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оцінка технічних умов об’єкту,
розробка проекту,
доставка дизель-генератора,
монтаж,
сервісне обслуговування

Cпеціалізація ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»
це комплексна організація «під ключ»
систем незалежного електропостачання
на базі дизельних генераторів
потужністю 10 - 1000 кВт та більше

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»
1

1

Поставка дизельних генераторів за принципом
«Від проекту до об’єкту»:



Виробничий комплекс:

Монтажна служба:

дизельні генератори,
низьковольтні комплектні прилади

облаштування місць встановлення ДГУ,
монтаж та підключення ДГУ

служба головного інженера,
проектно-конструкторський відділ,
ремонтно-відновлювальний цех,
сервісна служба

ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ 

20800 33-05-05



Дніпро

Полтава
Хмельницький

Одеса

Маріуполь

Київ

Львів Харків

МИ В УКРАЇНІ

1

Регіональні представництва знаходяться
у всіх ключових ділових, промислових
та аграрних центрах України

Розташування філіалів дозволяє працювати
з вже існуючими та перспективними клієнтами
саме там де знаходяться вони та їх бізнес

3 ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»



Щорічна участь у галузевих виставках
електро-технічної, будівельної, аграрної
та нафто-газової тематики

Насичена рекламна активність у Інтернет
мережі, електронних та друкованих виданнях,
на зовнішніх рекламних носіях

8 регіональних торгівельних філіалів

Спеціалізований тендерний відділ для роботи
з державними та приватними тендерами

14 спеціалістів з продажу

Доставка дизельних генераторів
у будь-який регіон України

СИСТЕМА СБУТУ
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рік заснування – 1997,
7 регіональних філіалів,
3 регіональні сервісні центри,
офіційний дистриб’ютор дизель-генераторів
KJ POWER (Туреччина) та GRUPEL (Португалія)

власний виробничий комплекс

материнський бренд «DAREX ENERGY» це:
дизельні генератори
низковольтні комплектні пристрої
моторні оливи
акумуляторні батареї

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1
5 ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»



Ми не тільки виробляємо дизельні генератори, 
але й забезпечуємо їх доставку, монтаж,
опціональну модернізацію та сервісне
обслуговування.

Власне виробництво дизельних генераторів 
дозволяє оперативно задовольняти замовлення
клієнтів, без очікування закордонних поставок. 

ВИРОБНИЦТВО

дизельні генератори ТМ «DAREX ENERGY»,
АВР - блоки автоматичного запуску,
ЩПН - щити підключення навантаження,
КРП - пристрої компенсації реактивної потужності,
ТП - трансформаторні підстанції,
ГРП, РП - розподільчі шафи
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Виробничі потужності «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»
дозволяють збирати дизельні генератори
потужністю від 10 до 1000 кВт та  вище.
Виробництво локалізовано у місті Дніпро,
що суттєво полегшує логістику у межах 
України. 

Приклад виробничих можливостей

Дизельний генератор ТМ «DAREX ENERGY»
з максимальною потужністю 800 кВА/640 кВт,
який зібрано на базі дизельного двигуна
SDEC потужністю 662 кВт (900 л/с).  

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ
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ВЕЛИКОГАБАРИТНЕ ВИРОБНИЦТВО

1

Монтаж дизельних генераторів у морські
20 та 40 футові контейнери з подальшим
налагодженням паралельної роботи ДГУ
та обладнанням системи пожежогасіння тощо.

80800 33-05-05



Згідно дослідження ринку дизельних генераторів (ДГУ) України, яке було проведено
експертами спеціалізованого видання «МЕРЕЖІ ТА БІЗНЕС», наша компанія у 2018 р. та 2019 р. 
отримала звання «Лідер ринку ДГУ України» у сегменті «ДГУ з потужністю 32-250 кВА»,
завдяки успішній реалізації дизельних генераторів ТМ «DAREX ENERGY».

ЛІДЕР РИНКУ ДГУ УКРАЇНИ

1

Л ІДЕР

РИНКУ ДГУ

УКРАЇНИ
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НАМ ДОВІРЯЮТЬ

виробничі компанії,
державні корпорації,
медичні заклади,
силові структури,
фермерські господарства,
готельно-ресторанний бізнес,

мережеві ретейлери,
оператори зв’язку,
заклади освіти,
рятувальні служби
організатори спортивних та музичних заходів,
будівельно-ремонтні підприємства тощо
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Volvo Penta,
Perkins,
Kohler,
Baudouin,

В електростанціях використовуються
спеціалізовані дизельні двигуни:

Doosan,
SDEC,
Ricardo,
Diamond Diesel тощо.

Промислові дизельні генератори
потужністю від 10 до 1000 кВт та вище
як власного виробництва так і найкращіх
виробників Європи, Туреччини та Азії.

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ

1
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ВАРІАНТИ МОНТАЖУ ДГУ

під відкритим небом під навісом

в приміщенні

у синхронній роботі у кузові типу «КУНГ»на поливальній машині

з антивандальним захистом

 збільшений паливний бак

на автопричепі на морському судні

на гвинтових палях у морському контейнері
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Потужність газових електростанцій:

ГАЗОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

ВИРОБЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИКИ

ЕЛЕКТРИКА

ГАЗВХІД

ВИХІД

ТРИГЕНЕРАЦІЯ

ВИХІД

ТЕПЛА ВОДА

ЕЛЕКТРИКА

ОХОЛОДЖЕННЯ

ГАЗВХІД

КОГЕНЕРАЦІЯ

ТЕПЛА ВОДА

ЕЛЕКТРИКА

ГАЗВХІД

ВИХІД

1 2 3

електрична: 50 - 2000 кВт;

Для вироблення електрики газові електростанції використовують різні виду газу:

теплова: 69 - 2019 кВт.

природний газ;
шахтний газ;

нафтовий газ;
звалищний газ;

газ стічних вод;
синтез-газ;

біогаз із відходів харчової
та агро промисловості
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ГАЗОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

дві газопоршневі електростанції TGE800-NG
виробництва Power Link Machine Co.Ltd
максимальною протужністю по 800 кВА кожна.  

Аціонерне Товариство «Укртрансгаз» 
входить у склад Групи Нафтогаз

Приклад реалізованого проекту:

Замовник проекту:

140800 33-05-05



https://darex.com.ua/

https://www.facebook.com/darex.com.ua/

https://www.instagram.com/darex_energy/

https://www.tiktok.com/@darex_energy?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

КОНТАКТИ

Ми на зв’язку 24/7

ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»
Україна

Київ, вул. Сирецька, 9

Дніпро, вул, Хвойна, 106

Львів, вул. Зелена, 253

Полтава, вул. Європейська, 146А

Харків, вул. Нетеченська, 36/38

Маріуполь, вул. Куприна, 2

Одеса, вул. Балківська, 130А

0 800 33-05-05

www.darex.com.ua

www.facebook.com/darex.com.ua

www.instagram.com/darex_energy

www.tiktok.com/@darex_energy
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ЕНЕРГІЯ ВАШОГО ЗРОСТАННЯ



www.darex.com.ua


