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REFERENOE
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku stwierdza, że firma ROLF SP. z o.o. bYła
podwykonawcą przy następuj ących zlecen iach nwestycyj nych wykonywa nych w
październiku 2015 roku : ,,Modernizacja, wymiana na całkowicie nowe, układów odPYlania:
a. kotła WF_9 o mocy max 8 MW zainstalowanego w kotłowni KR-ll w Szczecinku PrzY ul.
Sikorskiego 28
ul.
b. kotta WR-1o o mocy max 15 MW zainstalowanego w kotłowni KR-tw Szczecinku PrzY
i

Kołobrzeskiej"
W zakresie prac wykonywanych przez firmę ROLF Sp. o.o, było:
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Zdemontowanie starej instalacji
Dostarczenie i montaż głównych urządzeń odpylających typu MlX FILTR (cYklofiltrów),
oraz odpylaczy wstępnych typu MOS
Dostawa i montaż kanałów spalin od wylotu z kotłów do kanalu zbiorczego spalin

Montaż wentylatorów spalin i wentylatorów wspomagających
Montaż instalacji sprężonego powietrza
lzolacja termiczna urządzeń odpylających, wentylatorów i kanałów spalin
Dostawa i montaż kompletne8o układu sterowania z aparaturą Pomiarową
Uruchomienie instalacjioraz wykonanie pomiarów gwarancyjnych zaPYlenia sPalin

po zamontowaniu i uruchomieniu instalacjioraz przeprowadzeniu badań emisjistwierdzono
dla obydwu kotłów emisję zapylenia po_niżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6%oz.
jakoŚci oraz
lnstalacje wykonane przez firmę ROLF spełniĘ nasze oczekiwania w zakresie

terminowości.
z
Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod wykonanie sprawne wykonanie instalacji moŻemY
pełnym przekonaniem polecić firmę ROLF Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania
partnera dostarczającego nowoczesne urządzen ia do ochrony powietrza,
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