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W dniu 14 stycznia br. odbyła się konferencja „Nowoczesne Technologie Chłodnicze”
zorganizowana we Wrocławiu przez firmę Teko Polska sp. z o.o. – członka Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego PKN. W konferencji uczestniczyło 70 osób, reprezentujących firmy
instalacyjne z terenu Polski.          
 Niemiecka firma Teko, reprezentowana podczas konferencji przez Wolfganga Jakoba,
powstała w 1982 roku. Aktualnie jest jednym z największych producentów w zakresie urządzeń
i komponentów dla przemysłowego chłodnictwa i klimatyzacji w Europie. Na rynku polskim
swoje produkty oferuje od 2002 roku. Obecna siedziba mieści się w Pietrzykowicach k.
Wrocławia. Swoją ofertę Teko kieruje do firm montażowych i osób instalujących urządzenia
chłodnicze i klimatyzacyjne (zapewniając wsparcie techniczne i krótki czas dostawy urządzeń:
3÷7 dni dla TEKOSET flexi, 2÷4 tygodnie dla TEKOPACK i 1÷2 tygodnie dla TEKOPACK duo)
oraz systemy sterowania Wurm.

         

  
      

 Tematem tegorocznej konferencji były „Nowoczesne Technologie Chłodnicze” stosowane i
proponowane przez Teko. Firmę Teko Polska prezentował prezes – mgr inż. Jacek Krystecki,
który przekazał uczestnikom informacje dotyczące misji firmy oraz strategii rozwojowej. W
trakcie prezentacji przedstawione zostały nowości Teko (produkty oraz stosowana technologia),
które zainteresowani mieli możliwość obejrzeć na targach Chillventa 2010 oraz EuroShop w
Düsseldorfie w dniach 26.02÷2.03.2011. Znacząca część spotkania poświęcona była
automatyce Wurm. Wurm to nowoczesne, elektroniczne systemy sterowania o budowie
modułowej, pozwalające użytkownikom na zarządzanie skomplikowanymi instalacjami przy
wykorzystaniu najnowszych technologii komunikacyjnych Internet/Ethernet i GSM/GPRS.

         

  
      

 Podczas konferencji szczegółowo omówione zostały systemy FRIGOENTRY, FRIGOLINK i
FRIGODATA wraz z przykładami ich zastosowania. Dużym zainteresowaniem uczestników
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cieszyła się prezentacja multimedialna na temat zastosowania nowych technologii Teko w
marketach, przedstawiona przez Artura Kregiela – reprezentanta firmy z Niemiec, który omówił
innowacyjne rozwiązania systemowe w zakresie optymalnego sterowania pracą urządzeń w
instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, gwarantujące ich oszczędną i
bezpieczną pracę. Podczas konferencji przedstawiona została również nowa seria
wymienników ciepła marki Whiteline.

 Osoby zainteresowane prezentowaną tematyką zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z
przedstawicielami firmy Teko w Polsce.
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