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Ici Caldaie Spa

أي سي أي لغاليات الماء "ICI Caldaie" هي شركة لها 60 عاًما من التاريخ والخبرة في إدارة الطاقة وإنتاج الحرارة، إنها نقطة مرجعية بين الشركات التي 
تعمل في مجال مولدات البخار من أجل العمليات الصناعية والتدفئة. 

الروح االبتكارية التي تميز الشركة تدفعها إلى االستثمار في البحث وتطوير المشاريع التي تهدف إلى ابتكار أنظمة طاقة جديدة ذات تأثير منخفض على البيئة، 
بواسطة استكشاف تقنيات جديدة وأنواع مصادر طاقة بديلة. 

ومن بين هذه المصادر، يتم استثمار موارد كبيرة في إنتاج الحرارة من الهيدروجين من أجل سوق المنشآت السكنية.
أي سي أي لغاليات الماء هي شركة متخصصة في تصميم وإنتاج أنظمة حرارية كاملة ذات محتوى تكنولوجي عالي. تضم الشركة لكل نوع من الحلول أنظمة 
إدارة تسمح بخفض االستهالك من خالل تحسين تشغيل المولد والعناصر المرتبطة به. كما سمحت الخبرة الطويلة للشركة بابتكار سلسلة من الخدمات عالية 
الكفاءة قادرة على تلبية أي احتياج مرتبط بإدارة ومراقبة النظام. أًيا كان طلب العمالء، تجد شركة أي سي أي لغاليات الماء الحل المناسب من أجل سالمة 

النظام، وادخاره، واالمتثال للبيئة. 
وطورت أي سي أي لغاليات الماء في النهاية نظام إدارة عن بعد باألنظمة قادر على ربط أي مولد وملحق، إلى المحطة بأكملها، مع السماح بالرؤية والتدخل 

في كل معيار تشغيلي للنظام، وأيًضا عن بعد.
تفخر الشركة بقدرة إنتاجية نادرة، بفضل مساحة أكبر من 30.000 متر مربع مغطاة ومزودة بمعدات وآالت من بين األكثر تقدًما من أجل اإلنتاج المتسلسل. 
تضم الشركة إلى هذه القدرات الفنية واإلنتاجية الكبيرة، فريق تجاري من فنيين متخصصين لخدمتكم، من أجل مصاحبتكم بكفاءة في دراسة، أو قياس أو 

تطوير النظام. 
العظمى،  وبولندا، وبريطانيا  تمثيل في روسيا، وبيالروسيا، وكازاخستان، ورومانيا،  مباشرة ومكاتب  ولها مقرات  العالم  أنحاء  الشركة في جميع  تتواجد 

والواليات المتحدة األمريكية، والصين وسنغافورة، مع ُمنَتَجات ُمعَتَمَدة وفًقا ألشد المعايير صرامًة في القطاع المحلي.
ُمَولَِّدات بخار من أجل صناعة األغذية

طورت شركة أي سي أي لغاليات الماء، على مدار خبرتها الطويلة في القطاع، ُمنَتَجات خاصة من أجل تطبيقات ُمَخَصَصة للصناعة الغذائية، أنظمة ُمَتَكاِملَة 
قادرة على إِرضاء حتى طلبات البخار األصعب، مع حلول كاملة ُمَصَمَمة خصيًصا من أجل الخصائص الُمَحَدَدة ألي نوع تطبيق، وضمان أقصى مستويات 

كفاءة وموثوقية.
www.icicaldaie.com

ICI Caldaie boasts nearly 60 years of history and 
experience in energy management and heat production; 
it is a benchmark among the companies in the sector of 
industrial and heating process steam generators.
Thanks to its distinguishing innovative approach, it 
invests in research and development of projects that aim 
to create new energy efficient systems, exploring new 
technologies, and alternative energy sources. Among 
the latter, significant resources have been invested in 
hydrogen-derived heat for residential production.
ICI Caldaie specializes in the design and production 
of complete high-tech thermal systems. It provides 
management systems to any solution in order to 
reduce consumptions while optimizing the functioning 
of both the boiler and the equipment connected to it. 
Thanks to its extensive experience, it can also offer 
high-quality services to meet any management and 
monitoring requirements. No matter the requirement, 
ICI Caldaie always finds the most suitable solution to 
its customer’s plant safety, its energy efficiency, and 
environmental sustainability.
ICI Caldaie has also developed a proprietary remote 
system to control the plants that is able to connect any 
boiler and equipment, right to the whole power plant, 
thus allowing the display of and intervention on any 
parameter of the plant, also remotely. 
ICI Caldaie boasts one-of-a-kind production capacity, 
thanks to its over 30,000 square metres’ indoor 
housing advanced equipment and machinery for 
standard production. As well as these remarkable 
technical and production capacities, the company also 

offers a team of highly skilled technicians who will help 
you from the study, pre-sizing or renovation of the plant.
The company is present all over the world through 
branches and dealers, in Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Romania, Poland, Great Britain, the USA, China and 
Singapore, with products that are certified according 
to the local strictest standards.

Steam boilers for the food industry
In its extensive experience, ICI Caldaie has developed 
specific products for food applications, integrated systems 
that can meet even the most demanding requirements, 
complete solutions tailored to specific features, all 
guaranteeing the highest efficiency and reliability.
www.icicaldaie.com


