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OPIS SYSTEMU

Linia do odzysku ciepła jest innowacyjnym systemem, który jest obowiązkowym elementem rozwijającego się przedsiębiorstwa. Z racji, iż obecnie energia 
zużywana jest w każdym procesie, w celu osiągnięcia istotnych oszczędności należy wykorzystywać ją w jak najbardziej wydajny sposób. Wraz z linią do odzysku 
ciepła, firma JSC “Refra” oferuje szeroką gamę zbiorników buforowych wyposażonych w wewnętrzne wymienniki ciepła, co pozwala uzyskać lepsze rezultaty przy 
minimalnych nakładach inwestycyjnych.

LinieLinie do odzysku ciepła projektowane przez naszych inżynierów pozwalają uzyskać dodatkową korzyść użytkową w postaci ciepła pobieranego z energii 
wykorzystywanej w procesach chłodniczych i wydzielanego podczas tych procesów. Może być ono wykorzystywane do ogrzewania wody sanitarnej lub płynu 
stosowanego w grzejnikach pokojowych/podłogowych - jedyne, czego Państwo potrzebują to zbiornik buforowy wyposażony w system odzysku ciepła. Zbiornik 
jest podłączony do maszyny chłodniczej i gromadzi ciepło pobrane w wyniku procesu.

SSzeroki wachlarz zbiorników buforowych z systemem odzysku ciepła pozwala konsumentom na ich zastosowanie w dowolnym urządzeniu, do którego potrzebne 
jest ciepło. Oferta obejmuje zbiorniki buforowe ze stali węglowej do ogrzewania pomieszczeń, podłogi lub podobnych zastosowań, a także zbiorniki ze stali 
nierdzewnej przeznaczone dla wody sanitarnej (prysznice, łazienki itp.), a nawet rozwiązania łączone, czyli zbiorniki, w których mogą Państwo mieć elastyczne 
węże, mniejszy zbiornik wewnętrzny lub wszystko te opcje na raz. Ponadto wszystkie te rozwiązania mogą zostać podłączone do jednego systemu w celu 
zapewnienia optymalnej wydajności dopasowanej do potrzeb klienta.

ZbiornikiZbiorniki buforowe do systemu odzysku ciepła są projektowane i produkowane z materiałów oraz elementów spełniających najwyższe standardy, co zapewnia ich 
niezawodność i wytrzymałość.
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