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W tym roku zawór rozprężny T2 obchodził swoje 50-letnie urodziny. Jednocześnie Danfoss
ustanowił przełomowy rekord, kiedy 50 milionowy zawór T2 opuścił niedawno linię produkcyjną
w fabryce Danfoss w Nordborgu w Danii.

  

      

  

  

Każdego dnia, nawet o tym nie wiedząc, miliony ludzi jest zależnych od zaworów T2 z Danfoss.
Dobrze ukryty dla ludzkich oczu, zawór jest sercem niezliczonych układów chłodniczych na
całym świecie, zapewniając właściwe chłodzenie żywności i odpowiedni komfort w
pomieszczeniach. Przez ostatnie 50 lat, innowacyjny zawór T2 przetrwał próbę czasu i
pozostaje bezsprzecznie zaworem rozprężnym produkowanym w największej ilości przez
Danfoss.
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    Starszy wiceprezydent działu Automatic Controls w Danfoss, Stephen Gugliotta, wyjaśnia,dlaczego mały zawór T2 jest takim gigantem Danfoss: „Przez lata od jego wprowadzenia narynek, T2 udowodnił, że może stać się ogromnym sukcesem rynkowym. Jest nadalsprzedawany na całym świecie i wykorzystywany w różnych chłodniczych i klimatyzacyjnychzastosowaniach. W ciągu tych kilkudziesięciu lat swojej obecności na rynku wielu konkurentówpróbowało go skopiować. Jednak żaden nie ma takich parametrów i właściwości jak T2Danfoss”.    W długiej historii T2, jako bezpieczny i niezawodny produkt dla klientów Danfoss był i jestfundamentem do dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji w zaworach rozprężnych.Pierwszym tego typu zaworem, wykonanym ze stali nierdzewnej, był zawór rozprężny TU,wprowadzony na rynek w 1995 r. Kontynuując ten trend, jeszcze w tym roku Danfosswprowadzi pierwszy w historii hermetyczny elektroniczny zawór rozprężny ETS Colibri®,dedykowany do zastosowań klimatyzacyjnych, gdzie coraz częściej pojawia się koniecznośćpoprawy efektywności energetycznej całego systemu.    Wymierne oszczędności energiiT2 posiada udokumentowaną historię, jako jedno z najbardziej energooszczędnych rozwiązańoferowanych na rynku. Na przestrzeni lat zawór poddany został tylko kilku modyfikacjom, abysprostać zmieniającym się wymaganiom środowiskowym. W ciągu tych 50 lat zawór T2zaoszczędził około 157 000 GWh, będąc zamontowanym w tysiącach układów. Abyprzedstawić to bardziej obrazowo, zaoszczędzona energia mogłaby zasilać Włochy przez sześćmiesięcy, Danię przez prawie rok, a Argentynę przez ponad rok.    
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    „Po 50 latach zawór T2 nadal pozostaje czołowym elementem programu zaworów rozprężnych,utrzymując swoją przewagę konkurencyjną, zapewniając wysoką efektywność energetyczną,jakość i niezawodność, czyli te właściwości, które stanowią zawsze najwyższy priorytet dlaDanfoss”, podsumowuje Stephen Gugliotta.    Źródło:  www.danfoss.pl    
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