
RÃSPUNZÂND PROMPT NEVOILOR SPECIFICE ALE SECTORULUI DE
CONSTRUCÞII INDUSTRIALE,

CazaneleindustrialeELCO
TrigonLPlussuntcelemai
compacteºivincuputeri
instalatedepânãla1,6MW
l Trigon L Plus oferã performanþe ridicate, instalare adaptabilã oricãrui
tip de proiect ºi întreþinere simplãlGama Trigon dispune puteri de la
60 pânã la 200kW pentru un singur cazan ºi pânã la 1,6 MW la instalarea
în cascadã, având în acelaºi timp emisii de NOx extrem de mici

S
tocul de spaþii indus-
triale din România a
depãºit în 2021 pragul
de 5,5 milioane mp,
cele mai dinamice re-
giuni din acest punct

de vedere fiind Bucureºti, Cluj,
Timiº, Arad dar ºi la Deva, Sibiu,
Târgu-Mureº ºi Braºov, zone cu te-
renuri disponibile ºi forþã de muncã
pregãtitã, îngrediente cheie care
pentru potenþialul de dezvoltare.
Astfel, se continuã trendul exitent
de peste 5 ani, timp în care Româ-
nia a avut un ritm rapid de dezvol-
tare al pieþei de centre industriale ºi
logistice, stocul de astfel de spaþii
dublându-se în aceastã perioadã.

"Creºterea cererii din partea sec-
toarelor de distribuþie ºi logisticã ºi
de FMCG, determinatã de dezvola-
rea fãrã precedent a reþelelor naþio-
nale de retail, corelate cu expansiu-
nea fãrã precedent a e-commerce
sunt principalii factori care au de-
terminat anul trecut creºterea sec-
torului de spaþii industriale ºi logis-
tice. Schimbãrile intervenite în mo-
delul de consum în timpul pande-
miei este foarte posibil sã devinã
permanente, astfel cã nevoile de
spaþii industriale ºi logistice vor
continua sã creascã. Dezvoltarea

pieþei construcþiilor ºi în aceastã di-
recþie a fost de bun augur pentru
ELCO, având în vedere portofoliul
complex ºi flexibil de soluþii pe care
îl deþine", a declarat Daniel Buhazi,
Director Comercial pentru brandul
german ELCO, din cadrul Ariston
Group.

Ideal pentru o gamã amplã de
proiecte de construcþii, cazanul de
pardosealã Trigon L Plus de la ELCO
reprezintã o nouã abordare în ma-
terie de design al cazanelor, care a
permis realizarea celui mai com-
pact ºi adaptabil model la orice in-
stalaþie de pe piaþã, redefinind, în
acelaºi timp, noþiunea de sisteme
de încãlzire pentru aplicaþii comer-
ciale. Trigon L Plus acoperã o gamã
largã de puteri de la 60 la 200 KW,
la montarea individualã, iar instala-
þiile pot ajunge pânã la puteri de
1,6 MW la montarea în cascadã. Da-
toritã unei tehnologii unice de tip
"double engine", cazanele ELCO cu
puterile cuprinse între 100 ºi 200
de kW conþin douã schimbãtoare
de cãldurã, douã arzãtoare, douã
vane de gaz, douã pompe de circu-
laþie ºi douã ventilatoare, care fun-
ctioneazã independent unele faþã
de celelalte, având practic douã ca-
zane într-unul singur. Acest lucru
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face ca rata de modulare a puterii
de 1:10 sã fie una dintre cele mai
mari pentru astfel de cazane.

Potrivit IBC Focus, în luna ianuarie
anul acesta se aflau în construcþie
aproape 100 de proiecte industria-
le la nivel naþional. Dacã realizãm
un clasament al numãrului de pro-
iecte deþinute, pe primele locuri se
aflã judeþul Bihor ºi Bucureºtiul, cu
câte 7 proiecte, urmate îndeaproa-
pe de Cluj, Satu Mare ºi Dolj, cu
câte 5 proiecte. De asemenea, pes-
te 5000 de proiecte în domeniul in-
dustrial ºi logistic, de diferite dimen-
siuni ºi în diverse stadii de dezvolta-
re, se aflau în lucru la nivel naþional
anul trecut, mai aratã IBC Focus.

Companiile care au nevoie de
spaþii logistice aleg aceste destina-
þii în funcþie de înfrastructura exis-
tentã, de accesul cãtre Bucureºti ºi
cãtre graniþele de nord ºi nord vest.
Poziþia geograficã a României re-
prezintã un avantaj extraordinar,
alãturi de oferta consistentã de te-
renuri ºi forþa de muncã bine
calificatã disponibile.

"Clienþii din domeniul construcþii-
lor industriale au nevoie specifice,
la care ne bucurãm sã putem rãs-

punde cu soluþiile ELCO. TRIGON L
PLUS este cel mai compact cazan
de pardosealã disponibil, precum ºi
cel mai uºor, datoritã conþinutului
redus de apã. De asemenea, produ-
sul este incredibil de flexibil ºi este
disponibil în diferite configuraþii,
oferind puteri de pânã la 1,6 MW.
Ca în toate proiectele de construc-
þii, ºi în cazul 11celor industriale
spaþiul este foarte important, astfel
cã un alt avantaj competitiv al pro-
dusului este amprenta micã la sol",
a subliniat Daniel Buhazi, Director
Comercial pentru brandul german
ELCO, din cadrul Ariston Group.

Trigon L Plus foloseºte tehnologia
unicã HEX3, ce structureazã schim-
bãtorul de cãldurã în trei zone: NOx
(formarea termicã de NOx termic
este redusã la minimum datoritã
rezistenþei scãzute, precum ºi rãcirii
rapide a gazelor de ardere la sub
1.000 °C); CO (prin creºterea rezi-
stenþei, schimbãtoarele de cãldurã
pãstreazã gazele de ardere la peste
600 °C cât mai mult timp posibil
pentru a reduce formarea monoxi-
dului de carbon); condensarea apei
(prin intermediul unor tuburi
schimbãtoare de cãldurã mici si dis-

tribuite compact, se asigurã o efi-
cienþã optimã a transferului de cãl-
durã). Datoritã noului display HMI
(Human Manual Interface) ºi gamei
extinse de accesorii, punerea în
funcþiune este foarte simplã, iar to-
ate componentele cheie sunt acce-
sibile din zona frontalã, facilitând
întreþinerea ºi reducând timpul de
lucru. Durabilitatea cazanului este
garantatã, avînd în vedere faptul cã
schimbãtorul sãu de cãldurã din
oþel inoxidabil, iar conþinutul scãzut
de apã ºi tehnologia avansatã de
ardere faciliteazã rapiditatea trans-
ferului de cãldurã cu eficienþã
extrem de ridicatã.

Din portofoliul ELCO mai fac par-
te cazanele industriale TRIGON® XL
ºi Trigon XXL, care reprezintã un
avans semnificativ în tehnologia
încãlzirii. Cu o configuraþie extrem
de flexibilã, un design inteligent ºi
o gamã largã de modele, cazanele
sunt ideale pentru o varietate mare
de aplicaþii comerciale. În extensie,
este posibilã cascadarea pânã la 8
cazane cu o putere combinatã de
pânã la 4560 kW pentru soluþiile
Trigon XL, ºi la o putere totalã de
32 MW pentru Trigon XXL.

Perspectivele de creºtere ale pieþei
de construcþii industriale rãmân va-
labile ºi pentru anii urmãtori, având
în vedere faptul cã România este
una dintre cele mai slab dezvoltate
pieþe de logisticã din Europa Cen-
tralã ºi de Est, cu aproximativ jumã-
tate din stocul de depozite pe cap
de locuitor în comparaþie cu Polonia
ºi un sfert din cel al Cehiei. De ase-
menea, se preconizeazã o menþine-
re ºi chiar creºtere a cererii venitã
din sectorul FMCG, din domeniile
orientate spre consumatori ºi, în
special, din zona comerþului electro-
nic. Multe din companiile active în
aceste domenii au transformat
România în bazã de operaþiuni pen-
tru alte economii mai mici din regiu-
ne, respectiv Bulgaria, Serbia, Cehia,
Grecia. Este posibil ca urmãtorul de-
ceniu sã genereze o creºtere majorã
în industrie, dacã luãm în calcul fap-
tul cã stocul de spaþii industriale ºi
logistice moderne este mic, raportat
la ritmul în care a evoluat economia
în ultimii zece ani.
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