VIDEO.Termoelectrica
tehnologii de termoficare
prietenoase
mediului
și
consumatorilor!
Acesta este orașul Chișinău. La fel ca și multe alte capitale
și orașe cu o densitate mai mare a populației, Chișinăul
dispune de un sistem centralizat de încălzire. Acesta
alimentează cu energie termică și apă caldă consumatorii fie
că vorbim de grădinițe, școli, universități, spitale,
instituțiile administrației publice centrale și locale, sau
obiective industriale, centre comerciale, ateliere și oficii,
dar nu în ultimul rând blocuri locative și case particulare.
https://www.youtube.com/watch?v=GmdIoflxJnQ

Termoelectrica asigură cu energie termică aproximativ 70% din
locuitorii capitalei și peste 4000 de instituții, obiecte
sociale și agenți economici.

Acest lucru ne motivează să fim mai buni, mai moderni și mai
eficienți în apropierea noastră de consumator și în prestarea
unui serviciu mai calitativ!
Am ales să aplicăm tehnologii de ultimă generație și să
asigurăm servicii de o calitate înaltă pentru confortul
clienților noștri, pentru un mediu mai curat și o sănătate mai
bună, și pentru un sistem de termoficare mai fiabil și mai
eficient! În acest scop, modernizăm sursele de producere,
rețelele termice, stațiile de pompare, instalațiile de
distribuție și contorizare.
Pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor,
muncim fără întrerupere și depunem tot efortul ca să aducem
căldură și apă caldă în regim non-stop în fiecare casă, clasă
de studii, saloane spitalicești, oficii, spații comerciale și
industriale. Pornind de la aceasta abordare, am reușit să
implementam un nou model de încălzire a clădirilor și
edificiilor de toate tipurile, model bazat pe un consum
inteligent și eficient energetic. Pentru a realiza acest
obiectiv, instalăm Puncte Termice Individuale, menite să ofere
un confort mai mare consumatorilor, dar și un control mai bun
al consumului.
Datorită acestui sistem inovativ și totalmente automatizat,
consumatorii au posibilitatea să conecteze sau să deconecteze
căldura individual, cu setări preprogramate, fără a depinde de
vecini sau de administrațiile blocurilor și clădirilor.
În plus, aceasta oferă și posibilitatea optimizării consumului
și ca rezultat reducerea cheltuielilor pentru serviciile de
încălzire.
Pe lângă beneficiile individuale, acest sistem asigură
chișinăuienilor și un mediu mai curat, fără riscuri de
explozii sau contaminări cu substanțe nocive.
Suntem mândri de misiunea pe care ne-am asumat-o: a avea grijă
de fiecare consumator din orașul Chișinău.

Termoelectrica, cu grijă și căldură pentru dumneavoastră!

