest nieco większa niż średnica
czyszczonych rur chłodzących.

A. Czyszczenie
Kulki czyszczące wprowadzane są do ruruciągu wody chłodzącej przez wtrysk
(1) w obszarze wejściowym wymiennika ciepła. Przepływ wody powoduje
rozkład kulek czyszczących w wodzie chłodzącej i przesuwanie ich przez
rury chłodzące, w których wykonują czyszczenie.
Po przejściu przez rurki kondensatora wyłapywane są ze strumienia wody
chłodzącej przez umieszczony przy wylocie wody chłodzącej układ sitowy (2) i
zostają przetransportowane przez pompę powrotną (3a), umieszczoną na agregacie
recyrkulacyjnym (3) z powrotem do wlotu wody chłodzącej. Tam kulki ponownie są
wprowadzane do strumienia wody chłodzącej przez wtrysk (1). Ten proces stale
się powtarza. Aby zapewnić trwałą skuteczność czyszczenia, ilość kulek w obiegu
dobiera się z reguły w taki sposób, aby w każdej rurze chłodzącej wykonywane
było średnio dwanaście przejść kulek na godzinę. Opcjonalnie ilość kulek w obiegu
może zostać ustalona automatycznie za pomocą naszego monitoringu obiegu
kulek BRM (3d).
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Instalacja TAPROGGE (sita w pozycji płukania/wyłapywania kulek)

B. Płukanie układu sit
Z uwagi na to, że woda chłodząca może zawierać zanieczyszczenia, mogące
odkładać się na sitach, układ sit (2) wykonany jest w sposób, umożliwiający
płukanie zwrotne. Płukanie zwrotne realizowane jest w zależności od stopnia
zabrudzeń (różnica ciśnień przez sita) i od ustawionych interwałów czasu.
Aby uniknąć strat kulek, przed rozpoczęciem płukania sit, wszystkie kulki
czyszczące w obiegu chwytane są w śluzie (3b). Dopiero później sita ustawiane
są w pozycji płukania, w której strumień wody płuczącej przepływa je od strony
tylnej. Pozwala to oddzielić zalegające zabrudzenia i odtransportować je wraz
ze strumieniem wody chłodzącej. Po powrocie sit do pozycji roboczej kulki
ponownie zostają zwolnione ze śluzy (3b). Obieg kulek rozpoczyna się
ponownie.
Wszystkie procesy są monitorowane i inicjowane przez centralne sterowanie
(3c).

C. Wyjęcie kulek i napełnianie
Odpowiednio do stanu rurek chłodzących, kulki czyszczące ścierają się w
różnym stopniu, wskutek czego przed całkowitym zużyciem do poziomu
średnicy rury chłodzącej trzeba wymieniać je na nowe.
Nie można wprawdzie ogólnie określić okresu czasu do wymiany kulek, jednak
przy dobrym stanie rur wynosi on do 4 tygodni, a nawet przekracza ten czas.
Określenie średnicy kulek, a tym samym również momentu wymiany możliwe jest w
bardzo prosty sposób ręcznie, za pomocą skalibrowanego sita, albo opcjonalnie,
za pomocą automatycznego monitoringu kulek BEM (3e).
Aby wyjąć kulki z układu najpierw trzeba z poziomu sterowania (3c) uruchomić
procedurę wychwytywania. Kulki zostają wymienione, a następnie sterowanie
ponownie uruchamia stały proces czyszczenia.
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Podzespoły modułowe

Instalacja TAPROGGE została dopracowana do perfekcji na podstawie doświadczeń
użytkowych z ponad 12 000 urządzeń, w najróżniejszych rodzajach wody
chłodzącej i ma formę modułową, pozwalającą na spełnianie różnych wymagań
użytkownika.
Konfekcjonowanie modułów w odniesieniu do danego środowiska eksploatacyjnego
jest codziennym zadaniem naszych projektantów i planistów. Swoją pracę opierają
na modułach bazowych, rozszerzanych opcjonalnie o różne podzespoły.

Moduł bazowy. Instalacja TAPROGGE składa się
w wersji podstawowej z trzech podzespołów:
Wprowadzenia kulek do
obiegu

Układu sit

Typ: E1
Średnica nominalna: DN 150 - DN 750
Sita: 1 sito eliptyczne

Typ: D2
Średnica nominalna: DN 800 i
większa
Sita: 2 sita półeliptyczne w formie „dachu”

Cechy
charakterystyczne:

Cechy
charakterystyczne:

• Możliwość elastycznego

• Chroniony patentem element kierujący przepływu, dzięki czemu:
– minimalna utrata ciśnienia dzięki uniknięciu odciągów w centrum
przepływu, charakterystycznych dla starszych konstrukcji.
– indukcja przepływu wtórnego równolegle do powierzchni sita, dzięki
czemu uzyskiwana jest możliwość samoczynnego czyszczenia sit i dzięki
czemu sita w głównych strefach procesu pozostają wolne od grubszych
zanieczyszczeń.

dostosowania miejsca montażu
do warunków na miejscu
• Liczne punkty wprowadzania
kulek przy większych rurociągach
wody chłodzącej

• Sita w konstrukcji niespawanej, dla uniknięcia korozji szczelinowej – konstrukcja skręcona śrubami.
• Konstrukcja sita z płaskowników i prętów stalowych, zapobiegających
zaplątywaniu się zabrudzeń włóknistych.
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i z agregatu cyrkulacji kulek (wraz ze sterowaniem)

Typ: C3
Zastosowanie: do małych
wymienników ciepła/
małej liczby kulek

Typ: C13
Zastosowanie: do średnich
wymienników
ciepła/ średniej liczby kulek

Typ: C40
Zastosowanie: do dużych
wymienników ciepła/ dużej
liczby kulek

Typ: C55
Zastosowanie: do dużych
wymienników ciepła/ dużej
liczby kulek

Cechy charakterystyczne:
• Agregaty cyrkulacji kulek TAPROGGE zawierają:
– Pompę powrotną kulek
– Śluzę kulek
– Szafę sterowniczą
– Układy monitoringu kulek BRM i BEM (opcjonalne).
• Jednostki funkcyjne plug & work standard, tzn. zamontowane i okablowane w sposób gotowy do
montażu. Zaoszczędza to użytkownikowi kosztownych instalacji w miejscu budowy.
• Zaprojektowane jako układ jednoliniowy (jeden agregat na każde urządzenie sitowe) albo jako
układ śluzowy (jeden agregat dla dwóch urządzeń sitowych).
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Opcjonalne rozszerzenie systemu modułowego

• Monitoring zdalny
Opcjonalny montaż funkcji data logging i odpowiedniego oprogramowania
analitycznego pozwala na zdalny monitoring instalacji TAPROGGE. Monitoring
zdalny daje użytkownikowi możliwość błyskawicznego skorzystania na
miejscu z wiedzy fachowej TAPROGGE i bez konieczności ponoszenia
kosztów podróży.
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Remote Monitoring Zentrum

• BRM
Ball Recirculation Monitor (BRM) jest opcjonalną funkcją monitoringu,
umożliwiającą prawidłowy nadzór nad obiegiem kulek. Urządzenie BRM
montuje się wraz z wyświetlaczem i funkcją analityczną w szafie sterowniczej
na agregacie cyrkulaci kulek. Urządzenie zaleca się w szczególności
przy większych instalacjach.

• BEM
Ball Effectiveness Monitor (BEM) monitoruje nadwymiar średnicy kulek oraz
skuteczność kulek czyszczących w obiegu. Urządzenie BEM montuje się
wraz z wyświetlaczem i funkcją analityczną w szafie sterowniczej na agregacie cyrkulacji. Urządzenie zaleca się w szczególności przy większych
instalacjach.

• Sortownik kulek
Sortownik kulek umożliwia automatyczny i bardzo precyzyjny pomiar kulek
czyszczących pod kątem nadwymiaru średnicy. Kulki niewymiarowe są
odsortowywane automatycznie.
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• CMS
Za pomocą chronionego patentem systemu Condenser Monitoring System
(CMS) można sformułować bardzo precyzyjne wnioski na temat stanu
wymiennika ciepła z punktu widzenia techniki cieplnej. Umożliwiają to
specjalne, opatentowane sondy do pomiarów pojedynczych rur. Uzyskane
za ich pomocą wyniki umożliwiają stwierdzenie zmian w kondensatorze
znacznie wcześniej niż inne instrumenty (system wczesnego ostrzegania), co
umożliwia podejmowanie indywidualnych decyzji oraz szybkiego wdrażania
działań.
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TACSY©: najbardziej komfortowy rodzaj czyszczenia.

TACSY© oznacza TAPROGGE AUTONOMOUS CLEANING SYSTEM. System
ten rozszerza instalacje TAPROGGE do autonomicznych rozwiązań kompleksowych.
Wszystkie funkcje czyszczenia rur są przy tym zautomatyzowane – prócz rzeczywistego
czyszczenia również całość łańcucha logistycznego dostaw, pozycjonowania,
napełniania i procesów opróżniania, a także ponowne zastosowanie wody
użytkowej. Nie są już konieczne ręczne ingerencje, system pracuje całkowicie
samoczynnie.
TACSY© zalecany jest przede wszystkim do instalacji użytkowników z kilkoma,
pracującymi równolegle kondensatorami, np. w elektrowniach atomowych lub
elektrowniach o dużej mocy turbin. TACSY© umożliwia tam:
• pracę instalacji bez konieczności zapewniania personelu
• uniknięcie kontaktu personelu zakładowego z medium chłodzącym w
przypadku skażenia wody chłodzącej
• optymalne warunki eksploatacyjne dzięki stałemu monitoringowi zdalnemu

Instalacja TACSY© w elektrowni atomowej

Funkcja

Zarządzanie nowymi kulami:
– tworzenie zapasów nowych kulek
– porcjowanie ładunków kulek
– w autonomicznym
obiegu nawadniającym
Czyszczenie
Monitoring
Zarządzanie starymi kulkami
Zarządzanie wodą użytkową

Konwencjonalna
funkcja instalacji
czyszczenia rur

TACSY© Autonomiczna instalacja
czyszcząca
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Bardzo prosto: tak działa TACSY©.

Budowa i instalacja
TACSY© zaprojektowany jest w taki sposób, aby:
• mógł być użytkowany jako nowa instalacja lub kompatybilne do istniejących instalacji TAPROGGE,
jako wyposażenie dodatkowe
• mógł być stosowany wraz z jedną albo kolejnymi instalacjami TAPROGGE, użytkowanymi równolegle
• mógł być użytkowany z osobnym sterowaniem funkcji TACSY© (w szczególności w przypadku uzupełnienia osprzętu)
albo ze sterowaniem zintegrowanym (integracja funkcji sterowania klasycznej instalacji czyszczącej z dodatkowymi
funkcjami TACSY©)
W przypadku pojedynczej instalacji TAPROGGE wszystkie dodatkowe funkcje TACSY© uzupełniane są do agregatu
cyrkulacji kulek. W przypadku kilku równolegle użytkowanych instalacji TAPROGGE zaleca się centralne rozmieszczenie
funkcji TACSY©.
Układ sitowy

Kondensator

Nawadnianie
kulek
czyszczących

Wentylacja

Wylot
kulek
czyszczących

Śluza
Zużyte
kulki
czyszczące

BRM/BEM

Odwodnienie
Nowe
kulki czyszczące
Zasobnik kulek

Szafa sterownicza

Zbiornik
zużytych kulek

Funkcja
Zarządzanie nowymi kulkami
• Zapas
Kulki czyszczące przechowywane są w zasobniku, którego pojemność zależy
od przewidywanego okresu przechowywania, wynoszącego np. rok. Kulki przechowuje się w stanie suchym.
• Porcjowanie wsadów
W przypadku zapotrzebowania napełniania nowym wsadem przez sterowanie
TACSY©, układ porcjowania, umieszczony poniżej zasobnika kulek odmierza
pożądaną liczbę kulek w stanie suchym. Wsad kulek zostaje następnie doprowadzony
do śluzy.

Zasobnik
kulek
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• Nawadnianie kulek
Nowe kulki czyszczące mogą wypływać na powierzchnię wskutek zawartości
powietrza atmosferycznego. Aby uniknąć ich potencjalnego wypływania, przed
właściwym trybem czyszczenia, kulki zostają nawodnione. W tym celu wybiera
się skróconą drogę recyrkulacji, wykluczającą wtrysk kulek do kondensatora, a
tym samym ich potencjalne wypłynięcie we wlotowej komorze wodnej kondensatora, np. poprzez dołączony do agregatu recyrkulacji rurociąg recyrkulacyjny
lub poprzez wtrysk kulek bezpośrednio za kondensatorem do układu sit (patrz
rysunek). Praca w obiegu nawadniającym powoduje odpowietrzenie kulek
czyszczących.
Czyszczenie

Napełnianie nowych kulek czyszczących
Układ sitowy

Kondensator

Nawadnianie
kulek
czyszczących

Wentylacja

Wylot kulek
czyszczących

Śluza
Zużyte kulki
czyszczące

BRM/BEM

Odwodnienie
Nowe kulki
czyszczące
Szafa sterownicza

Zasobnik kulek

Pojemnik
zużytych kulek

Nawadnianie nowego wsadu kulek czyszczących

Po zakończeniu fazy nawadniania kulki doprowadzane są rurociągiem wtrysku
kulek do układu stałego czyszczenia. Dalszy tryb czyszczenia realizowany jest
tak jak w zwykłej instalacji czyszczącej.

Układ sitowy

Kondensator

Nawadnianie
kulek
czyszczących

Wentylacja

Wylot kulek
czyszczących

Śluza
Zużyte kulki
czyszczące

BRM/BEM

Monitoring
Dzięki zintegrowanym urządzeniom techniki pomiarowej monitorowane są:
obieg kulek (BRM) oraz ich skuteczność (BEM). Wszystkie dane pomiarowe i
sterownicze można wykorzystać do optymalizacji trybu czyszczenia w ramach
zdalnego monitoringu danych.

Odwodnienie
Nowe kulki
czyszczące
Szafa sterownicza

Zasobnik kulek

Pojemnik
zużytych kulek

Odprowadzenie zużytych kulek

Zarządzanie starymi kulami

Układ sitowy

W przypadku, gdy skuteczność kulek jest niedostateczna, wsad kulek wypychany jest automatycznie
z systemu i odprowadzany do zbiorczego pojemnika, w celu ułatwienia utylizacji.

Kondensator

Nawadnianie
kulek
czyszczących

Wentylacja

Wylot kulek
czyszczących

Śluza
Zużyte kulki
czyszczące

BRM/BEM

Odwodnienie
Nowe kulki
czyszczące
Zasobnik kulek

Pojemnik zużytych kulek
Zarządzanie wodą użytkową
Woda pobrana do wyprowadzenia kulek z układu
zbierana jest automatycznie w przewidzianym do
tego celu zbiorniku i zwracana ponownie bez strat.

Powrót wody użytkowej

Szafa sterownicza

Pojemnik
zużytych kulek
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Instalacje TAPROGGE to instalacje z wartością dodatkową.

Instalacje TAPROGGE pozwalają osiągnąć następujące efekty:
• Efektywność i dostępność dzięki trwale stałej wartości transportu ciepła w
wymiennikach ciepła i kondensatorach.
• Obniżenie pierwotnych kosztów energii lub zwiększenie mocy turbin.
• Odciążenie środowiska w wysokości równej ilości zaoszczędzonego paliwa
(redukcja SO2 NOx CO2).
• Wydłużenie trwałości aparatury techniki cieplnej.
• Zmniejszenie korozji w wymiennikach ciepła.
• Unikanie innych potencjalnych nieplanowanych przestojów, wynikających z
nieszczelności w rurach chłodzących.
Zależność zużycia ciepła od ciśnienia w kondensatorze w turbozespole 600 MW

Przelicza się to w następujący sposób:

A

8

Zużycic ciepła

6

A Turbozespół z parą nasyconą 70 bar
Para nasycona w temp. 240°C·z
przegrzewaczem

B

4
B Turbozespół konwencjonalny
z przegrzewaczem
180 bar / 530 C / 530°C

2
0

0,02

0,03

Ciśnienie w kondensatorze (bar)

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

• Instalacje TAPROGGE ograniczają zużycie ciepła turbozespołu przynajmniej o 1-2%.
• Instalacje TAPROGGE amortyzują się w przeciągu 0,5-2 lat wyłącznie dzięki
termicznym zyskom mocy.
• Kolejna korzyść finansowa wynika z redukcji emisji (SO2 NOx CO2) w konsekwencji realizowanych oszczędności paliwa.

TAPROGGE to jednak jeszcze więcej:
• techniczna obsługa użytkowa w fazie planowania.
Badania rur pozwalają w pierwszych fazach inwestycji uzyskać cenne
wnioski o możliwości wykonania i wymiarach dla zapewnienia przyszłej
skuteczności czyszczenia. Ułatwia to użytkownikowi podjęcie decyzji.
• Dostęp do szerokiego asortymentu kulek na całym świecie. Wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje początkowo wyłącznie elementy mechaniczne do
transportu kulek czyszczących z wylotu kondensatora do wlotu kondensatora.
Samo to jednak nie stwarza korzyści. Korzyści wynikają dopiero z technicznego,
użytkowego know how, dotyczącego indywidualnych związków pomiędzy
chemią i biologią wody chłodzącej (microfouling), materiałem rur i kulkami
czyszczącymi.
• Dostępność i optymalny dobór typu kulek oraz tryb czyszczenia są kluczem
do efektywnego czyszczenia rur chłodzących. Właśnie dlatego TAPROGGE
wspiera swoich klientów unikalną w skali światowej ofertą specjalnych kulek
czyszczących. Standard jakości oraz bogactwo asortymentu to filary sukcesu naszej
opieki nad klientem.
• Eksperckie know-how dzięki IN-TA-S. Ponad pięćdziesięciu ekspertów
serwisowych TAPROGGE w 10 lokalizacjach na całym świecie, zapewniają
maksymalną jakość obsługi. Ponad 10 000 systemów TAPROGGE w 100
krajach świata jest dowodem wiedzy i doświadczenia naszego międzynarodowego
zespołu serwisowego. Rzeczywiście można dowieść, że korzystając z tego
wsparcia osiąga się roczne zyski wydajności instalacji TAPROGGE, wielokrotnie
przewyższające podstawową inwestycję.
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TAPROGGE pakiet Care & Comfort
Jakość od samego początku
• Wydajność dzięki TAPROGGE według DIN EN ISO 9001
• Bezpieczeństwo konstrukcyjne związane ze spełnieniem wymogów
europejskiej dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych nr 97/23/EG
• Zastosowanie systemu zarządzania dla bezpieczeństwa i ochrony środowiska (SCC)
• Dokumentacja standardowa lub dokumentacja w oparciu o życzenia klienta
• Zastosowanie materiałów o znacznej odporności na korozję zapewnia
utrzymanie wartości inwestycji.
Kompatybilność z zastosowaniem modułów IN-TA-CT®
• Instalacja TAPROGGE jest podzespołem modułowym IN-TA-CT®, naszego
całościowego konceptu z zakresu optymalizacji systemów wodnych.
• Przykładowo dzięki wcześniejszemu włączeniu systemu do poboru wody i
filtra z naszej serii PR-BW powstaje skuteczne, kompleksowe rozwiązanie,
chroniące przed ujemnymi efektami, takimi jak micro- i macrofouling, od
budowli wlotowej do wymiennika ciepła lub kondensatora. Rozwiązanie
kompletne – bezzłączowo, z gwarancją systemową TAPROGGE.
Kompetencja i doświadczenie z jednej ręki
• Doradztwo w zakresie zastosowania, zarządzanie projektami, produkcja,
montaż i rozruch instalacji TAPROGGE – te wszystkie usługi można otrzymać
u nas z pierwszej ręki.
• Ponad 12 000 skutecznych zastosowań sprawia, że TAPROGGE dysponuje
bezprzykładowym w skali światowej bogactwem doświadczeń w swojej
dziedzinie specjalizacji. Ta kompetencyjna wartość dodatnia ma nieocenione
korzyści szczególnie w przypadku trudnych mediów i nieznanych zachowań
podczas oczyszczania.
• Dodatkowo doświadczalne obiegi wody w dziale technicznym TAPROGGE
umożliwiają szczególnie niezawodną i ekonomiczną symulację warunków
lokalnych.
Kompleksowe doradztwo dla użytkowników w systemie IN-TA-S®
• Instalacja i rozruch instalacji TAPROGGE pozwala użytkownikom na
bezpośredni dostęp do IN-TA-S®.
• Za pomocą IN-TA-S® TAPROGGE obsługuje użytkownika we wszystkich
kwestiach, związanych z eksploatacją i konserwacją. Zakres, czas trwania
i częstotliwość obsługi użytkownik dobiera sam.
• Na szczególnie szybką pomoc mogą liczyć użytkownicy naszej usługi
monitoringu zdalnego.

Adres pocztowy:
TAPROGGE Gesellschaft mbH
58292 Wetter
Niemcy

TAPROGGE Gesellschaft mbH
Schliemannstraße 2-14
58300 Wetter
Niemcy
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