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KELVION – UN OMAGIU 

ADUS LORDULUI KELVIN 

(1824 - 1907)

LOGOUL NOSTRU – INSPIRAT DE 

SCHEMA UNUI SCHIMBĂTOR DE 

CĂLDURĂ

4.500 ANGAJAŢI –

ÎN ÎNTREAGA LUME

67 FILIALE ŞI PARTENERI DE 

VÂNZĂRI ÎN ÎNTREAGA LUME

PIEŢELE 

DUMNEAVOASTRĂ SUNT 

ŞI PIEŢELE NOASTRE

Industria chimică Alimente şi 

băuturi

Industrie 

grea

HVAC Transport maritim

Petrol şi gaze Energie electrică Refrigerare Zahăr Transporturi

KELVION ARE

O ISTORIE ÎNDELUNGATĂ

Sub noul nume, fosta

GEA Heat Exchangers îşi scrie

propria istorie Kelvion.

GEA îşi vinde segmentul de

schimbătoare de căldură către 

Triton.

Reorganizarea celor 9 divizii ale GEA pe 

segmente tehnologice distincte. Cel mai mare 

dintre acestea este segmentul schimbătoare 

de căldură.

În aprilie 1999, GEA a fost 

achiziţionată de mg technologies 

AG

Înfiinţarea GEA la Bochum de 

către Otto Happel sen. (născut în 

1882)

2015

2014

2010

1999

1920



VÂNZĂRILE KELVION (2017)
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VÂNZĂRILE PE RAMURI ÎN ANUL 

FINANCIAR 2017 [%]

HVAC şi refrigerare [28,4%]

Petrol şi gaze [21,6%]

Energie electrică [18,5%]

Industria chimică [9,7%]

Altele [8,8%]

Transport maritim [6,8%]

Alimente şi băuturi [6,3%]

VÂNZĂRILE PE REGIUNI ÎN ANUL 

FINANCIAR 2017 [%]

Europa de Vest [46,3%]

Asia Pacific [18,3%]

Europa de Est [11,2%]

America Latină 

[4,0%]

America de Nord [10,0%]

Africa [6,0%]

Orientul Mijlociu [4,2%]

800 mln. EUR



PORTOFOLIUL KELVION DE SCHIMBĂTOARE 

DE CĂLDURĂ
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Schimbător de 

căldură cu plăci

lipite

Schimbător de 

căldură cu plăci

complet sudate

Schimbător de 

căldură cu plăci

şi garnituri

SerpentineRăcitor de aer

individualizat

Răcitor de aer

comercial

Condensator Bloc de

aluminiu

Radiatoare şi

răcitoare uscate

Răcitoare în 

circuit închis

Aer-aerCondensator

răcit cu aer

Răcitor de aer cu 

aripioare

Uscător de aer Preîncălzitor de aer EconomizorSchimbător căldură

gaze de evacuare

Răcitor de aer

de supraalimentare

Răcitor de 

gaz cu presiune

Răcitor cu

recirculare

Răcitor casetat Răcitor cu ţevi şi 

manta 

cu dublă siguranţă

Răcitor cu ţevi şi 

manta 

simplu

Răcitor cu ţevi şi 

manta 

tehnologic

Răcitor cu ţevi şi 

manta 

pentru abur

Desublimatoare Pompe de ulei

pentru 

transformatoare

Răcitoare aer/ulei

pentru 

transformatoare

Răcitoare apă/ulei

pentru 

transformatoare

Turn de răcire



CAPACITĂŢILE NOASTRE DE PRODUCŢIE
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GERMANIA

HERNE (MCS)

► Răcitoare în circuit închis

► Răcitoare cu aer şi gaz pentru motoare

Monzingen (MCS)

► Blocuri de aluminiu

► Răcitoare cu ţevi şi manta cu dublă 

siguranţă

► Răcitoare cu ţevi şi manta simple

► Răcitoare aer/ulei pentru transformatoare

► Răcitoare ulei/apă pentru 

transformatoare

Nobitz-Wilchwitz (PHE)

► Schimbătoare de căldură cu plăci lipite 

Sarstedt (PHE)

► Schimbătoare de căldură cu plăci 

complet sudate

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi

garnituri

BRAZILIA

Franco da Rocha (PES)

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Răcitoare în circuit închis

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi 

garnituri

► Răcitoare cu ţevi şi manta tehnologice

► Răcitoare cu ţevi şi manta pentru abur

CHINA

Wuhu (MCS)

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Schimbătoare de căldură cu plăci lipite

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi 

garnituri

► Răcitoare în circuit închis

► Răcitoare de aer comerciale

► Răcitoare uscate

► Răcitoare cu aer şi gaz pentru motoare

► Radiatoare

► Răcitoare cu ţevi şi manta cu dublă 

siguranţă

► Răcitoare aer/ulei pentru transformatoare

► Răcitoare ulei/apă pentru transformatoare

Changshu (PES)

► Condensatoare răcite cu aer

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Răcitoare cu ţevi şi manta pentru abur

CEHIA

Nymburk (RT)

► Răcitoare de aer comerciale

► Răcitoare de aer individualizate

FRANŢA

Wingles (RT)

► Turnuri de răcire

► Răcitoare uscate

► Radiatoare

► Răcitoare cu ţevi şi manta simple

► Răcitoare aer/ulei pentru 

transformatoare

Nantes (PES)

► Condensatoare răcite cu aer

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

INDIA

Pune (PHE)

► Condensatoare răcite cu aer

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Blocuri de aluminiu

► Răcitoare în circuit închis

► Desublimatoare

► Schimbătoare de căldură cu plăci 

complet sudate

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi 

garnituri

► Radiatoare

► Răcitoare cu ţevi şi manta pentru abur

OLANDA

Almere (MCS)

► Răcitoare cu aer şi gaz pentru 

motoare

► Răcitoare cu ţevi şi manta cu dublă 

siguranţă

► Răcitoare cu ţevi şi manta simple

Doetinchem (PES)

► Turnuri de răcire în buclă închisă

► Turnuri de răcire modulare

Sint Maartensdijk (RT)

► Răcitoare de aer individualizate

POLONIA

Opole (PES)

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Răcitor de aer cu aripioare – HdG

► Desublimatoare

► Schimbătoare de căldură cu plăci complet 

sudate

► Răcitoare cu ţevi şi manta tehnologice

► Răcitoare cu ţevi şi manta simple

► Răcitoare aer/ulei pentru transformatoare

Świebodzice (RT)

► Serpentine

► Răcitoare de aer comerciale

► Condensatoare

► Răcitoare uscate

► Răcitoare cu aer şi gaz pentru motoare

► Radiatoare

SPANIA

Igorre (PES)

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Răcitor de aer cu aripioare – HdG

► Răcitoare cu ţevi şi manta tehnologice

► Răcitoare cu ţevi şi manta pentru abur

STATELE UNITE

Catoosa (PES)

► Răcitoare de aer şi economizoare

► Răcitoare de aer cu aripioare Alu

► Schimbătoare de căldură cu plăci lipite

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi 

garnituri

Knoxville (RT)

► Răcitoare uscate

Burkesville (MCS) [Rocore]

► Răcitoare cu ţevi şi manta simple

Franklin (MCS) [Rocore]

► Blocuri de aluminiu

► Răcitoare în circuit închis

REGATUL UNIT

Fareham (RT)

► Răcitoare de aer comerciale

► Condensatoare

► Răcitoare de aer individualizate

► Răcitoare uscate

► Radiatoare

SUEDIA

Ystad (PHE)

► Schimbătoare de căldură cu plăci şi 

garnituri

AFRICA DE SUD

Germiston (PES) [Service Factory]

► Răcitoare de aer cu aripioare

► Turnuri de răcire

► Instalaţii de tiraj mecanic montate la 

faţa locului

► Instalaţii petrochimice

QATAR

Doha (PES) [Service Factory]

► Condensatoare răcite cu aer

► Răcitoare de aer cu aripioare

► Răcitoare cu ţevi şi manta



SCHIMBĂTOARELE DE CĂLDURĂ SE 

UTILIZEAZĂ ÎN DIVERSE DOMENII:
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INDUSTRIA 

CHIMICĂ

► Produse chimice de bază

► Produse agrochimice

► Produse petrochimice

► Polimeri şi mase plastice

► Produse farmaceutice şi 

chimice de mare puritate

► Produse chimice de 

specialitate

ALIMENTE ŞI BĂUTURI

► Lactate

► Bere

► Băuturi

► Alimente vâscoase şi uleiuri 

comestibile

INDUSTRIE GREA

► Siderurgie / metalurgie

► Industria cimentului

► Fabrici auto

► Deversări industriale

► Ape uzate industriale

► Incinerarea deşeurilor

► Tratarea suprafeţelor

► Industria anvelopelor

► Minerit

HVAC

► Încălzire şi răcire centralizată

► Aer condiţionat

► Apă potabilă şi piscine

► Energii regenerabile

TRANSPORT 

MARITIM

► Sisteme de evacuare

► Sisteme de bord

► Sisteme de propulsie

PETROL ŞI GAZE

► Foraj

► Extracţie de petrol şi gaze

► Transport de petrol şi gaze

► Rafinarea ţiţeiului

► Produse petrochimice

ENERGIE

► Motoare diesel şi pe 

benzină

► Electrocentrale pe 

combustibili fosili

► Reţeaua de distribuţie a 

energiei electrice

► Energii regenerabile

► Turbine cu abur şi gaze

REFRIGERARE

► Depozitarea fructelor şi legumelor

► Centre de date

► Vitrine frigorifice şi tejghele de bar

► Supermarketuri

► Procesare generală a alimentelor

► Prelucrarea cărnii

► Divertisment şi unităţi de testare

► Sectorul maritim

► Centre de distribuţie

► Sere agricole
ZAHĂR

► Zahăr de sfeclă

► Zahăr de trestie

► Bioetanol

TRANSPORTURI

► Vehicule feroviare diesel

► Vehicule feroviare electrice

► Vehicule de mare tonaj



INDUSTRIA CHIMICĂ

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Produse chimice de bază Produse agrochimice

Produse petrochimice Polimeri şi mase plastice

Produse farmaceutice şi chimice de 

mare puritate

Produse chimice de specialitate

Schimbătoare de 

căldură cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Răcitoare cu ţevi 

şi manta simple
Răcitoare cu ţevi şi

manta 

cu dublă siguranţă

Condensatoare 

răcite cu aer

Răcitoare de aer 

cu aripioare

Uscătoare 

de aer

Preîncălzitor 

de aer
Economizoare

Răcitoare în circuit 

închis

Răcitoare de aer 

de supraalimentare

Desublimatoare Turnuri 

de răcire



PIAŢA CENTRELOR DE DATE

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

CRAH (condiţionarea aerului din 

camera computerelor)

CRAH (manipularea aerului din camera 

computerelor)

Răcire şi încălzire centralizată

Energii regenerabile 

Turbine eoliene Reţeaua de distribuţie a energiei 

electrice

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Condensatoare 

răcite cu aer

Răcitoare de aer 

cu aripioare

Uscătoare 

de aer
Economizoare

Răcitoare de aer 

de supraalimentare

Răcire individualizată în interiorul sălii 

serverelor

Energii regenerabile 

Motoare diesel şi pe benzină

Serpentine Condensatoare Răcitoare de aer

individualizate

Sisteme de răcire 

pentru 

transformatoare

Aer-aer

Radiatoare şi

răcitoare uscate

Turnuri 

de răcire



INDUSTRIA ALIMENTELOR ŞI BĂUTURILOR

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Lactate Bere

Băuturi Alimente vâscoase şi uleiuri comestibile

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Răcitoare cu ţevi 

şi manta simple

Răcitoare cu ţevi şi 

manta 

cu dublă siguranţă

Uscătoare 

de aer

Turnuri 

de răcire
Răcitoare de aer

comerciale

Răcitoare de aer

individualizate

Condensatoare şi

răcitoare uscate



INDUSTRIA GREA

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci sudate

Radiatoare şi

răcitoare uscate

Uscătoare de aer Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Turnuri 

de răcire

Răcitoare de aer 

cu aripioare

Preîncălzitoare 

cu aer

Condensatoare 

răcite cu aer

Minerit

Siderurgie / metalurgie Industria cimentului

Fabrici auto Deversări industriale

Ape uzate industriale Incinerarea deşeurilor

Tratarea suprafeţelor Industria anvelopelor



PIAŢA HVAC

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Încălzire şi răcire centralizată Aer condiţionat

Apă potabilă şi piscine Energii regenerabile – pompe de 

căldură, încălzire geotermală şi solară

Serpentine

Turnuri 

de răcire

Condensatoare şi

răcitoare uscate



PIAŢA TRANSPORTURILOR MARITIME

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Sisteme de evacuare Sisteme de bord

Sisteme de propulsie

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Răcitoare cu ţevi 

şi manta simple
Răcitoare cu ţevi şi 

manta 

cu dublă siguranţă

Răcitor 

casetat

Răcitor de aer 

de supraalimentare

Răcitor în 

circuit închis

Schimbător de 

căldură 

pentru gazele de 

evacuare

Serpentine



INDUSTRIA PETROLULUI ŞI GAZELOR

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Foraj Extracţie de petrol şi gaze

Transport de petrol şi gaze Rafinarea ţiţeiului

Produse petrochimice

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Răcitoare cu ţevi 

şi manta simple

Răcitoare cu ţevi şi 

manta 

cu dublă siguranţă

Condensatoare 

răcite cu aer

Răcitoare de aer 

cu aripioare

Uscătoare 

de aer

Preîncălzitor 

de aer

Turnuri 

de răcire



PIAŢA ENERGIEI

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Motoare diesel şi pe benzină Electrocentrale pe combustibili fosili

Reţeaua de distribuţie a energiei 

electrice

Energii regenerabile

Turbine cu abur şi gaze

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci sudate

Serpentine Radiatoare şi

răcitoare uscate

Turnuri 

de răcire
Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Răcitoare de aer 

cu aripioare

Răcitoare în circuit 

închis

Răcitoare de aer 

de supraalimentare

Răcitoare ulei/apă 

pentru 

transformatoare

Pompe de ulei 

pentru 

transformatoare

Schimbător de căldură 

pentru gazele de 

evacuare

Condensatoare 

răcite cu aer

Răcitoare ulei/aer 

pentru 

transformatoare



PIAŢA DE REFRIGERARE

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Răcitoare de aer

comerciale

Răcitoare de aer

individualizate

Condensatoare şi

răcitoare uscate

Serpentine Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Turnuri 

de răcire

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci şi garnituri

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci sudate

Centre de distribuţie Sere agricole

Depozitarea fructelor şi legumelor Vitrine frigorifice şi tejghele de bar

Centre de date Supermarketuri

Procesare generală a alimentelor Prelucrarea cărnii

Divertisment şi unităţi de testare Sectorul maritim



INDUSTRIA ZAHĂRULUI

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Schimbătoare de 

căldură

cu plăci şi garnituri

Evaporatoare cu 

plăci cu peliculă 

ascendentă

Evaporatoare cu 

plăci cu peliculă 

descendentă

Schimbătoare de 

căldură 

cu ţevi şi manta

Evaporatoare cu ţevi 

cu peliculă 

descendentă

Turnuri 

de răcire

Condensatoare 

răcite cu aer

Zahăr de sfeclă Zahăr de trestie

Bioetanol



PIAŢA TRANSPORTURILOR

PRINCIPALELE APLICAŢII PRINCIPALELE PRODUSE

Vehicule feroviare diesel Vehicule feroviare electrice

Vehicule de mare tonaj

Schimbătoare de 

căldură 

cu plăci lipite

Blocuri 

de aluminiu

Schimbător de 

căldură 

pentru gazele de 

evacuare

Răcitor de aer 

de supraalimentare

Răcitoare ulei/apă 

pentru 

transformatoare

Pompe de ulei 

pentru 

transformatoare

Radiatoare

Răcitoare cu ţevi 

şi manta simple



PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ DE 

ÎNCREDERE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

19

service@kelvion.com

www.kelvion.com/service

Servicii de 

punere în funcţiune
Piese de schimb

(inclusiv soluţii)

Reparaţii şi 

revizii

Verificări şi 

întreţinere
Testare şi 

monitorizare

Consultanţă şi

instruire
Modernizări şi 

înlocuiri

SERVICII PENTRU TOATE 

MĂRCILE

ACORDURI DE PERFORMANŢĂ



www.kelvion.com

CONTACT

Klemens Waterkotte

+49 152 227 058 67

klemens.Waterkotte@kelvion.com
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0


