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 Grupa produktów
  Projektujemy i produkujemy Shock Puls Generator – SPG (Generator Impulsów 
Uderzeniowych) urządzenie do czyszczenia kotłów energetycznych 
w systemie online przez wytwarzane automatycznie impulsy uderzeniowe 
zainicjonowane przez spalanie sprężonej mieszanki gazów.
  Zapewniamy profesjonalne doradztwo i dobór optymalnego rozwiązania 
techniczno-ekonomicznego.

 Group of products
  We design and manufacture Shock Puls Generator - SPG - a device for cleaning power boilers 
in an online system by automatically generated shock pulses initiated by combustion 
of a compressed gas mixture.

  We provide professional advice and selection of the optimal technical and economic solution.

 Unikatowe cechy produktów
  Dzięki zastosowaniu technologii SPG operatorzy instalacji potwierdzili dłuższe czasy eksploatacji kotłów, 
większą efektywność i dłuższy czas żywotności orurowania kotła, co daje lepsze rezultaty ekonomiczne. 

  Wiodący dostawcy technologii kotłów decydują się na instalację SPG w nowych instalacjach także z uwagi 
na modułowy system oraz kompaktową budowę.

 Unique product features
  Thanks to the use of SPG technology, plant operators have confirmed longer boiler life, greater efficiency 
and a longer life for the boiler piping, which gives better economic results.

  Leading suppliers of boiler technology decide to install SPG in new installations also due to the modular system 
and compact design.

 Nasze powody do dumy
  Nasza innowacyjna technologia potwierdza swoją wyjątkową efektywność od 2009 roku na całym świecie, 
w ponad 600 instalacjach , nowych i już użytkowanych,  zlokalizowanych w ponad 20 krajach.

 Our reasons to be proud of
  Our innovative technology has proven its exceptional efficiency since 2009 around the world, 
in over 600 installations, new and already in use, located in over 20 countries.

 Ciekawe fakty / Interesting facts

600 instalacji w 20 krajach

/ 600 installations in over 20 countries
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