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Výhody
Velká účinná výměnná plocha při minimálních půdorysných rozměrech

Preventivní čištění

Automatické odstraňování nečistot

Prostorově nenáročná konstrukce díky předřazenému cezení

Pro velmi rozdílná průtočná množství

Minimální ochlazení odpadní vody (dT = 2 °C)

Vysoký součinitel prostupu tepla

HUBER tepelný výměník RoWin

Hlavními funkčními částmi HUBER Tepelného výměníku jsou nádrž s tělesem skládajícím se z trubkových smyček naplněných médiem
(vodou), které mají veliký účinný povrch a vysokou tepelnou vodivost. Na tyto smyčky je přiváděna teplá odpadní voda, která předá
teplo a tím se ochladí.  Tento inteligentně vyvinutý systém se vyznačuje vysokou účinností.

Preventivním čištěním je zabraňováno zanášení výměníkových smyček, čímž je snižována jejich tepelná vodivost a tím pádem i
účinnost celého zařízení. Stejně jako u prověřených kompaktních zařízení jsou tyto nežádoucí nečistoty odstraňovány ze dna nádrže
rotačním šnekem, který je transportuje z tohoto zařízení pryč (většinou zpět do stoky).

Díky možnosti nadzemní i podzemní instalace HUBER tepelného výměníku RoWin vznikají výhody spojené s instalací a údržbou
tohoto zařízení. Díky modulovému systému je možné výměník modifikovat pro aplikace ideální pro projekty nejrůznějších velikostí. V
závislosti na zmíněné velikosti ve spojení s tepelným čerpadlem systém produkuje stovky kilowatt “zelené“ tepelné energie.
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Downloads
HUBER RoWin tepelný výměník [pdf, 780 KB]

Řešení
Heating without fuel with HUBER ThermWin: cold local heating network in Schallstadt (Baden-Württemberg)

World's largest project for energy recovery from wastewater

Sustainable heat recovery for wellness oasis

HUBER SE supplies ThermWin® system for heating and cooling with wastewater at a museum

Wastewater heat utilisation and reuse of process heat at Munich university hospital "Klinikum rechts der Isar"

Use of heat from locally generated sewer wastewater: case study old-age home Hofmatt, Switzerland

RoWin for a win-win: Various application possibilities for heat recovery

Thermal heat from sewers: Bavarian Energy Award 2012 in the category Energy Concepts and Initiatives goes to HUBER SE!

Energy from wastewater - the HUBER RoWin Heat Exchanger is becoming increasingly popular

Leukerbad in Switzerland uses HUBER Heat Exchanger for heat recovery from thermal spa wastewater

Three HUBER projects for wastewater heat recovery in Switzerland

Heat recovery from raw sewage

First HUBER ThermWin plant for wastewater heat recovery in Switzerland

Energy recovery from filtrate water on WWTPs

"Tank version" of HUBER Heat Exchanger RoWin

Economic efficiency of heat recovery from wastewater

Schematický náčrtek
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Media
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HUBER čištění v kanálových šachtách ROTAMAT® RoK4

Video: HUBER Heat Exchanger
RoWin in a ThermWin® Solution

https://www.youtube.com/watch?
v=tmifKb2QhLk

Video: Waste water heat recovery -
reuse of process heat

https://www.youtube.com/watch?
v=JLLsLvEGFH8

Animation: HUBER Wastewater
Heat Exchanger

https://www.youtube.com/watch?
v=WTGBvgoUgjM
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