Hoval kazánok fűtik a Vatikánt

XVI. Benedek pápa napjaink legfontosabb témái között az
energiatakarékosságot és a környezetvédelmet tartja számon.
A Hoval Vatikánváros fűtőművét a Vatikán Üzemfenntartási
Igazgatóságával együttműködve korszerűsítette.

Vatikánváros műszaki igazgatósága nagy hangsúlyt fektet a természettel
és a környezettel való harmóniára, a szó legnemesebb értelmében. Ennek
középpontjában a minőség és annak szinonímája, a megbízhatóság áll.

Fűtéskorszerűsítés jelentős energiamegtakarítással

Vatikán Üzemfenntartási Igazgatóságának egy
fő célja volt: a fűtőmű teljesítményét a Vatikán
mindenkori fűtési igényéhez igazítani, s az
energiamegtakarítási szabályoknak megfelelve
elkerülni a fölösleges energiatöbbletet.
Ezen cél elérése érdekében a pápa
mérnökei a Hoval szakembereivel részletes
energiaelemzést végeztek. Ez egy hosszú
időszakot felölelő, részletesen dokumentált
energiafogyasztás adatain alapult.
Az eredmények azt mutatták, hogy a fűtőteljesítmény jelentősen csökkenthető — kb. 40%-kal.
Következő lépésben a Hoval kicserélte a három

meglévő, egyenként 5,5 MW teljesítményű
kazánt három nagynyomású, Hoval THD 3RR
típusú gőzkazánra, amelyek egyenként 3 MWot szolgáltatnak. Így a Vatikán úgy csökkenti
az energiafelhasználását, hogy XVI. Benedek
pápa Palazzo Apostolico épületének termeiben
a fűtés változatlan.
A Hoval számos egyházi intézmény részére
szállított már fűtőberendezéseket Olaszországban, és minőségi termékeket szállító,
megbízható partnerként — gyártó és szolgáltató
— váltott ki elismerést.

„Olaszország rendkívül gazdag egyházi létesít
ményekben — kezdve az Assisi templomtól
a Milánói Dómig” - mondja David Herzog, a
Hoval Italia ügyvezető igazgatója.
Vatikánváros
fűtőművének
berendezése
büszkeséggel tölti el, ahogy folytatja: „Ez az
energiamegtakarítás és a környezetvédelem
csúcsát jelenti. A Hoval gyökerei az Alpokban
vannak, s ez alapvetően segít bennünket a
fűtés és klímatizálás megértésében.
Állhatatosan ragaszkodunk filozófiánkhoz,
ahogy mi mondjuk: Az energia megőrzése —
környezetünk védelme”.

A képen látható:
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„Az energia megőrzése —
környezetünk védelme”

A Hoval a fűtőberendezések és szellőztető
rendszerek vezető gyártójaként nemzetközi
szinten ismert és elismert. Mintegy 65 év
tapasztalata minősít és ösztönöz bennünket
a szakadatlan fejlesztésekre, hogy különleges
megoldásokat és műszaki csúcstermékeket
állítsunk elő.

Világszerte hozzávetőleg 1.300 szakember
dolgozik a cég 14 vállalatában, az intelligens
fűtő és szellőztető rendszerek olyan egyedüli
gyártójaként pozícionálva a Hovalt, amelyik
több, mint 50 országba exportál.
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