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Firma thermowave GmbH z siedzibą w mieście Berga, specjalista w dziedzinie płytowych
wymienników ciepła, na początku tego roku stała się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Inżynierów Konstruktorów EHEDG. Tym samym przedsiębiorstwo podkreśla swoje
zaangażowanie w produkcję płytowych wymienników ciepła w zakresie szczególnych wymagań
dotyczących higieny w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, a także w branży
farmaceutycznej.
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Oferowana przez thermowave seria produktów thermoClean obejmuje płytowe wymienniki
ciepła z ramą wykonaną ze stali szlachetnej lub obudowaną tym samym materiałem, które
spełniają wytyczne higienicznego projektowania.
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EHEDG jest siecią przedsiębiorstw i instytucji, których nadrzędnym celem jest wprowadzenie
uznanych na całym świecie standardów higienicznego projektowania urządzeń o bardzo dobrej
jakości, a także wspieranie tych standardów w procesie ciągłego doskonalenia poprzez
wzajemną wymianę wiedzy. Stowarzyszenie umożliwia między innymi uzyskanie certyfikacji
wydawanej przez akredytowane instytuty badawcze, a także wspiera członków swojej
organizacji na płaszczyźnie międzynarodowej.
„Dzięki członkostwu w EHEDG otrzymaliśmy dostęp do międzynarodowych badań naukowych
oraz możemy korzystać z wiedzy ekspertów z całego świata, co uzupełnia i weryfikuje naszą
własną pracę rozwojową. Ponadto służy to naszym klientom, którzy oczekują od nas najwyższej
jakości przy wdrażaniu płytowych wymienników ciepła w krytycznych obszarach” – mówi Ralf
Süßmann, kierownik techniczny w thermowave.

  

  

  

O thermowave
thermowave GmbH z siedzibą w Berga, niedaleko Nordhausen to wiodący producent
dostosowanych do potrzeb klienta płytowych wymienników ciepła w szerokiej gamie materiałów,
wzorów i rozmiarów. Na portfolio firmy składają się standardowe wymienniki ciepła dla branży
HVAC oraz te wysoce wyspecjalizowane używane w chłodnictwie, przemyśle spożywczym,
technologiach chemicznych i procesowych, czy energetyce. Wszystkie produkty są „made in
Germany", testowane na stacji badawczej certyfikowanej przez TÜV. Ponad 20 lat
doświadczenia oraz rozwoju zapewnia wysoką jakość produktów.
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thermowave należy do grupy Güntner, podobnie jak Güntner GmbH & Co KG, światowy lider w
produkcji komponentów dla chłodnictwa i klimatyzacji, JAEGGI Hybridtechnologie AG oraz
basetec products & solutions. Jako spółka „córka” A-HEAT AG (Allied Heat Technology AG) z
siedzibą w Wiedniu firma czerpie z transferu informacji i „know-how” przekazywanego członkom
grupy na zasadzie synergii.
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