OPTIMIZED
HEAT EXCHANGER
SOLUTIONS

AIDOSTI OPTIMOIDUT
LÄMMÖNVAIHDINRATKAISUT HELPOSTI JA JOUSTAVASTI
SUUNNITTELU JA MITOITUS
Suunnittelu sekä mitoitus on helppoa ja vaivatonta Optimizer-ohjelmistollamme.
Lopputuloksena on täysin kohteen vaatimusten mukaisesti ja kustannuksiltaan
optimoitu ratkaisu. Tarjoamme apua suunnitteluun vuosikymmenien kokemuksella ja
kehittämme tarvittaessa ratkaisun myös erikoisiin sekä vaativiin kohteisiin.

TUOTEKEHITYS & TESTAUS
Tuotekehityslaboratoriossamme testaamme kattavasti esimerkiksi erilaisia
olosuhteita, äänitasoja ja

valmistusmateriaaleja.

Voimme valmistamaa

prototyyppejä asiakkaan kanssa ja kehittää näin ideoita yhteistyössä
eteenpäin.

TEHOKKAAT TUOTANTOMENETELMÄT
Tuotantomme on organisoitu toimimaan mahdollisimman tehokkaasti
ja resursseja optimoiden. Kaikki toimintamme noudattaa ISO9001:2015
laatujärjestelmää sekä ISO14001 ympäristöjärjestelmää.

JOUSTAVAT TOIMITUKSET
Vakiotuotteissa toimitusaikamme on tarvittaessa lyhyt ja se voidaan sovittaa
esimerkiksi työmaan aikatauluihin.
toimitusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Otamme asiakkaan toiveet huomioon

Reagoimme nopeasti ja olemme joustava.

ENERGIATEHOKKUUS
Erilaisten prosessien lämmöntalteenottoon investoiminen lisää energiatehokkuutta
ja tuo kustannussäästöjä. Kestävät tuotteemme ovat kannattava investointi, joka
maksaa itsenä nopeasti takaisin.

UUSIEN RATKAISUIDEN KEHITTÄMINEN
Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan ja kehittää
ratkaisuja yhteistyössä. Tavoitteemme on olla alan luotettavin partneri nyt ja
tulevaisuudessa.

LAAJA TARJONTALUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

Ekocoil-konsernin ratkaisuvalikoima on yksi alan monipuolisimmista. Olemme kokenut nestejäähdyttimien,
lauhduttimien, lamellipattereiden sekä levylämmönvaihtimien valmistaja. Ripaputkitekniikalla valmistetut
ekonomaiserit ja ilman esilämmittimet puolestaan ovat kestävä valinta energiatehokkuuden parantamiseen.
Valikoimastamme myös erilaiset lämmittimet teollisuuden tarpeisiin sekä ripaputkipatterit uniikkiin
lämmöntuottoon.

OEM
Olemme kokenut ja luotettava kumppani, joka tarjoaa joustavaa
sekä nopeaa palvelua. Referenssejämme ovat esimerkiksi kaikki
suomalaiset sekä lukuisat ulkomaiset IV-koneiden valmistajat.
Levylämmönvaihtimissa olemme yksi Euroopan johtavaista
valmistajista.

ENERGIA- JA PROSESSITEOLLISUUS
Tarjoamme
ratkaisuja

eri

teollisuudenaloille

energiatehokkuuden

sekä

voimalaitoksille

parantamiseen

ja

jäähdytykseen. Tuotteillamme on lyhyt takaisinmaksuaika ja
pitkä käyttöikä, ne ovat toimintavarmoja sekä helppoja pitää
puhtaina.

RAKENNUKSET
Toimitamme rakennuksiin

energiatehokkaita ja turvallisia

lämmittimiä. Valikoimastamme löytyvät myös ripaputkipatterit
uniikkiin

lämmöntuottoon

arkkitehtuuristen

vaatimusten

mukaisesti.

DATAKESKUKSET JA MUUT
ERIKOISRATKAISUT
Suunnittelemme ja testaamme erikoisratkaisuja vaativiin
olosuhteisiin. Esimerkiksi datakeskuksiin pystymme tarjoamaan
tarkasti,

täysin

vaatimusten

käyttövarmoja ratkaisuja.

mukaisesti

mitoitettuja

ja

Ekocoil-konserniin on kertynyt kokemusta ja osaamista
alalta jo useiden vuosikymmenten ajalta. Ekocoililla
on laaja asiakaskunta eri teollisuudenalojen yritysten
joukossa. Se on pitkäaikainen OEM-valmistaja useille
alan johtaville
yrityksille.
Konsernin asiakkaita
ovat esimerkiksi ilmastointialan laitevalmistajat
(sovellusalueina
mm. jäähdytys, lämmitys ja
lämmöntalteenotto), kaupan kylmä, erilaiset energiasekä prosessiteollisuuden yritykset ja meriteollisuus.
Ekocoil-konsernin ratkaisuja löytyy monenlaisista
rakennuksista, voima- ja teollisuuslaitoksista, laivoista
sekä palvelinsaleista.
Ekocoil-konserni panostaa vahvasti tuotekehitykseen
sekä tuotantomenetelmien ja prosessien jatkuvaan
kehittämiseen.
Yrityksen
toiminta
noudattaa
ISO9001:2015 laatujärjestelmää sekä ISO14001:2015
ympäristöjärjestelmää.

OPTIMIZED HEAT EXCHANGER SOLUTIONS

Ekocoil on toiminut Turengissa vuodesta 1977 lähtien.
Konserniin kuuluvat emoyritys Oy Ekocoil sekä
tytäryhtiöt Ekopatter Oy ja lahtelainen Eino Talsi Oy.
Yhdessä nämä kolme tarjoavat yhden markkinoiden
monipuolisimmista tuoteportfolioista. Konserni vastaa
itse kaikesta tuotteiden suunnittelusta, valmistuksesta
ja testauksesta alusta loppuun asti koko prosessin ajan.

www.ekocoil.fi

