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Енергозбереження та “поглиначі шуму” на новому місці розташування
підрозділу febi Precision Engineering (Точне Машинобудування)
Погляд з висоти пташинного польоту висвітлює всі секрети: у майбутньому
потреби в електроенергії підрозділу febi «Точне Машинобудування» будуть
забезпечуватись «зеленою» енергією. Сучасні фотоелектричні системи
загальною потужністю 700,000 кВт/рік встановлені на даху нової будівлі для
власного виробництва – зовсім поруч з штаб-квартирою Ferdinand Bilstein
GmbH + Co. KG в місті Енепеталь у Північній Рейн-Вестфалії, що у Німеччині.
Підрозділ febi «Точне машинобудування», який розпочне працювати на
новому місці розташування вже влітку 2017 року, буде самостійно генерувати
50 відсотків від його теперішнього рівня споживання електроенергії.
Співробітники, відповідальні за проект, також звертають увагу на інші аспекти
енергоефективності. В холодну пору року система опалення виробничого
майданчика буде використовувати тепло від обладнання та компрессорів для
нагрівання повітря, яке буде надходити зовні, та для обігріву підлоги в
офісних приміщеннях. «Як результат, ми будемо використовувати на 45
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Але нова будівля є не тільки новатором з точки зору використання та
збереження енергії, але ще і справжнім шумопоглиначем для виробничого
майданчика. Завдяки автоматичній системі вентиляції, вікна можуть бути
закриті постійно. Це, а також ізольовані стіни, знижують рівень шуму до
мімімального – що також є вагомою перевагою для місцевих мешканців.
Зовні будівля, яка незабаром стане домівкою для всього підрозділу febi
«Точне Машинобудування», виглядає майже повністю завершеною. “Наразі
триває процес встановлення систем вентиляції будівлі та трубопроводів для
забезпечення роботи машин та обладнання”, доповідає пан Хофінгхофф.
«Паралельно з цим, також тривають роботи по облаштуванню офісних
приміщень. Всі роботи передбачається закінчити наприкінці весни 2017 року.
Початок виробництва на новому майданчику заплановано на літо 2017».

Підгрунтя
Компетенція виробника є ключовою перевагою знаного на весь світ
справжнього експерта та постачальника запасних частин. Ferdinand Bilstein
GmbH + Co. KG працює в сфері металообробки з 1844 року, і за цей час
накопичила дуже значний та вагомий багаж знань та досвіду. Річні обсяги
нашого конвеєрного виробництва сягають від 500 до 200,000 одиниць
продукції певного виду.
Торгова марка febi входить до bilstein group, куди також входять такі сильні і
відомі торгові марки як SWAG та Blue Print. Більше інформації ви можете знайти
на: www.bilsteingroup.com
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