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Carel przejmuje Alfaco
G

rupa Carel kontynuuje strategię rozwoju zagranicznego, wchodząc
w posiadanie swojego polskiego dystrybutora – Alfaco Polska Sp.
z o.o. Inwestycja ma na celu wzmocnienie wzrostu, który firma odnotowała na rynku polskim, ukraińskim i obszaru Morza Bałtyckiego,
gdzie w ciągu kolejnych kilku lat przewiduje się dwucyfrowy wzrost zapotrzebowania na sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny. W 2016 r. Alfaco osiągnęło sprzedaż na poziomie 11 mln euro (wzrost o 18% w stosunku do 2015), w tym 10 mln w Polsce.

Od lewej: Mirco Cauz, Katarzyna Proskień – prokurent, Gottfried Trunner – były
udziałowiec Alfaco Polska Sp. z o.o. i Jarek Baranczenko

– Alfaco było naszym bardzo ważnym, długoletnim partnerem
w Polsce – komentuje Francesco Nalini, dyrektor zarządzający Grupy
Carel. – Dzięki przejęciu kontynuujemy naszą strategię ugruntowania
bezpośredniej obecności na wszystkich rynkach międzynarodowych,
co oznacza, że możemy być blisko naszych klientów oraz dostarczać
im wsparcie w dziedzinach technologii, logistyki oraz usług.
– Przez ostatnie 25 lat Alfaco Polska Sp. z o.o. stworzyło bardzo
mocną pozycję na rynku polskim – dodaje Jarek Baranczenko, prezes
zarządu Alfaco CAREL. – Nasza struktura organizacyjna z sześcioma
różnymi lokacjami w Polsce pozwala nam na dotarcie do szerokiego
grona klientów, dostarczając wsparcie techniczne oraz wydajność logistyczną. Przejęcie spółki przez Grupę Carel pomoże nam w lepszym
spełnianiu potrzeb rynku krajowego oraz zagranicznego. Innowacje,
odpowiedzialność oraz jakość są kamieniem węgielnym, który definiuje nas w branży oraz wzmacnia naszą pozycję rynkową.
Oprócz Jarka Baranczenko w skład zarządu Alfaco CAREL weszli
Luigi Rossi Luciani (prezes Grupy Carel) oraz Mirco Cauz (dyrektor zarządzający Grupy Carel dla centralnej oraz południowej Europy).
Grupa Carel to światowy lider w branży sterowników dla systemów
klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa oraz systemów nawilżania
i chłodzenia adiabatycznego. Rok 2016 zakończyła z łącznym wynikiem sprzedaży na poziomie 231 milionów euro, co stanowi wzrost
o 13,5% względem 2015 (w tym rynki europejskie +19%). Carel ma
20 w pełni kontrolowanych spółek zależnych i 7 zakładów produkcyjnych oraz partnerów i dystrybutorów w kolejnych 75 krajach. Polski
oddział Grupy zatrudnia obecnie 38 osób.
mat. Alfaco Polska

Jak obniżać straty wody?
P

odczas 5. Konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych” (7–9 czerwca 2017, Gniewino
w woj. pomorskim) ponad 70 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych z całej Polski poznawało nowe technologie i wymieniało doświadczenia pomagające osiągnąć tytułowy cel.
Na potrzebę kompleksowego podejścia do
ograniczania strat wody poprzez zastosowanie narzędzi i procesów wspierających Aktywną Kontrolę Wycieków wskazywał Piotr
Tuz (Aqua-Tech). Przypomniał, że proces zarządzania stratami wody rozpoczyna się od
doboru i montażu wodomierzy, poprzez takie
działania, jak opomiarowanie sieci i sposób
zbierania danych, podział na strefy i zarządzanie ciśnieniem, po modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej. O możliwościach,
jakie oferuje zdalny odczyt wodomierzy, mówił
Bartłomiej Moder (Metering). Kwestię pomiarów przepływu na sieci wodociągowej rozwinął
Marcin Królik (ABB). Jak prowadzić i co daje
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monitoring sieci z użyciem rejestratorów przepływu i ciśnienia oraz jakie dokonują się zmiany technologiczne w obszarze przesyłu danych
przez GSM/GPRS, informował Mariusz Sawicki (Plum). Metody regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej omówił Marcin Niedźwiecki
(T.I.S.). Sposoby redukcji strat wody za pomocą systemów zdalnej lokalizacji nieszczelności zaprezentował Robert Bieliński (RD Tech).
Zagadnienia wdrożenia GIS i innowacje
w tym obszarze, m.in. wersje mobilne GIS,
współdziałanie z systemami BOK i modelami
sieci wodociągowych, przedstawił Adam Niedośpiał (KartGIS). Bartłomiej Słomian (HSB)
zaprezentował nowoczesne techniki informowania klientów o wystąpieniu przerw w dostawie wody. Doświadczeniami we wdrażaniu
systemów wspierających ograniczanie strat
wody (GIS, monitoring i model hydrauliczny
sieci) z perspektywy przedsiębiorstwa wodociągowego podzielili się Rafał Branica i Łukasz
Gajowniczek z Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Siedlcach. Zwracali oni uwagę

na znaczenie przygotowania kadry przedsiębiorstwa wodociągowego do tego typu działań
oraz do współpracy z dostawcami rozwiązań
m.in. w zakresie serwisu powdrożeniowego,
możliwości rozwoju oprogramowania dostosowanego do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa, adaptacji systemów na potrzeby innych
działów.
W pierwszym dniu konferencji firma Plum
przygotowała interaktywny konkurs dotyczący zagadnień przesyłu danych w dystrybucji
wody. Wodociągowcy, odpowiadając na pytania, korzystali ze specjalnej strony internetowej poprzez swoje urządzenia mobilne. Najlepszy wynik uzyskał Karol Klimek z Urzędu
Gminy Gnojnik. Podczas przerw w obradach
uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji i doradztwa przedstawicieli firm organizujących wydarzenie. Była również okazja
do odpoczynku i integracji środowiska wod-kan – podczas uroczystej kolacji, tradycyjnej
biesiady kaszubskiej czy turnieju piłki Bubble
Ball Extreme Soccer. Konferencję zamknęło
losowanie nagród ufundowanych przez organizatorów: ABB, Aqua-Tech, HSB, Metering,
KartGis, Plum, RD Tech i T.I.S.
mat. Aqua-Tech
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