KONTAKT:

TERMALL Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA
ul. Czyżewskiego 50
97-400 Bełchatów
Tel.: +48 44 633 79 37
Fax: +48 44 633 60 51
E-mail: biuro@termall.pl
NIP: 769-10-00-270
Regon: 590326730
KRS 0000202138
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KALENDARIUM
2000 – zrealizowana przez Termall
pierwsza w województwie łódzkim
Instalacja Odgazowania Składowiska
Odpadów Komunalnych wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu
w Dołach Brzeskich – zrealizowane
przez Termall, przygotowanie projektu budowy Parku Elektrowni Wiatrowych na górze Kamieńsk.
2002 – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001:2001, otrzymanie
Certyﬁkatu Diamentowy Eko-Glob za
wybitne osiągnięcia w działalności
proekologicznej.

1991 – rozpoczęcie działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
Termall prowadzonego w formie
spółki cywilnej.
1994 – Termall funkcjonuje jako spółka
prawa handlowego pod nazwą Energetyka i Technika Grzewcza Termall
Sp. z o.o.
1997 – Budowa i rozruch Instalacji
Odsiarczania Spalin bloków nr 5 i nr 6
w Elektrowni Bełchatów była udokumentowaniem prowadzenia usług
w zakresie koordynacji i nadzoru budowy oraz kompleksowych rozruchów
instalacji energetycznych.

2004 – ﬁrma rozpoczęła funkcjonowanie pod obecną nazwą Termall Sp.
z o.o. Rozruch Moc Ekologia.
2008 – wdrożenie oraz stosowanie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
zgodnie z normami PN-EN ISO
9001:2001; PN-EN ISO 14001:2005;
PN-N-18001:2004.
2011 – otrzymanie pres żowego wyróżnienia dla przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość
„Diamenty miesięcznika Forbes”.
2015 – właściciele przekazali stery
zarządzania ﬁrmą w ręce następnego
pokolenia; przystąpienie do konkursu i otrzymanie Certyﬁkatu Jakości
Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

2017 – wdrożenie oraz stosowanie
nowego Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Środowiskiem
i BHP zgodnie z normami PN-EN ISO
9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015;
PN-N-18001:2004, rozpoczęcie działań
mających na celu stworzenie Energetycznego Laboratorium Badawczego
pracującego zgodnie z aktualną normą
PN-EN ISO/IEC 17025, otrzymanie
Złotego Certyﬁkatu Jakości Biznesu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
2019 – zakończenie budowy Energetycznego Laboratorium Badawczego
oraz nadanie przez Polskie Centrum
Akredytacji Certyﬁkatu AB 1728 potwierdzającego kompetencje w zakresie pomiarów gazów odlotowych
zgodnie z aktualną normą PN-EN
ISO/IEC 17025:2018-02, otrzymanie
Złotego Certyﬁkatu Jakości Biznesu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
od 2025 – Termall Sp. z o.o. Rozruch
Moc Ekologia jest jednym z głównych
d o sta wc ó w u s ł u g w za k re s i e :
doradztwa inwestycyjnego,
koordynowania i nadzoru budów,
ko m p l e k s o w e g o p r o w a d ze n i a
rozruchów instalacji energetycznych
i ochrony środowiska.
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O NAS
Termall jest ﬁrmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną pozycję
niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi w sięganiu po nowe
rozwiązania i rynki. Sukcesja, zapewniająca stabilność i ciągłość biznesu, gwarantuje
bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym. Podejmowane w oparciu o własne nakłady
inwestycyjne decyzje powodują, że spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem na
biznes, zaangażowaniem w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną społecznością.
Firma zatrudnia wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę specjalistów rozruchu, eksploatacji oraz
nadzorów.
Misją TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jest świadczenie najwyższej jakości usług
dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych
technologii w oparciu o profesjonalny zespół ekspertów.
Kluczowe wartości, na których opiera się misja i realizowana jest wizja Firmy to:
UCZCIWOŚĆ – równe i sprawiedliwe zarządzanie projektem,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – za podejmowane działania i realizowane zobowiązania,
WIARYGODNOŚĆ – zapewnienie rzetelnej informacji o możliwościach realizacji,
PROFESJONALIZM – bazowanie na umiejętnościach, wiedzy pracowników i zaufanych
partnerach biznesowych,
KOMPLEKSOWOŚĆ – ukierunkowanie na zapewnienie pełnej obsługi klienta w sprzedaży
usług, otwartość na potrzeby rynku,
ELASTYCZNOŚĆ – elastyczność w kontaktach z klientem, ukierunkowanie na potrzeby
klienta,
SZACUNEK – szacunek dla wartości swojej pracy i p[racy innych,
ZAUFANIE – profesjonalna obsługa i budowa długoterminowych relacji biznesowych.
Do głównych obszarów działalności TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia należą:
przygotowanie i doradztwo w zakresie inwestycji,
prowadzenie projektów, koordynacja i nadzory budów,
kompleksowe rozruchy instalacji energetycznych, ochrony środowiska oraz pomocniczych,
nadzory i prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych i ochrony środowiska,
optymalizacje, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, pomiary gwarancyjne,
przygotowanie i realizacja projektów w zakresie energetyki i ochrony środowiska, doradztwo technologiczne.
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Firma prowadzi realizacje dla szeregu branż przemysłowych, m.in.:
energetyka zawodowa i przemysłowa,
obiekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, instalacje
termicznego przekształcania odpadów, instalacje oczyszczania
spalin),
odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa, geotermie,
biogazownie),
przemysł ciężki,
przemysł chemiczny,
przemysł papierniczy,
cementownie.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
UDT - CERT

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

CERTYFIKAT
Certiﬁcate

Nr CSJSB/482/2017
Jednostka Certyﬁkująca Systemy Zarządzania UDT - CERT
Management Systems Certiﬁcation Body UDT - CERT

poświadcza, że ﬁrma:
certiﬁes that the company:

TERMALL Sp. z o.o.
ROZRUCH MOC EKOLOGIA
ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów
wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami
has implemented and maintains an integrated management system in compliance with

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004
EN-EN ISO 9001:2015, EN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004

Zakres certyﬁkacji:
Scope of certiﬁcation:
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi w zakresie energetyki
i ochrony środowiska. Prowadzenie kompleksowych rozruchów obiektów energetyki
zawodowej, przemysłowej i ochrony środowiska. Automatyzacja procesów przemysłowych projektowanie i montaż. Montaż instalacji technologicznych.
Management of investment and modernization projects in scope of power industry and environmental protection. Complex
commissioning of industrial and commercial power engineering and environmental protection objects. Industrial automation design and assembly. Assembly of technological installations.

Data udzielenia certyﬁkacji:

16.12.2008

Date of granting certiﬁcation:

Data wydania certyﬁkatu:

16.12.2017

Date of issue:

Data ważności certyﬁkatu:

15.12.2020

Certiﬁcate is valid until:

Prezes UDT

Dyrektor Departamentu
Certyﬁkacji i Oceny Zgodności

UDT President

Director of the Certiﬁcation
and Cobformity Assessment Department

Jacek Niemczyk

AC 078

Andrzej Ziółkowski

QMS, EMS, BHP

UDT-CERT, 02-353 WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 34

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP
W 2017 r. Spółka na podstawie audytu recertyﬁkującego uzyskała ponownie
certyﬁkat poświadczający wdrożenie oraz stosowanie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnie z normami PN-EN
ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004. Historia systemów Zarządzania Jakością sięga 2002 r., w którym odbył się pierwszy audyt
certyﬁkacyjny. W 2008 r. wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB 1728
– ENERGETYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE
W 2019 r. Spółka na podstawie audytu Polskiego Centrum Akredytacji
uzyskała Certyﬁkat AB 1728 poświadczający kompetencje Energetycznego
Laboratorium Badawczego w obszarze pomiarów gazów odlotowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
W 2015 r. oraz 2016 r. Termall Sp. z o.o. otrzymała Certyﬁkat Jakości Biznesu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Certyﬁkat ten jest potwierdzeniem respektowania wartości etycznych i codziennego stosowania zasady fair play.
W 2017, 2018 oraz 2019 r. Firma otrzymała złoty Certyﬁkat Jakości Biznesu
Przedsiębiorstwa Fair Play.
DIAMENTOWY EKO-GLOB
We wrześniu 2002 r. ﬁrma „Termall” otrzymała Certyﬁkat Diamentowy EkoGlob za wybitne osiągnięcia w działalności proekologicznej przyznany przez
Kapitułę Ziemi Łódzkiej w I Edycji Konkursu „Eko-Glob”. Certyﬁkat został
wręczony za całokształt działalności Spółki na rzecz zrównoważonego
rozwoju województwa łódzkiego.

oraz szereg pres żowych wyróżnień, m.in.:
DIAMENT FORBESA, GAZELA BIZNESU, HERMES, PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU,
EURODIALOG 2003, EUROPRODUKT, LAUR BIAŁEGO TYGRYSA POLSKIEJ
ENERGETYKI – ENERGIA 2019.
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
KOORDYNACJA BUDOWY
Opracowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia
budowy obiektów energetycznych i ochrony środowiska
Wielobranżowy nadzór i koordynacja robót budowlanomontażowych dla sektora energetycznego
Koordynacja dostaw, synchronizacja podwykonawstwa,
prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej
Weryﬁkacja, analiza, kompletowanie i kontrola spływu dokumentacji
Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur jakościowych przez Wykonawców Robót uczestniczących w procesach inwestycyjnych
Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją
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ROZRUCHY INSTALACJI ENERGETYCZNYCH, NADZORY,
EKSPLOATACJA
Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej w energetyce zawodowej

Przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich
urządzeń i układów technologicznych

Koordynacja wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażowych i w czasie trwania rozruchu

Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji
(płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)
Ruch regulacyjny – optymalizacja pracy instalacji

Opracowanie harmonogramów i programów prac
uruchomieniowo-rozruchowych

Ruch próbny instalacji

Przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia

Szkolenie personelu

Próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie
sygnalizacji i blokad technologicznych

Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji
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NOWE TECHNOLOGIE, DORADZTWO, ANALIZY
Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia prowadzi
tematy w obszarze doradztwa:
przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni w oparciu o paliwa odnawialne,
analiza rynku paliw odnawialnych,
wykonanie studium wykonalności i biznesplanu,
projektowanie i konﬁguracja urządzeń do rozładunku,
magazynowania i transportu biomasy,
odgazowywanie składowisk odpadów – realizacje „pod
klucz”.
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POMIARY, OPTYMALIZACJE
Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia prowadzi badania i pomiary następującego rodzaju:
pomiary technologiczne, pomiary gwarancyjne, pomiary weryﬁkacyjne i sprawdzające
(AMS), pomiary kontrolne, pomiary okresowe,
optymalizację procesów.Prowadzone badania
i pomiary obejmują następujące zakresy:
pomiary stężeń i emisji gazów odlotowych
(pyłu, O₂, CO₂, SO₂, NOX jako suma NO
i NO₂, CO, NH₃, SO₃, HCl, HF, TVOC, metali
ciężkich),
pomiary stężeń i emisji skuteczności
działania urządzeń redukujących zanieczyszczenia do atmosfery,
pomiary stężeń i emisji do wyznaczenia
charakterystyk dla ciągłych systemów pomiarowych (AMS),
pomiarów rozkładów prędkości oraz strumienia objętości gazów,
pomiary stężeń i emisji na potrzeby testów
technologicznych.

Energetyczne Laboratorium Badawcze ﬁrmy
Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia stosuje następujące techniki i metody pomiarowe:
chemiluminescencja (NO oraz NOX w przeliczeniu na NO₂),
paramagnetyzm (O₂),
NDIR (CO, SO₂),
FTIR (CO₂, SO₂, NOX jako suma NO i NO₂, CO,
NH₃, HCl, HF),
grawimetryczna (pył),
kondensacyjno-adsorpcyjna (stężenie pary
wodnej w gazach odlotowych),
spiętrzania (prędkość / strumień objętości
gazów odlotowych),
anemometryczna (prędkość / strumień objętości gazów odlotowych).
Pomiary, badania oraz optymalizacje realizowane
są przez wysoko wykwaliﬁkowany personel przy
zastosowaniu nowoczesnej i technologicznie zaawansowanej aparatury pomiarowej spełniającej
wymagania aktualnie obowiązujących przepisów
prawa.
Realizujemy optymalizacje pracy urządzeń i procesów dla:
instalacji redukujących zanieczyszczenia do
atmosfery (Instalacje: EF, FDP, IMOS, IOS, SCR,
SNCR i innych),
kotłów i instalacji pomocniczych.
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OBSZARY DZIAŁANIA

KOORDYNACJA I NADZÓR NAD BUDOWAMI
ROZRUCHY
POMIARY
OPTYMALIZACJE
TECHNOLOGIE
EKSPLOATACJA
DORADZTWO
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