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ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od września 2006 r. do września 2007 r. wykonał dla Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów 

Sp. z o.o. -  „Modernizację Elektrowni Wodnej Olcza".

Zakres prac wykonanych przez ZRE Gdańsk Sp. z o.o. obejmował:

1. Opracowanie koncepcji wraz z niezbędnymi analizam i dla modernizacji.

Część budowlana:

2. Opracowanie uproszczonej dokumentacji.
3. Niezbędne wyburzenia i wykucia.
4. Wykonanie nowych fundamentów i kanałów.

Część elektryczna:

5. Przygotowanie miejsca pracy i niezbędne demontaże.
6. Modernizację regulatorów turbin.
7. Powiązanie z nowym układem regulacji turbiny i zmodernizowaną rozdzielnią 15 kV typu RS-17,5 kV/ZWSE nr 5124.
8. Rozdzielnie nn 0,4 kV.
9. Sygnalizator przejścia fali zwarciowej SMZ-2.
10. Zespół akumulator-prostownik (żelowe-szczelne).
11. Dostawę dwóch generatorów asynchronicznych o mocy 160 kW każdy.
12. Dostawę szafy wyprowadzenia mocy, zabezpieczeń i potrzeb własnych wraz z baterią kondensatorów i regulatorem mocy biernej.
13. Rozruch pomodemizacyjny.
14. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Część mechaniczna

15. Przygotowanie miejsca pracy i niezbędne demontaże.
16. Opracowanie dokumentacji (projekt modernizacji turbozespołów, paszport turbiny, DTR, rysunki zestawieniowe wszystkich

podzespołów turbozespołów).
17. Dostawę dwóch poziomych turbin Francisa bezpośrednio sprzęgniętych z generatorem asynchronicznym.
18. Dostawę armatury odcinającej wodę na dolocie do turbin.
19. Dostawę nowego rozgałęzienia rurociągu zasilającego w obrębie budynku elektrowni.
20. Dostawę armatury zabezpieczającej przed uderzeniem hydraulicznym.
21. Dostawę czyszczarki kart.
22. Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gdańsk Sp. z o. o. wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem 
wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jakość wykonanych prac oceniamy pozytywnie.

Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firmą ZRE Gdańsk Sp. z o. o. przy realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną 
i wiarygodną.

D yrek tor dę, 'Eksploatacji

ZyAmńnt/Faruch
Adres:
Rożnów 433 
33-316 Rożnów 
woj. małopolskie

B PH  S A  O ddział Nowy Są cz
42 1060 0076 0000 3200 0020 0836

Konto bankowe Centrala
tel. 0-18 440-31-30 

0-18 440-31-78
e-mail: zewroz@ns.onet.pl

Sekretariat
tel. 0-18 440-30-23 
fax 0-18 440-30-05

734-18-76-665
REG O N

490711879

NIP K R S
0000041661

S ąd R e jonow y  
dla K rako w a-Ś ró d m ieścia  
XII W ydzia ł G osp odarczy  

K ra jow ego  R e jes tru  S ądow egoWysokość kapitału zakładowego 1.100.000,-zl www.zewroznow.pl

mailto:zewroz@ns.onet.pl
http://www.zewroznow.pl

