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Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH

Energetyka, instalacje przemysłowe, automatyka, technika pomiarowa, publikacje techniczne dla lotnictwa

Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH z siedzibą w Gdańsku założony w 1983r. od początku swej
działalności kieruje się zasadami rzetelności i solidności. Specjalizuje się w wykonawstwie przemysłowych 
instalacji technologicznych oraz systemów automatyki i urządzeń pomiarowych dla energetyki
z zastosowaniem najlepszych światowych rozwiązań. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, realizuje 
obiekty kotłowni parowych na wytwornicach pary firmy Clayton, elektrolizernie oparte 
na generatorach wodoru Hydrogenics, instalacje i stacje uzdatniania wody, siłownie kogeneracyjne 
na silnikach gazowych z systemami generacji pary w układach rekuperacyjnych Claytona oraz systemy 
wizualizacji i sterowania w Polsce, Rosji i na Ukrainie.

IWT INTECH jest producentem układów pomiarowych i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk przepływu płynów i przesyłu energii cieplnej. Zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji
nowych i modernizowanych kotłowi parowych; dystrybucją i serwisem generatorów wodoru firmy
HYDROGENICS, gazowo-olejowych wytwornic pary wodnej firmy CLAYTON, urządzeń uzdatniania wody
firmy BWT, analizatorów wydechu (alkotestów) firmy Envitec oraz detektorów gazu firmy GMI.

Od początku 2006 roku IWT INTECH wspólnie z partnerami z Niemiec i Francji uczestniczy w realizacji
jednego z najnowocześniejszych i największych przedsięwzięć Unii Europejskiej, jako kwalifikowany
wykonawca i dostawca dokumentacji technicznej dla koncernu Airbus.

IWT „INTECH” posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością w zakresie usług 
inżynierskich i doradztwa technicznego, projektowania i rozwoju, produkcji, kompletacji dostaw, 
dystrybucji, montażu, uruchamiania i serwisu – w zakresie urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych, 
urządzeń kontrolnych i pomiarowych, sprzętu techniki bezpieczeństwa oraz wyrobów elektronicznych 
oraz Certyfikat, potwierdzający dodatkowo spełnienie wymagań normy, obligatoryjnych w branży lotniczej.

W ostatnich latach został uhonorowany licznymi wyróżnieniami i nagrodami min. tytułami: Złoty Instalator,
Lider Eksportu, Przedsiębiorstwo FAIR-PLAY, Gazele Biznesu, Złoty Certyfikat Solidna Firma.

- Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych instalacji technologicznych
- Budowa i modernizacja kotłowni parowych i wodnych w systemie „pod klucz”
- Dystrybucja i serwis wytwornic pary wodnej o mocach od 0,1 – 12 MW i ciśnieniu rob. do 170 bar

3- Dystrybucja i serwis elektrolizerów /generatorów wodoru/ o wydajnościach od 10 - 120 m /h
- Najem mobilnych kotłowni parowych
- Systemy kontrolno-pomiarowe, układy wizualizacji, automatyki i sterowania
- Produkcja i serwis systemów pomiarowych i liczników energii cieplnej w parze wodnej
- Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody dla celów kotłowych, techniki basenowej i przemysłu
- Dystrybucja i serwis przenośnych przyrządów pomiarowych do pomiaru substancji toksycznych
   w otoczeniu
- Projektowanie, realizacja dostaw i uruchomienie stacjonarnych instalacji pomiarowych dla gazów
  niebezpiecznych; inspekcje i naprawy stacjonarnych instalacji pomiarowych oraz sprzętu 
  ochrony osobistej
- Kalibracja, naprawy i wzorcowanie analizatorów wydechu firmy Envitec Dräger Safety
- Usługi inżynierskie, publikacje techniczne dla lotnictwa
- Projekty i usługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej
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