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Η Boehringer Ingelheim Ελλάς βασίζεται σε αξιόπιστα συστήματα ψύξης
Lindau, 24 Μαρτίου, 2017 – Η εταιρεία ENGIE Refrigeration GmbH, με έδρα στο Lindau,
εφαρμόζει συστήματα ψύξης στους Χώρους Παραγωγής αλλά και στα γραφεία της
Boehringer Ingelheim Ελλάς στο Κορωπί Αττικής. Κατόπιν παραγγελίας από τη
φαρμακευτική εταιρεία, η ENGIE Hellas, η ελληνική αδερφή εταιρεία του ειδικού σε
συστήματα ψύξης από το Lindau, εγκαθιστά τους ψύκτες Quantum της ENGIE
Refrigeration για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η Boehringer Ingelheim Ελλάς ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων φροντίδας υγείας καταναλωτών, π.χ.
ιδιοσκευάσματα για την αντιμετώπιση του διαβήτη και της υψηλής αρτηριακής πίεσης, του AIDS, καθώς και
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, παυσίπονα και άλλα στέρεας μορφής σκευάσματα που χορηγούνται δια στόματος. Η
εταιρεία ακολουθει υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά το σύστημα ψύξης των Χώρων Παραγωγής, καθώς η Ακριβής
και Ελεγχόμενη Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία του Περιβάλλοντος στις Εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας
για την παρασκευή των φαρμακευτικών προϊόντων. Στο εξής, η Boehringer Ingelheim Ελλάς εμπιστεύεται τους
ψύκτες Quantum της ENGIE Refrigeration. Η ENGIE Refrigeration όχι μόνο παρέχει συστήματα ψύξης στους
χώρους παραγωγής, αλλά παράλληλα προσφέρει ένα άνετο περιβάλλον για τα γραφεία.
Στην Boehringer Ingelheim Ελλάς, η ENGIE Hellas εγκατέστησε τρεις ψύκτες X080 τύπου Quantum με συνολική
ικανότητα ψύξης 2,4 MW. Η ENGIE Hellas εγκατέστησε επίσης έναν ψύκτη X040 τύπου Quantum ο οποίος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως αντλία θερμότητας. Έχει ικανότητα ψύξης 300 kW και ικανότητα θέρμανσης 400 kW. Χάρη
στον ενσωματωμένο εξοικονομητή Open-Flash-Economizer και τον συμπιεστή με μαγνητικά ρουλεμάν, το
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Quantum διαθέτει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση που είναι πολύ σημαντική για τον πελάτη. Επιπλέον, οι ψύκτες
χαρακτηρίζονται για την υψηλή ομαλότητα του κινητήρα, καθώς και τη λειτουργική ασφάλεια. Οι ψύκτες Quantum
θα αποτελέσουν το νέο σύστημα ψύξης της Boehringer Ingelheim Ελλάς. Η ENGIE Hellas, η Ελληνική αδερφή
εταιρεία της ENGIE Refrigeration, αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
Η ENGIE Refrigeration διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ψύξη των χώρων και των διαδικασιών παραγωγής
φαρμακευτικών εταιρειών: «Ο συγκεκριμένος ευαίσθητος τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις ενώ
παράλληλα συνεπάγεται υψηλότερες απαιτήσεις για τον προμηθευτή. Τα συστήματα ψύξης μας είναι ασφαλή και
αποδοτικά. Πληρούν τα αυστηρά κριτήρια της φαρμακοβιομηχανίας» αναφέρει ο Jochen Hornung, ο διευθύνων
σύμβουλος της ENGIE Refrigeration.
Σημειώσεις για τον Συντάκτη
Η ENGIE στον τομέα των υπηρεσιών
Η ENGIE είναι ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμένων να βελτιώνουν τις επιδόσεις και την
αποδοτικότητα των κτιρίων, της βιομηχανίας, των υποδομών και των πόλεων. Σε χιλιάδες έργα σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, οι ομάδες τις ENGIE εργάζονται στενά με τους πελάτες για να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε
τεχνικές υπηρεσίες, facility management και επαγγελματικές εφαρμογές, συχνά συνδυάζοντάς τες με την
ενεργειακή εξειδίκευσή της. Η ENGIE, με ηγετική θέση στην Ευρώπη και με δεκάδες χιλιάδες πελάτες, αναπτύσσει
τις δραστηριότητές της παγκοσμίως απασχολώντας πάνω από 94.000 εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών.
Η ENGIE στην Ελλάδα
Η ENGIE έχει δύο κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα: ενεργειακές υπηρεσίες και facility management μέσω της
ENGIE Hellas, και παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσω του ομίλου εταιρειών
ΗΡΩΝ (50%). Η ENGIE Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000 και είναι ηγέτης στην παροχή
ενεργειακών υπηρεσιών, τεχνικής συντήρησης και facility management. Απασχολεί πάνω από 130 άτομα έμπειρο
προσωπικό και εκτελεί κάποιες από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες συμβάσεις υπηρεσιών ολοκληρωμένης
διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Ο ΗΡΩΝ διαχειρίζεται 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 600 MW) και απασχολεί 111 άτομα
προσωπικό. Ο ΗΡΩΝ προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε οικίες, βιομηχανίες κι επιχειρήσεις όπως
η MINERVA, ELINOIL, VIVECHROM, Alpha Satellite TV και Οδός Κεντρικής Ελλάδας.
Η ENGIE στον κόσμο
Η ENGIE αναπτύσσει τις δραστηριότητές της (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενεργειακές υπηρεσίες) γύρω
από ένα μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες προκλήσεις της ενεργειακής
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων: πρόσβαση σε αειφόρο ενέργεια, μετρίαση και
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων. Ο Όμιλος προσφέρει σε άτομα,
πόλεις κι επιχειρήσεις αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις βασιζόμενος στην τεχνογνωσία του σε τέσσερεις τομείς
κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, υγροποιημένο φυσικό αέριο και ψηφιακή
τεχνολογία. Η ENGIE απασχολεί 153.090 άτομα προσωπικό σε όλο τον κόσμο και το 2016 είχε έσοδα 69.6 δις
ευρώ. Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριου του Παρισίου και των Βρυξελλών (ENGI) και εκπροσωπείται
στους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120
and France 20).
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