
 

 

  2000 –  1999 יהאירופאהאיחוד של  הסביבאיכות הפרס 

  JIMCO A/Sחברת 

  בקטגוריה הסביבאיכות ה פרס

 יקוינאביזרי  תטכנולוגי

את במידה ניכרת מקטינה ש, הוא לעודד ההתפתחות ושימוש של טכנולוגיה, זהפרס ת מטר
שהוכיח , ה או תהליכיםזה יכול להיות ייצור טכנולוגי. ה על הסביבהיהתעשי ההלא רצוי ההשפעה

המוצר או הטכנולוגיה או שיפור מחזור חיי , ייצורתהליכי החזור במ זגימ, המשאביםניצול את 
 חשובה זופרויקטים בקטגוריה של ה בבחירת הזוכה .לפיתוח מוצרים קיימים בדרכים שונותתרם 
ות היצור שיטלעומת  ייםכלכל יםמשאב וניצול מיטבי שלחדשני היבט הצמד לירצון להיש 

מידה הקנה -מלאבתוצאות  תיעודלהיות בשימוש או בעלת  כהטכנולוגיה צריה. ותמסורתיה
  . ילקח בחשבוןלה אינו  פשוט  מסנןפתרונות כגון . מבחניםב

  :השופטיםוועדת שיקולי 

 עבור "יקוינאביזרי  תטכנולוגי" בקטגוריה הסביבאיכות ה פרס ה אתקיבל JIMCO A/Sחברת 
אולטרא אור ש בשימושמן גריז ו, ריחותעבור הפחתה של  ליטי-חמצון-צילוםות מערכשל פיתוח 

שמן ה או הריחמולקולות  של חמצוןגורם לתהליך ש, אוזון האולטרא סגול יוצרהאור . סגול
במערכות  זמן על ידי שימושהבאותו . ות לא נעימיםריחביעילות  מפחית כךבאוויר ועל ידי ש

FLO של חברת JIMCO  ודהעב  בתעלות אוורור שבמקומות ששמן י אידי "עיהום ז נמנע 
בעיות של שליטה של כמו גם  שריפהבמידה ניכרת של קטן הסיכון ומאווררים ועל ידי זה 

ה וושעמים ו, )CO2(נהפכים למולקולות דו תחמוצת הפחמן חומרים  ות הריחמולקולות . מסננים
מו גם לשימוש במסעדות כ מיםוכך מתאישונים נבנו בגדלים  FLOמערכות ה  .פולימרית

שימוש בפחמן מ ותמנעיה ,פשוטה התקנה תתקבלהאוויר ת ניקוי יחידבהתקנת . 'ה וכויתעשיב
חוות  יהוז. נמוכה תחזוקהובעלות תחרותי במחיר , לא שאריות, זרזיםאו  נים המסורתייםמסנ

פשוט  פתרוןה זאת מצאמערכת פיתוח עם  JIMCO A/Sחברת ש ת השופטיםדעתו של וועד
  . בעיה שכיחהויעיל ל

  

  
תוכנית איכות ( UNEPו  רופאייעם האיחוד הא ףבשיתו אורגןה פרס איכות הסביבהתחרות 

  ארגון המהנדסים הדני
 וועדת השופטים ר"יו

  ארגון המהנדסים הדני

 וועדת השופטים מזכירת



 

 

בתחום איכות ראוי לשבח א לעודד ולקדם יוזמות יהתחרות הת מטר )ם"הסביבה של האו
  . סביבהה

, הדני מסחרמשרד  ,הדני משרד איכות הסביבה והאנרגיהעל ידי  בתחרות מונה צוות השופטים
מהנדסים ואיגוד ההדני ארגון לשמירת הסביבה , הדניוהעבודה המסחר  איגוד, התעשייה הדנית

  . הפרסנתינת ר והמזכירות והיה אחראי של ההשלמה של "היו היה אחראי על מינויש, הדני

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסמך זה תורגם ונאמן למסמך המקור המצורף 


