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Idealen za uporabo 

Hlajenje in klimatski 
sistemi
• hladilnik
• kondenzator
• v domačih okoljih
• v delovnih okoljih
• kot sestavni sklop  
  v sistemu

Prehrambena industrija
• za globoko zmrzovanje
• za ohlajevanje

Ogrevanje
• za pripravo tople vode
• za ohlajevanje

Ohlajanje izdelkov
Ogrevanje izdelkov
• v kemijski industriji
• v farmacevtski industriji
• v procesni tehniki

Ostali primeri uporabe
• Za pojasnila o ostalih 
  primerih uporabe se 
  obrnite na predstavnika 
  UNEX

• pri hlajenju in klimatskih  
   sistemih
• v prehrambeni industriji
• pri ogrevanju
• za hlajenje / ogrevanje  
   izdelkov
• za mnogotere ostale  
   primere uporabe

Visoko kakovosten-zelo zmogljiv toplotni izmenjevalec iz rebričenih cevi



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
• UniSystem – rešitve s kombiniranimi toplotnimi izmenjevalci  • UniWeld – zavarjeni toplotni izmenjevalci
Posvetujte se s svojim UNEX partnerjem v zvezi s svojimi potrebami.  
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Visoko kakovosten-zelo zmogljiv toplotni izmenjevalec iz rebričenih cevi

Za kondenzacijo hladilnih sredstev v trgovskih in 
industrijskih hladilnih sistemih. 

Kondenzatorji so primerni za zunanjo vgradnjo in 
jih je mogoče uporabljati v stanovanjskih soses-
kah in industrijskih conah v skladu z zahtevami 
o nivojih hrupnosti. Izbrati je mogoče med 1.500  
modeli s štirimi različnimi nivoji hrupnosti in  
velikostmi glede na primer uporabe.

Kondenzatorji, na razpolago iz nerjavečega jekla /
aluminija, so primerni za hladilna sredstva (frigene) 
in za amoniak (NH3), glede na primer uporabe.

Za hladilno vodo, slanico, olje, hladilna sredstva v hladilnih  
sistemih s sekundarnim tokokrogom ali v klimatskih sistemih, 
kot tudi za direktno hlajenje strojev ali druge opreme v procesni 
tehniki.  Suhi hladilniki so primerni za vodo, slanico, različne 
sestave in koncentracije kot tudi za olje.

Če je potrebno, zagotovimo korozijsko zaščito, npr. v primeru 
korozivnega ozračja ali ob morski obali. Na razpolago je preko 
750 modelov s štirimi različnimi nivoji hrupnosti in velikostmi 
glede na primer uporabe.

Z računalniškim programom lahko izberemo ustrezen  
model s podatki o slanici ali materialu, če je znana koncentracija  
slanice.

• 1.584 variant CAV/H, modeli Storage&NAV/H  • 768 variant GAV industrijskih modelov
• zmogljivost 2 do 5.000 kW na enoto   • do 14 ventilatorjev z eno ali dvema hitrostima vrtljajev 
• premer ventilatorjev do 1.250 mm   • razred hrupnosti N, L, S&E (LpA 28 do 73 dBA 5m)
• horizontalni ali vertikalni pretok zraka   • atmosfersko & UV obstojna površinska zaščita
• certifikat EUROVENT     • nazvini tlaki od vakuuma do 16 bar 

UniAir kondenzator

UniAir hladilnik

Povzetek značilnosti

Izbor izdelkov
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