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1991 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
-Usługowe Termall begins its ac�vity 
in form of a civil law partnership. 

1994 – Termall operates as a com-
mercial law company under the name 
of Energetyka i Technika Grzewcza 
Termall Sp. z o.o. 

1997 –  Construc�on and Commis-
sioning of Flue Gas Treatment Instal-
la�on for Units 5 and 6 in Elektrownia 
Bełchatów has documented the 
conduct of services in scope of Site 
coordina�on and supervision, also 
complex commissioning of Power 
Installa�ons. 
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KALENDARIUM

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 Energe-
tycznego Laboratorium Badawczego 
pracującego zgodnie z aktualną normą 
PN-EN ISO/IEC 17025, otrzymanie 
Złotego Certyfikatu Jakości Biznesu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.

2019 – zakończenie budowy Energe-
tycznego Laboratorium Badawczego 
oraz nadanie przez Polskie Centrum 
Akredytacji Certyfikatu AB 1728 po-
twierdzającego kompetencje w za-
kresie 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 
dostawców us ług  w zakres ie : 
d o r a d z t w a  i n w e s t y c y j n e g o , 
koordynowania i nadzoru budów, 
ko m p l e ks o we go  p ro wa d ze n i a 
rozruchów instalacji energetycznych  
i ochrony środowiska.

 

2000 – zrealizowana przez Termall 
pierwsza w województwie łódzkim 
Instalacja Odgazowania Składowiska 
Odpadów Komunalnych wraz z ener-
getycznym wykorzystaniem biogazu 
w Dołach Brzeskich – zrealizowane 
przez Termall, przygotowanie pro-
jektu budowy Parku Elektrowni Wia-
trowych na górze Kamieńsk.

2002 – wdrożenie Systemu Zarzą-
dzania Jakością zgodnego z normą 
PN-EN ISO 9001:2001, otrzymanie 
Certyfikatu Diamentowy Eko-Glob za 
wybitne osiągnięcia w działalności 
proekologicznej.

2004 – firma rozpoczęła funkcjono-
wanie pod obecną nazwą Termall Sp. 
z o.o. Rozruch Moc Ekologia.

2008 – wdrożenie oraz stosowanie 
Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania 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 wy-
różnienia dla przedsiębiorstw naj-
szybciej zwiększających swoją wartość 
„Diamenty miesięcznika Forbes”.
 
2015 – właściciele przekazali stery 
zarządzania firmą w ręce następnego 
pokolenia; przystąpienie do kon-
kursu i otrzymanie Certyfikatu Jakości 
Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

1991 – rozpoczęcie działalności Przed-
siębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 
Termall prowadzonego w formie 
spółki cywilnej.

1994 – Termall funkcjonuje jako spółka 
prawa handlowego pod nazwą Ener-
getyka 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 udoku-
mentowaniem prowadzenia usług             
w zakresie koordynacji i nadzoru bu-
dowy oraz kompleksowych rozruchów 
instalacji energetycznych. 
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TIMELINE

2017 – implementa�on and appli-
ca�on of new Integrated Quality 
Management, Environment and EHS 
System based on PN-EN ISO 
9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; 
PN-N-18001:2004 norm, ac�ons 
intended to create the Power Indu-
stry Tes�ng Laboratory in accordance 
to PN-EN ISO/IEC 17025 norm were 
taken; receiving of a Golden Business 
Quality Cer�ficate: “Fair Play 
Company”. 

2019 –  finishing the development of 
the Power Industry Tes�ng Labora-
tory and receiving the AB 1728 
Cer�ficate from the Polish Centre for 
Accredita�on, that confirms compe-
tences in the field of measurements 
of exhaust gases, in accordance with 
the valid PN-EN ISO/IEC 17025:  
2018-02 standard; receiving of 
Golden Business Quality Cer�ficate 
“Fair Play Company”.

since 2025 – Termall Sp. z o.o. 
Rozruch Moc Ekologia is one of the 
leading service providers in scope of: 
investment consul�ng, coordina�on 
and Site supervision, complex 
commissioning of power and 
environment protec�on installa�ons.

 

2000 –  first in Łódź Province Mu-
nicipal Waste Landfill Degasifica�on 
Installa�on with biogas power usage 
in Doły Brzeskie – project realized by 
Termall; Site project prepara�on for 
Wind Park on Kamieńsk mountain.  

2002 – implementa�on of Integrated 
Quality Management System com-
pa�ble with PN-EN ISO 9001:2001 
norm; obtaining of a Diamond Eko-
Glob Cer�ficate for outstanding achie-
vements  in proecological ac�vity.

2004 – the Company started to fun-
c�on under current name: TERMALL 
Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia.

2008 – implementa�on and applica�on 
of Integrated Quality Management, 
Environment and EHS System based 
on PN-EN ISO 9001:2001; PN-EN ISO 
14001:2005; PN-N-18001:2004 
norms.

2011 – receiving of a pres�ge “Forbes 
Diamonds” commenda�on, for the 
en��es which quickly increase their 
value. 
 
2015 – the Owners handed over the 
reins to the next genera�on; par�ci-
pa�on in contest and receiving of         
a Business Quality Cer�ficate: “Fair 
Play Company”.



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 po-

mocniczych,
 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 środowi-

ska, doradztwo technologiczne.

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.
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ABOUT US
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The pivotal role of our family business in economy is underpinned by unique long-term 
vision, values and succession. It’s built on our ambi�on and value systems. It grows with our 
poten�al and agile decision-making. It shapes our legacy. This dis�nc�ve set of 
characteris�cs gives our family business its compe��ve advantage. As a family company, 
we care about making life be�er, easier and cleaner.

That is why we have spent over 30 years making quality services that work, using 
ingredients you can trust. As a family-led company, we report to you who use our services. 
Profit is not our only considera�on. Just as important is how we help make a be�er Energy 
Sector. The Company employs highly qualified commissioning, opera�onal and supervision 
specialists in scope of power engineering investment and environmental protec�on. 
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia mission is to provide highest quality of services 
for energy sector in scope of moderniza�on, renova�on and implemen�ng new 
technologies based on professional expert team.

The key values, on which Company mission and vision stands are:  
FAIRNESS – equal project management,
RESPONSIBILITY – for ac�ons taken and realized obliga�ons,
RELIABILITY – to ensure honest informa�on about realiza�on possibili�es,
PROFESSIONALISM – based on employees skills and knowledge and also on trusted 
business partners,
COMPREHENSIVENESS – focus on providing complex Customer support in scope of 
services sale, market needs openness,
FLEXIBILITY – in Customer contacts, focused on Customer needs,
RESPECT – fir own and others work,
TRUST – professional service and long-term business rela�ons developing.

TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia main areas of service are: 
 
 Prepara�on and consul�ng in scope of investments,
 Projects management, coordina�on and Sites supervision,
 Complex commissioning of power installa�ons, environmental protec�on and  

auxiiliary installa�ons,
 Supervision and opera�on of power and environment protec�on installa�ons,
 Op�miza�ons, measurements, research and development works, warranty 

measurements,
 Prepara�on and projects realiza�on in scope of power engineering and envi-

ronmental protec�on, technological consul�ng. 

The Company conducts realiza�ons for variety of industry branches, i.e.:    
 power industry,
 environmental protec�on installa�ons (sewage treatment 

plants, thermal waste u�liza�on plants, flue gas cleaning instal-
la�ons),  
renewable power sources (wind farms, geothermal energy, 
biogas plants),
heavy industry,
chemical industry,
paper industry,
cement factories.
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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 syste-
mów Zarządzania Jakością sięga 2002 r., w którym odbył się pierwszy audyt 
certyfikacyjny. W 2008 r. wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jako-
ścią, 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 respe-
ktowania 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 Eko-
Glob 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. 

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA
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CERTIFICATES AND COMMENDATIONS

INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT, ENVIRONMENT AND EHS SYSTEM 

In 2008 UDT – CERT No�fied Body granted our Company with cer�ficate 
which authen�cates implementa�on and applica�on of Integrated Quality 
Management, Environment and EHS System, according to PN-EN ISO 
9001:2001; PN-EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004 norms. This Cer-
�ficate had extended func�ona�ng cer�ficate from 2002: “Quality Ma-
nagement System” according with PN-EN ISO 9001:2001 norm. In 2017, the 
Company, based on a recer�fica�on audit, again received a cer�ficate that 
authen�cate implementa�on and applica�on of Integrated Quality 
Management, Environment and EHS System according to new PN-EN ISO 
9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004 norms. 
Implementa�on of Integrated Quality Management, Environment and EHS 
System aims to provide highest possible level of service, with care for natural 
environment by our Company. 

CERTIFICATE OF ACCREDITATION AB 1728
 – POWER INDUSTRY TESTING LABORATORY
In 2019, on the basis of a cer�fica�on audit of the Polish Centre for 
Accredita�on, the company received the AB 1728 Cer�ficate, confirming 
the competences of the Power Industry Tes�ng Laboratory in the field of 
exhaust gases measurements.

FAIR PLAY COMPANY
In 2015 and 2016 Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia received the 
“Fair Play Company” Business Quality Cer�ficate. This Cer�ficate is a con-
firma�on of respect for ethical values and daily use of a fair play rule. In 
2017, 2018 and 2019 Termall Company received the Gold “Fair Play 
Company” Business Quality Cer�ficate.

EKO-GLOB 
In September 2002 „Termall” Company received the Diamond Eko-Glob 
Cer�ficate for outstanding accomplishments in scope of pro-eco ac�vi�es, 
awarded by Kapituła Ziemi Łódzkiej in I�� “Eko-Glob” Contest Edi�on. The 
Cer�ficate was awarded for whole scope of Company’s ac�vity in favor of 
Łódzkie Province stable development. 
 

and other pres�ge awards, like:
DIAMENT FORBESA, GAZELA BIZNESU, HERMES, PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU, 
EURODIALOG 2003, EUROPRODUKT, LAUR BIAŁEGO TYGRYSA POLSKIEJ 

ENERGETYKI – ENERGIA 2019.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

UDT - CERT

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

16.12.2017

15.12.2020

Data wydania certyfikatu:

Data ważności certyfikatu:

Date of granting certification:

Date of issue:

Certificate is valid until:

ERTYFIKATC

Dyrektor Departamentu
Certyfikacji i Oceny Zgodności

Director of the Certification
and Cobformity Assessment Department

Jacek Niemczyk

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

Prezes UDT
UDT President

Andrzej Ziółkowski
AC 078

QMS, EMS, BHP
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

KOORDYNACJA BUDOWY
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 Opracowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia 
budowy obiektów energetycznych i ochrony środowiska

 Wielobranżowy nadzór i koordynacja robót budowlano-
montażowych dla sektora energetycznego 

 Koordynacja dostaw, synchronizacja podwykonawstwa, 
prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej

 Weryfikacja, analiza, kompletowanie i kontrola spływu do-
kumentacji

 Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur jako-
ściowych przez Wykonawców Robót uczestniczących w pro-
cesach inwestycyjnych

 Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną do-
kumentacją

PROJECTS MANAGEMENT

 SITE COORDINATION
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 Prepara�on of necessary documenta�on for power instal-
la�ons and Site management

Supervision and erec�on works coordina�on in power en-
gineering and construc�on branch

 Supply coordina�on, storage management

 Analysis, documenta�on management

 Supervision over quality procedures implementa�on by In-
vestment Contractors

Investment hand-over to the Final Client with all necessary 
documenta�on  



ROZRUCHY INSTALACJI ENERGETYCZNYCH, NADZORY,
EKSPLOATACJA 
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 Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i doku-
mentacji rozruchowej w energetyce zawodowej

 Koordynacja wszystkich uczestników procesu inwestycyj-
nego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażo-
wych i w czasie trwania rozruchu

 Opracowanie harmonogramów i programów prac 
uruchomieniowo-rozruchowych

 Przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia

 Próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie 
sygnalizacji i blokad technologicznych

 Przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich 
urządzeń i układów technologicznych

 Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji 
(płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)

 Ruch regulacyjny – optymalizacja pracy instalacji

 Ruch próbny instalacji

 Szkolenie personelu

 Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji

POWER AND ENVIRONMENT PROTECTION INSTALLATIONS
 COMMISSIONING, SUPERVISION, OPERATION 
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 Prepara�on of commissioning procedures and technical 
documenta�on in power industry

Works coordina�on of all Investment process par�es 
during the final erec�on phase and during 
commissioning  

Prepara�on of �me schedules and commissioning 
programs

Service and prepara�on of devices for commissioning 

Technical trials for devices and installa�ons, 
technological protec�on system checks

Func�onal trials for all technological devices and 
installa�ons  

Post assembly installa�ons cleaning (flushing, chemical 
cleaning, steam blowing)

Regula�on Run – process op�miza�on

Trial Run

Personnel training

Supervision of Installa�on hand-over to opera�on 



 Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia prowadzi 
tematy  w obszarze doradztwa:

 przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektro-
ciepłowni 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”.

 NOWE TECHNOLOGIE, DORADZTWO, ANALIZY
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NEW TECHNOLOGIES, CONSULTING, ANALYSIS
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 TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia is providing 
consul�ng in area of: 

 Prepara�on and realiza�on of hea�ng, combined heat 
and power and biogas plant projects, based on renew-
able fuel sources,

Analysis of renewable fuel sources market,

Prepara�on of feasibility study and business plan,

Design and configura�on of unloading, storage and bio-
mass transport devices,

Waste landfill degasifica�on – turn-key realiza�ons. 



POMIARY, OPTYMALIZACJE
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MEASUREMENTS, OPTIMIZATIONS
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Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia prowa-
dzi badania i pomiary następującego rodzaju:

pomiary technologiczne, pomiary gwaran-
cyjne, 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, jako suma NO           NOX

i NO₂, CO, NH₃, SO₃, HCl, HF, TVOC, metali 
ciężkich),

pomiary stężeń i emisji skuteczności 
działania urządzeń redukujących zanieczy-
szczenia do atmosfery,

pomiary stężeń i emisji do wyznaczenia 
charakterystyk dla ciągłych systemów po-
miarowych (AMS),

pomiarów rozkładów prędkości oraz stru-
mienia objętości gazów,

pomiary stężeń i emisji na potrzeby testów 
technologicznych. 

Energetyczne Laboratorium Badawcze firmy 
Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia stosuje na-
stępujące techniki i metody pomiarowe:

chemiluminescencja (NO oraz  w przelicze-NOX

niu na NO₂),

paramagnetyzm (O₂),

NDIR (CO, SO₂),

FTIR (CO₂, SO₂,  jako suma NO i NO₂, CO, NOX

NH₃, HCl, HF),

grawimetryczna (pył),

kondensacyjno-adsorpcyjna (stężenie pary 
wodnej w gazach odlotowych),

spiętrzania (prędkość / strumień objętości 
gazów odlotowych),

anemometryczna (prędkość / strumień objęto-
ści gazów odlotowych).

Pomiary, badania oraz optymalizacje realizowane 
są przez wysoko wykwalifikowany personel przy 
zastosowaniu nowoczesnej i technologicznie za-
awansowanej aparatury pomiarowej spełniającej 
wymagania aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa.

Realizujemy optymalizacje pracy urządzeń i proce-
sów dla:

instalacji redukujących zanieczyszczenia do 
atmosfery (Instalacje: EF, FDP, IMOS, IOS, SCR, 
SNCR i innych),

kotłów i instalacji pomocniczych.

Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia is carry- 
ing out the following tests and measurements: 

Technological measurements, guarantee 
measurements, verifica�on and check 
measurements (AMS), test measurements, 
periodical measurements, process op�-
miza�ons, including the following scopes:

concentra�on and exhaust gas emission 
measurements (dust, O₂, CO₂, SO₂, NOas  X 

a sum of NO and NO₂, CO, NH₃, SO₃, HCl, 
HF, TVOC, heavy metals),

concentra�on and emission, efficiency of 
equipment reducing the atmospheric 
pollu�on,

concentra�on and emission for specifying 
characteris�cs for con�nuous measure-
ment systems (AMS),

measurements of speed distribu�on and 
gas volume stream,

concentra�on and emission measure-
ments for the needs of technological tests.

Power Industry Tes�ng Laboratory of Termall Sp.      
z o.o.  Rozruch Moc Ekologia is using the following 
measurement techniques and methods:

chemiluminescence (NO and  converted to NOX

NO₂),

paramagne�sm (O₂),

NDIR (CO, SO₂),

FTIR (CO₂, SO₂, NO as a sum of NO and NO₂, CO, X

NH₃, HCl, HF),

gravimetric method (dust),

condensa�on and adsorp�on (concentra�on of 
steam in exhaust gases),

accumula�on (speed/exhaust gases volume 
stream),

anemometry method (speed/exhaust gases 
volume stream).

Measurements, tests and op�miza�ons are carried 
out by highly qualified personnel with use of 
modern and technologically advanced measuring 
equipment mee�ng the requirements of current 
valid legal regula�ons.

We are carrying out op�miza�on of the equipment 
and process work for:

installa�ons reducing pollutant emissions to the 
atmosphere (Installa�ons: EF, FDP, wet FGD, 
FGD, SCR, SNCR, etc.),

boilers and ancillary  installa�ons.



OBSZARY DZIAŁANIA
AREAS OF ACTIVITY

KOORDYNACJA I NADZÓR NAD BUDOWAMI

ROZRUCHY

POMIARY

OPTYMALIZACJE

TECHNOLOGIE

EKSPLOATACJA

DORADZTWO

COORDINATION AND SUPERVISION OF CONSTRUCTIONS

COMMISSIONINGS

MEASUREMENTS

OPTIMIZATIONS

TECHNOLOGIES

OPERATIONS

CONSULTING

10
10


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10

