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Назва фірми

Учасники

Адреса, тел., факс, ел.
пошта, веб-сайт

RICO-WERK
Eiserlo
&
Emmrich GmbH

Д-р Йозеф фон
Штакельберг,
технічний
директор

Tempelsweg 12-14
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49(0)2151/7099-36
Fax: +49(0)2151/7099-35
Mob.: +49 (174) 2492891
Email:
j.vonstackelberg@ricowerk.com
http://www.rico-werk.com

Dr.
Josef
von
Stackelberg,
technischer
Geschäftsführer
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ErmenEngineering

Маркус
ЕрменЗільонка,
дипл.
інженер
Dipl.-Ing. Markus
Ermen-Zielonka

Altfelder Str. 248c,
47475 Kamp-Lintfort
Telefon: +49 (0) 2842 /
927 40 31
Telefax: +49 (0) 2842 /
927 40 32
E-Mail: m.ermen@ermenengineering.de
www. ermenengineering.de

Галузь

Екологічні
технології,
видалення пилу з
димових газів

Профіль фірми та інтереси в Україні

Галузі застосування технологій, які пропонуються фірмою:
− вугільні електростанції;
− цементні виробництва;
− металургійні заводі;
− сміттєспалювальні заводи;
− хімічні підприємства;
−
заводи по переробці деревини
Інтерес в Україні – контакти та переговори з вищезгаданими
підприємствами.

ТЕЦ,
теплоенергетика
і
технології
управління,
а
також моторна
техніка (газові
двигуни, спарені
двигуни,
дизельні
двигуни).

Експерт у галузі блочних ТЕЦ, планування, виконання
розрахунків та підбору відповідних потужностей та розмірів
ТЕЦ для конкретного місцерозташування, управління
будівництвом і контроль над будівництвом ТЕЦ і
когенераційних підприємств
Інтерес в Україні
компаніями.

- співпраця з ДТЕК та енергетичними
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Wätas
Wärmetauscher
Sachsen GmbH

Dr. Tanneberger
GmbH

Торстен Ендерс,
директор
Енріко
Бьоме,
директор зі збуту
Тorsten
Enders,
Geschäftsführer
Enrico Böhme,
Vertriebsleiter
Олександр
Шевчук
Oleksandr
Shevchuk

Lindenstraße 5 | 09526
Olbernhau
Tel.: +49 37360 69 49-0
Fax: +49 37360 69 49-69
Email: info@waetas.de
www.waetas.de

Спеціалізація на
енергоефективності,
теплообмінниках з
нержавіючої сталі і
рекуперації тепла.

Пластинчаті, гладкотрубні теплообмінники,
газоохолоджувачі "Heat Keeper”, теплові трубки «Heat Pipes”
(елементи систем охолодження) тощо.

Marienstraße 13,
01445 Radebeul
Tel.: +49 351 2585660
Mob.: +49 (172) 395 80
30
Email:
info@tanneberger.de
www.tanneberger.de

Інтелектуальні
системи
управління
напругою
при
споживанні
електроенергії

Економія до 20% витрат на електроенергію завдяки
уникненню вартісних піків енергоспоживання – система
PADICON знижує пікове навантаження на 39%. Наприклад,
на металургійному виробництві зміщення часу плавлення
оптимізує виробничі процеси і знижує пікове навантаження,
так що при однаковому обсязі виробництва продукції
економія завдяки PADICON досягає понад 100 000 євро на
рік.

Інтерес до співпраці з промисловими постачальниками
теплообмінного обладнання, співпраця з проектантами
торгових та розважальних центрів, співпраця з виробниками
теплообмінників в Україні

Інтерес до співпраці з металургійними підприємствами та
підприємствами з великим енергоспоживанням.
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PPSI
Ingenieurbüro
Peter
Vespermann

Петер
Весперманн,
власник
Peter
Vespermann,
Inhaber

Grasehorstweg 36
12589 Berlin
Mob.: +49 0172 3236151,
E-Mail:
peter.vespermann@ppsi.
de;
http://www.ppsi.de

Інженерне бюро
з енергетичного
консалтингу,
регенеративної
енерготехніки та
енергетичної
санації

Створення енергетичних документів/ енергетичних паспортів
для житлових і нежитлових будівель, планування сонячних
електростанцій (сонячна теплова та/ або фотоелектрична
енергетика) тощо. Позитивний досвід роботи з торговою
мережею Rewe в Німеччині
Інтерес в Україні – співпраця з архітектурними,
планувальними та інжиніринговими фірмами, з керівниками
підприємств в галузі енергетичного аудиту, який показує, що
часто не потрібні великі інвестиції для впровадження
енергоефективних заходів.
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Energiewaechte
r GmbH

Майке Вехтер
Meike Waechter

Schützenstraße 44,
12165 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 797 444
1-21
Mobil: +49 (0) 151 / 421
099 27
Email:
mw@energiewaechter.de
https://www.energiewaech
ter.de/home.html

Eнергетичний
консалтинг у
контексті
охорони
навколишнього
середовища та
клімату

Координатор зі сторони організаторів заходу.
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