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Inteligentno izkoriščanje 
odpadne toplote

Odpadna voda iz pralnic
• izkoriščanje odpadne  
  toplote iz namakalnega 
  cikla
• izkoriščanje odpadne  
  toplote iz izpiralnega  
  cikla
• predgrevanje vode

Odpadni plini
• izkoriščanje odpadne  
  toplote iz sušilnic  
• izkoriščanje odpadne  
  toplote parnih kotlov

V industrijskih procesih
• povsod tam, kjer je  
  mogoče izkoriščati  
  odpadno toploto
• izkoriščanje toplote  
  kondenzata

Drugi primeri uporabe
•  Za pojasnila o ostalih  
   primerih uporabe  
   UniSystem se obrnite  
   na predstavnika  
   UNEX.

•  iz odpadne vode iz pralnic
•  iz odpadnih plinov
•  v industrijskih procesih
•  v mnogoterih drugih  
   primerih uporabe

Visoko kakovostne –visoko zmogljive kombinirane rešitve prestopa toplote
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Visoko kakovostne –visoko zmogljive kombinirane rešitve prestopa toplote

UniSystem oprema je zasnovana tako, da omogoča 
kompletne rešitve za učinkovit prestop toplote.

UniSystem WRG je vodilna tehnologija, ki omogoča 
znatne prihranke nekoristno odvedene energije v  
odtoke, skozi dimnike v atmosfero in prinaša  
okoljevarstvene in finančne učinke.

Vsak sistem je treba načrtovati individualno. Niti 
dve situaciji nista enaki, zahtevan postopek kot tudi  
potreben prostor se razlikujeta od primera do primera, 
celo v istem obratu lahko strokovnjaki UNEX najdejo 
pravo rešitev za vas. Mnogo kupcev UniSystem-ov se 
ponovno obrača na nas za celovite rešitve. 

UniSystem vključuje izbrane UNEX toplotne izmenje-
valce, črpalke, ventile in elektronsko opremo skrbno 
izbranih poddobaviteljev ter načrtovanje izkušenih stro-
kovnjakov. UniSystem 
zahteva minimalni 
obseg vzdrževanja in 
dolgo življenjsko dobo. 
UniSystem WRG je 
uveljavljen, preizkušen 
in ugleden po vsem 
svetu.

• ekonomičnost     • uveljavljen po vsem svetu
• varovanje okolja    • uporaba visoko kakovostnih UNEX toplotnih izmenjevalcev
• energijska varčnost    • kompaktna oblika, vgradnja ob obstoječi opremi
• enostavna montaža    • izkoriščanje toplote kondenzata pri parnih kotlih
• minimalen obseg vzdrževanja  • izkoriščanje odpadne toplote izpušnih plinov
• prihranek 50% pri odpadni vodi  • možnost sofinanciranja iz ekoloških skladov
• prihranek 25% pri izpustu iz sušilnic   • hitra povrnitev investicijskih stroškov

Splošno

Konstrukcija

UNEX ima rešitve za vse zahteve prestopa toplote.
V izboru izdelkov UNEX so:
• UniTwist – toplotni izmenjevalci iz reliefnih cevnih snopov     • UniGasket – toplotni izmenjevalci iz plošč s tesnili 
• UniCompact - toplotni izmenjevalci iz spiralno vitih cevi         • UniBraz – toplotni izmenjevalci iz spajkanih plošč
• UniAir – toplotni izmenjevalci iz rebričenih cevi          • UniWeld – zavarjeni toplotni izmenjevalci
Posvetujte se s svojim UNEX partnerjem v zvezi s svojimi potrebami.  

Povzetek značilnosti

Izbor izdelkov
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