GRUNDFOS CASE STORY

Nowe życie w starym hotelu
VILNIUS,
LITHUANIA:
ŚWIEŻO
ODNOWIONY,
22-KONDYGNACYJN
HOTEL
REVAL
LIETUVA
GORĄCO PRZYJMUJE MIĘDZYNARODOWYCH GOŚCI
PODRÓŻUJĄCYCH W INTERESACH, PRZYJEŻDŻAJĄCYCH
NA KONFERENCJE LUB DLA WYPOCZYNKU. HOTEL JEST
USYTUOWANY NA BRZEGU RZEKI ERIS W CENTRUM
VILNIUS, JEDYNIE O 10 MINUT DROGI PIESZO OD
ŚREDNIOWIECZNEGO, STAREGO MIASTA. Z WIELU POKOI
W HOTELU ROZTACZA SIĘ WSPANIAŁY WIDOK NA
STARE MIASTO ORAZ RZEKĘ NERIS. GDY KIEROWNICTWO
HOTELU ZARZĄDZIŁO JEGO ODNOWIENIE WYBÓR FIRMY
GRUNDFOS JAKO DOSTAWCY WSZYSTKICH POMP BYŁ
OCZYWISTY.
SYTUACJA
Hotel Rewal, jako obiekt wysokiej klasy o wielorakim
wykorzystaniu, wymagał kompleksowej infrastruktury, cechującej
się wysoką trwałością, wysoką jakością produktów, o
maksymalnej sprawności oraz minimalnych potrzebach
serwisowania i konserwacji. Tak więc kierownictwo hotelu
zdecydowało się na jego odremontowanie z wykorzystaniem
materiałów i urządzeń pierwszej klasy jakości. Firma Grundfos
została wybrana jako ekspert w dostawie odpowiednich
produktów, aby pomóc w pomyślnej renowacji hotelu. Oprócz
standardowych zmian przydatna była również motywacja. Nigdy
więcej kałuż w piwnicy i plam na suficie.
ROZWIĄZANIA FIRMY GRUNDFOS
W instalacji grzewczej budynku zainstalowano szereg pomp
LP, oraz także jednostkę podnoszenia ciśnienia Hydro 2000.
Instalacja ponadto zawiera pompy Grundfos In-line, szereg
pomp zapewniających hotelowi radykalną redukcję całkowitych
kosztów eksploatacji instalacji.

TOPIC:

Nasze rozwiązanie: Pompy o
wysokiej wydajności zgodne
z wymaganiami klienta Trwała współpraca - Wysoka
niezawodność przy niskich
kosztach eksploatacji - Wybór
firmy Grundfos jako dostawcy
wszystkich pomp to wybór
oczywisty.
LOCATION:

Wilno, Litwa
COMPANY:

Grundfos

be think innovate

Ponadto przyczyniło się to do obniżenia wydatków na energię elektryczną, kosztów
utrzymania i serwisowania, oraz do zwiększenia niezawodności. W krótkim czasie
znacznie zmalały całkowite koszty związane z utrzymaniem instalacji. Firma
Grundfos dostarczyła wszystkie pompy dla ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz
zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę użytkową.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Personel hotelu został zaopatrzony w niezawodną i sprawną instalację. W tym samym
czasie hotel stał się dochodowy, przyjazny dla środowiska, oraz zaczął cieszyć się
niezawodną instalacją, wszystko po to aby zadowolić swoich gości.

be think innovate

Related Products
NB, NBG, NBE, NBGE | POMPY MONOBLOKOWE Z
WLOTEM OSIOWYM
Pełny typoszereg niesamozasysających, jednostopniowych,
spiralnych pomp odśrodkowych.

NK, NKG, NKE, NKGE | POMPY ZNORMALIZOWANE ZE
SPRZĘGŁEM ELASTYCZNYM
Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z
długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym.

TP, TPE | POMPY OBIEGOWE IN-LINE, KLIMATYZACJA I
OGRZEWANIE
Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych
w budynkach komercyjnych

UPS | POMPA OBIEGOWA - OGRZEWANIE,
CHŁODZENIE, CIEPŁA WODA
Pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych i
cyrkulacyjnych, dostępnych w wykonaniu na 50 i 60 Hz.

