
 

 

  



DEEP RIVER AS jest norweską firmą z siedzibą w Drøbak założoną w 2008 roku. Firma pracuje nad rozwojem 

małych elektrowni przyjaznych dla środowiska wodnego (rzeki, potoki, prądy morskie). Stworzoną przez 

siebie technologią firma wzbudziła duże międzynarodowe zainteresowanie. Turbiny Deep River są 

specjalnie zaprojektowane do użytku dla produkcji energii elektrycznej dla zabezpieczenia lokalnych 

potrzeb. 

Produkcja energii przy wykorzystaniu hydrozespołów Deep River charakteryzuje się: 

 brakiem emisji zanieczyszczeń 

 stabilną wielkością w długich okresach czasu 

 konkurencyjnym kosztem wytwarzania 

Zastosowanie modułowej budowy daje możliwość zestawiania dowolnej ich ilości, a konstrukcja turbiny nie 
wymaga piętrzenia rzeki. 

Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie płyną rzeki z odpowiednią prędkością i może 

być wykorzystywane: 

 przez państwowych i prywatnych producentów energii 

 do produkcji na wskazane przez użytkownika cele 

 przez prosumentów 

 do zasilania fabryk, szpitali i hotel 

 do uzdatniania wody 

Znaczący projekt realizowany na Litwie 

Firma Deep River AS staje u progu fazy gruntownego testu stworzonej przez siebie technologii turbiny 

głębinowej z nadbudową instalacyjną generatora energii elektrycznej. W ramach współpracy z rządem 

Litwy podpisana została umowa na zainstalowanie 100 takich turbin na rzece Niemen w latach 2015 – 2016.  

– Chcemy współdziałać z akcjonariuszami mogącymi coś wnieść do naszej współpracy – mówi prezes 

Deep River AS Reidar Vestby, dodając, że - pierwsze budowy związane z przedsięwzięciem rozpoczęte 

zostaną niebawem.  

Testy turbiny wykorzystującej fale morskie  

Deep River AS szuka możliwości przetestowania zaprojektowanej przez siebie turbiny na wodach cieśniny 

Svelvikstrømmen w Østlandet (wschodnia część Norwegii). Dotychczas przeprowadzono pomiary 

przepływowe. W przyszłości może zostać wyznaczona lokalizacja w północnej części Svelvikstrømmen do 

wykorzystania turbiny głębinowej Deep River. Spotkanie w Svelvik zaplanowane na lipiec 2014 roku może 

zapoczątkować współpracę pomiędzy TESS a Deep River.  

– Trwa szeroki i ekscytujący rozwój tematu alternatywnej energii, zarówno na morzu jak i lądzie. To 

rozwój, którego chcemy być częścią – mówi prezes TESS AS Erik Tolberg. Wskazuje również na fakt, że: - 

tematyka rozwijającej się branży poruszana była jako temat specjalny na targach przemysłowych w 

TELENOR ARENA w poprzedniej połowie marca 2014 roku.  
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