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Nawilżacz powietrza 
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CERTO charakteryzuje się niezawodnością i bezpieczeństwem, spełnia-
jąc w ten sposób dwa ważne kryteria stawiane nawilżaczom.

Powietrze w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, powinno 
posiadać wilgotność między 40% a 60%. Odpowied-
nia wilgotność powietrza jest ważnym parametrem 
dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, 
ograniczając rozwój niepożądanych zarazków i 
bakterii.

Nawilżacze powietrza w budynkach powinny speł-
niać podstawowe cele, takie jak: nawilżanie po-
wietrza nawiewanego lub chłodzenie powietrza, 
poprzez maksymalne nawilżenie (nawilżenie po-
wietrza wylotowego w celu pośredniego chłodzenia 
adiabatycznego przy pomocy wymiennika ciepła).

Nawilżanie oparte na wysokociśnieniowym rozpyla-
niu wody, dzięki całej gamie zalet, dominuje wśród 
różnych, dostępnych na rynku systemów nawilżania 
powietrza. Mimo iż, wszystkie nawilżacze wysoko-
ciśnieniowe różnych producentów działają według 
takiej samej ogólnej zasady, to między urządzenia-
mi występują pewne różnice.

Wysokociśnieniowy nawilżacz powietrza firmy  
Klingenburg reprezentuje od lat najwyższy standard 
techniczny dzięki swoim zaletom energetycznym i hi-
gienicznym (np. wykorzystanie uzdatnionej wody w procesie odwróco-
nej osmozy, wyjątkowe zdolności regulacyjne).

Dzięki ciągłej pracy badawczo-rozwojowej udaje się wciąż uzyskać lep-
sze parametry techniczne nawilżacza. Stopień odparowania został zwięk-
szony, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat ciśnienia. Znacząco zosta-
ło zredukowane zużycie wody i energii, przyczyniając się do znacznych 
oszczędności. Dobór materiałów, rozwiązania konstrukcyjne i zastosowa-
nie procesu odwróconej osmozy gwarantuje najwyższy poziom higieny, 
przez co nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków,  takich jak: 
jony srebra, promieniowanie ultrafioletowe, itp.

NOWOŚĆ ! - wysokociśnieniowy nawilżacz powietrza 
firmy Klingenburg - CERTO 
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Najnowsza konstrukcja nawilżacza firmy Klingenburg otrzymała na-
zwę CERTO i odznacza się niezawodnością i bezpieczeństwem. 



4

Podsumowując:
Cechy charakterystyczne CERTO

  Najwyższa wydajność rozpylenia, w zależności od trybu pracy, aż do 95%

  Nawilżenie powietrza aż do osiągnięcia stanu nasycenia we wszystkich punktach pracy

  Minimalne straty ciśnienia

  Brak wody obiegowej, brak powtórnego wykorzystania wody

  Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej

  Płynna regulacja nawilżania

  Całkowite odprowadzanie wody z wanny odpływowej

  Zastosowanie nowoczesnego przemiennika częstotliwości do sterowania układem

  Pakiet bezpieczeństwa CERTO

  Rzetelne dane dotyczące wydajności

  Dostosowanie nawilżacza do potrzeb klientów. Dostarczany jako kompletne urządzenie 
lub opcjonalnie w modułach do montażu

  Idealny jako uzupełnienie doposażenia istniejącej już instalacji

  Prosty montaż podzespołów

  Nawilżacze CERTO badane są na zgodność wg przepisów VDI (niemieckiego SEP-u) 
6022* oraz Przemysłowej Normy Niemieckiej DIN 1946 Części 4* (*patrz Normy, str.14)

  Całkowite spełnienie wymagań higienicznych jakie stawiają urządzenia wentylacyjne, bez 
stosowania środków chemicznych (np.jony srebra, itp.)

Właściwości CERTO
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Stosowany gdy zapewnienie higieny i utrzyma-
nie określonego poziomu wilgotności powietrza 
jest decydującym wymogiem:

Nawilżanie powietrza służy nie tylko dobremu samopoczuciu człowie-
ka, ale odgrywa także ważną rolę w całym szeregu zastosowań tech-
nologicznych.

Dokładna regulacja wilgotności powietrza stanowi kluczowy parametr 
w przemysłowych procesach wytwarzania, drukarniach, lakierniach 
oraz w przemyśle medycznym.

Pomieszczenia o wysokich wymaganiach higienicznych

Przemysł farmaceutyczny

Cenne dobra kulturalne, biblioteki, muzea, archiwa

Przemysł motoryzacyjny

Jest wiele przykładów zastosowań, w których nawilżacze powietrza fir-
my Klingenburg stanowią niezawodny element procesu:

  Pomieszczenia o wysokich wymaganiach odnośnie czystości (np. wy-
twarzanie chipów mikroelektronicznych, przemysł farmaceutyczny)

  Biblioteki, muzea, archiwa
  Przemysł motoryzacyjny
  Drukarnie
  Lakiernie
  Instalacje z pośrednim odparowywaniem
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CERTO — zasada działania

Nawilżacz powietrza CERTO działa na zasa-
dzie wysokociśnieniowego rozpylania wody. 
Wpływający strumień powietrza przechodzi 
poprzez opatentowaną komorę z zestawem 
dysz w której dochodzi do wzdłużnego zawi-
rowania powietrza, to zapewnia optymalne 
nawilżanie wewnątrz komory zraszania (2). 
W centrum każdego wygenerowanego za-
wirowania powietrza woda pod wysokim ci-
śnieniem zostaje rozpylona przez dysze (3). 
Powietrze pobiera przy tym wilgoć i zostaje 
adiabatycznie schłodzone.

Poprzez dodatkowy parownik (4) na wylo-
cie powietrza, woda, która nie jest pobrana z 
powietrzem, zostaje oddzielona i dodatkowo 
odparowana. Parownik ten składa się z od-
pornego na wodę morską specjalnego profilu 
aluminiowego bez ostrych krawędzi, ze spe-
cjalną powłoką zeolitową, spełniając wysokie 
wymagania higieniczne. Nowatorski system 
wytwarzania zawirowań powietrza z dyszami 
w powiązaniu ze specjalnie skonstruowanym 
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dodatkowym parownikiem wtórnym, gwaran-
tują wysoki stopień odparowywania. Urządze-
nie wyposażone jest w  komplecie w wannę 
ociekową, wykonaną ze stali szlachetnej z 
dwustronnym spadkiem (5). Jest zatem za-
pewniony całkowity odpływ wody.

Użycie Permeatu z procesu odwróconej 
osmozy zapewnia wysoki stopień higieny i 
niezawodność eksploatacyjną. Wysoka wy-
dajność parowania umożliwia stosowanie 
świeżej wody bez zamkniętego obiegu wody 
i jej gromadzenia w nawilżaczu.

Całość konstrukcji uwzględnia wymagania hi-
gieniczne dla pracy w systemach HVAC bez 
użycia  środków chemicznych.

Stopień nawilżenia powietrza regulowany po-
przez  zmianę strumienia dostarczanej wody. 
Zespół pompy oraz regulator został specjalnie 
skonstruowany na potrzeby pracy nawilżacza 
wysokociśnieniowego.

2

1

3

Wariant: urządzenie kompletne (w jednym bloku)
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Wariant: urządzenie kompletne  
(w jednym bloku)

Obudowa urządzenia CERTO jest izolowana 
(20 lub 40mm) i wewnątrz wykonana całko-
wicie ze stali szlachetnej (V4A). Zewnętrzna 
konstrukcja ramowa wykonana jest z alumi-
nium odpornego na wodę morską. Wziernik 
inspekcyjny umożliwia łatwy dostęp. Wszelkie 
elementy są łatwo demontowalne, umożliwia-
jąc sprawne czyszczenie i serwisowanie urzą-
dzenia.

Zakres dostawy CERTO: jako kompletne urzą-
dzenie do montażu w centrali klimatyzacyjnej 
lub oddzielny element systemu wentylacji:

  Obudowa CERTO z komorą do wytwarzania 
zawirowań powietrza i  zespołem dysz oraz 
parownikiem wtórnym 

  Wbudowane oświetlenie
  Szyba rewizyjna przyciemniana
  Zespół pompy
  Zespół regulacji
  Wąż niskiego ciśnienia
  Wąż wysokiego ciśnienia

Opcjonalnie:
  Demontowalna wersja obudowy ułatwiająca 
transport

Wariant zestawu do zabudowania: System wytwornicy wirów z dyszami (1), dodatkowy pa-
rownik (2), zespół pompy wysokiego ciśnienia (3) oraz regulator (4) są optymalnie dopasowa-
ne do urządzania klimatyzacyjnego Klienta, co gwarantuje najlepszą integrację sytemu.

Wariant: 
zestaw do zabudowy

Zakres dostawy CERTO jako zestaw do zabu-
dowy w istniejącej instalacji:

  Komora do wytwarzania zawirowań powie-
trza i zespół dysz
  Dodatkowy parownik wtórny
  Zespół pomp
  Zespół regulacji
  Wąż niskiego ciśnienia
  Wąż wysokiego ciśnienia

Dostępne warianty

1

2

2

3

4
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W odniesieniu do sprawności energetycznej, nowe rozwiązanie CERTO

CERTO zapewnia najwyższy stopień odparo-
wania i małe straty ciśnienia. Jest to wynik in-
tensywnych badań wyrobu w centrum badaw-
czym Klingenburg.
 
Przy określaniu szybkości parowania decydu-
jące znaczenie mają parametry powietrza wlo-

Nawilżanie = 5,0 g/kg

Deficyt nasycenia = 8,3 g/kg

Nawilżanie
Deficyt nasycenia

Stopień 
nawilżenia = 60%

towego. Przy zadanej wilgotności bezwzględ-
nej na wlocie do komory nawilżacza, można 
poprawić szybkość odparowania poprzez 
podwyższenie temperatury powietrza. Wza-
jemne zależności pomiędzy wyżej opisanymi 
parametrami na wlocie obrazuje następujący 
wykres: 

3

2

1

4

5
1   Powietrze na wylocie

2   Nagrzewnica wstępna i 
ewentualnie odzysk ciepła

3   Stan na wlocie nawilżacza

4   Stan na wylocie nawilża-
cza

5   Wilgotność dla stanu 
nasycenia przy temperatu-
rze higrometru/granicznej 
temperaturze schłodzenia
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W odniesieniu do sprawności energetycznej, nowe rozwiązanie CERTO

Inną dominującą cechą CERO są małe spadki ciśnienia

W zależności od stawianych wymagań CERTO może być wyposażone w różne typy dysz. 
Pozwala to na optymalny wybór urządzenia w relacji cena-wydajność.

Podobnie jak dla innych naszych wyrobów, także dla 
CERTO dostępny jest program doboru, dzięki któremu  
dla każdego konkretnego zastosowania możliwy jest do-
bór optymalnego nawilżacza.

www.klingenburg.de

Klingenburg GmbH
Boystraße 115, D-45968 Gladbeck
Tel.: +49-20 43-96 36-0
Fax: +49-20 43-7 23 62

Produkt-Katalog
Product Cataloge

Komponenten für 
die Lufttechnik

Components for 
Ventilation Systems

Dysza A: Dysza B:

8 g/kg 6 g/kg 4 g/kgDeficyt nasycenia
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nie ma sobie równych
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Przykłady zastosowania nawilżacza 



Wymiennik ciepła

powietrze
 

nawiewane

powietrze 

wywiewane











powietrze 

wywiewane

powietrze 

nawiewane




Nagrzewnica 
wstępna

Nawilżacz

Nawilżanie powietrza nawiewanego

Głównym celem nawilżania powietrza nawie-
wanego jest osiągnięcie określonej wilgotno-
ści względnej i utrzymywanie jej na stałym 
poziomie w zależności od zmieniającej się 
temperatury

Zasadnicze różnice w nawilżaniu powietrza nawiewanego i wywiewanego.
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Nagrzewnica
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Proces z nagrzewnicą wstępną

Proces z nagrzewnicą wstępną i nagrzewnicą wtórną

Wykres psychrometryczny dla 1013 mbarWykres Molliera dla 1013 mbar 

Wykres psychrometryczny dla 1013 mbarWykres Molliera dla 1013 mbar 
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powietrze 

wywiewane

powietrze 

nawiewane



Nawilżacz

Wymiennik ciepła











powietrze 

wywiewane

powietrze 

nawiewane

Nawilżanie powietrza wywiewanego

Znajduje zastosowanie przy pośrednim schła-
dzaniu adiabatycznym. Powietrze wywiewane 
zostaje maksymalnie nawilżone i jednocześ-
nie schłodzone adiabatycznie. Ochłodzone w 
ten sposób powietrze za pomocą wymiennika 
ciepła może zostać wykorzystane do schło-
dzenia powietrza nawiewanego.
Wymiennik ciepła transferuje do powietrza na-
wiewanego jedynie chłód, a nie wilgoć, przez 
co zawartość wilgoci w powietrzu nawiewa-
nym nie ulega zwiększeniu
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powietrze
 

nawiewane

powietrze 

wywiewane

Wykres psychrometryczny dla 1013 mbarWykres Molliera dla 1013 mbar 
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Urządzenia pracujące przy wysokim ciśnieniu:
Zespół pompy

Woda, wprowadzona dyszami do komory nawilżacza, zostaje poddana tło-
czeniu przez pompę wysokociśnieniową. Wydatek pompy jest regulowany 
poprzez przemiennik częstotliwości.

Wykorzystuje się pompę wysokiego ciśnienia z ceramicz-
nym tłokiem, obudowa napędu wykonana  z ciśnieniowo od-
lewanego aluminium, wał korbowy z łożyskami kulkowymi i 
wziernikiem poziomu oleju. Opcjonalnie mogą być także sto-
sowane pompy ze smarowaniem wodnym. Głowica pompy 
jest galwanicznie niklowana i dlatego nadaje się do pracy na 
wodzie przygotowanej w procesie odwróconej osmozy.

Dalsze własności:
  Stabilna rama urządzenia z blachy stalowej, emaliowane-
j,Kolor wg RAL 5015
  Z amortyzatorami drgań własnych dla montażu wewnątrz 
pomieszczenia, na podłożu o odpowiedniej nośności
  Przyjazna w serwisowaniu konstrukcja umożliwia łatwy do-
stęp do wszelkich podzespołów
  Regulacja obrotów napędu pompy umożliwia płynne do-
pasowywanie wymaganej ilości wody w celu osiągnięcia 
zadanej wilgotności powietrza
  Przeniesienie napędu poprzez mocny pasek zębaty, indy-
widualnie dopasowany dla optymalnej sprawności w szero-
kim zakresie regulacji

Pakiet bezpieczeństwa CERTO:
  Zintegrowany filtr wody dla zatrzymywania ewentualnych 
zanieczyszczeń na dopływie do systemu i dla ochrony 
pompy wysokiego ciśnienia przed cząstkami zanieczysz-
czeń

  Zamknięta pokrywa inspekcyjna obudowy napędu stano-
wiąca ochronę przed obrażeniami, spowodowanymi przez 
obracające się części
  Zawór zwrotny i zawór elektromagnetyczny dla odcięcia 
dopływu wody przy trybie czuwania instalacji
  Manometr na wysokie i niskie ciśnienia dla optycznej kon-
troli ciśnień w systemie
  Presostat na niskie ciśnienia jako ochrona przed pracą 
pompy na sucho, presostat wysokiego ciśnienia dla ogra-
niczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia robo-
czego
  Zaciski elektryczne są doprowadzone razem do rozdziel-
nicy i wstępnie okablowane. Podłączenie odbywa się na 
listwach zaciskowych, które są połączone z takimi samymi 
zaciskami na urządzeniu regulacyjnym.

1 Silnik napędowy

2  Pompa wysokiego ciśnienia z regulowaną licz-
bą obrotów

3  Rozdzielnica elektryczna z listwami zaciskowymi

4  Filtr wody z presostatem niskiego ciśnienia

5  Podstawa urządzenia z amortyzatorami drgań

6  Zawór elektromagnetyczny / dopływ wody z in-
stalacji odwróconej osmozy

7  Blok wysokiego ciśnienia z presostatem bezpie-
czeństwa wysokiego ciśnienia i dopływem wody 
do CERTO

8  Zawór elektromagnetyczny do zintegrowanej 
kontroli higieny

9 Wanna ociekowa

1

4

2

3

8

9

5

6 7
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Wyjątkowe możliwo-
ści regulacyjne 

Regulacja odbywa się przy pomocy 
nowoczesnych przemienników czę-
stotliwości, których parametry zostały 
opracowane specjalnie dla CERTO.

Własności przemiennika częstotliwo-
ści:

  Przemiennik częstotliwości sterowany jest za 
pomocą mikroprocesora

  Stopień ochrony IP 54
  Wbudowany filtr sieciowy dla efektywnego tłu-
mienia napięć zakłócających z radiatorem chło-
dzącym umieszczonym na zewnątrz obudowy

  Dodatkowa karta sterowania ze wszystkimi 
funkcjami kontrolnymi, przekaźnikiem sygna-
lizacyjnym i wejściami dla przetwarzania stan-
dardowych sygnałów regulacyjnych z jednost-
ki nadrzędnej
  Prosta obsługa za pomocą 3 klawiszy, 2-wierszowy wyświetlacz kolorowy LCD z jasnym tek-
stem i możliwością ustawienia parametrów sterowania menu, opcjonalna w różnych językach

  Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz komunikatów o awariach
  Zintegrowany licznik godzin pracy i komunikaty serwisowe dla trzymania się terminów serwisu
  Zintegrowane sterowanie higieną dla płukania rurociągów w trybie czuwania i suszenia nawil-
żacza

  Poprzez aktualizację oprogramowania możliwe jest zmodernizowanie funkcji
  Opcjonalny interfejs BUS umożliwia powiązanie z innymi urządzeniami kontrolno pomiarowymi

Wejścia:
  Wyzwalanie styku bezpotencjałowego
  Wybieralne wejścia sygnału regulacyjnego 0-10 V,(napięciowe) lub 0/4-20 mA (prądowe)
  Sygnał  kontroli wilgotności wewnętrznej przy pomocy czujnika

Wyjścia: (maks. 1A 250V~ AC1)
  PRACA styk bezpotencjałowy
  AWARIA styk bezpotencjałowy
  SERWIS styk bezpotencjałowy
  ZASILANIE WODĄ styk bezpotencjałowy
  CYKL SUSZENIA styk bezpotencjałowy

Opcje:
  Języki Menu - do wyboru, przełączalne na: niemiecki, angielski, francuski
  Interfejs BUS
  Rozszerzenie zakresu kontroli przy niepełnym  obciążeniu poniżej 20%
  Mniejsze zużycie wody
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Higiena

  Brak elementów gromadzących wodę
  Brak powrotu wody do obiegu
  Brak warunków do rozwo-
ju bakterii
  Gniazda dysz i wewnętrz-
ne ściany komory w wyko-
naniu nierdzewnym
  Brak miejsc zastoju w wod-
nym układzie zasilania
  Brak wnęk, gładkie po-
wierzchnie spływu
  Wszelkie elementy łatwo 
demontowalne i wymienne
  Próby prototypu na zgod-
ność wg VDI (niemieckiego 
SEP-u) 6022 oraz Przemy-
słowej Normy Niemieckiej 
DIN 1946 Części 4 (patrz in-
formacja niżej)
  Nie jest wymagane dodawa-
nie środków chemicznych lub 
jonów srebra

Przy konstruowaniu CERTO położono duży nacisk na 
aspekt higieniczności urządzenia:

Nawilżacze Klingenburg pracują bez zastrzeżeń w wielu prestiżo-
wych obiektach, między innymi w jednej z najnowocześniejszych 
na świecie hal widowiskowo-sportowych (O2 Arena) w Berlinie

Nawilżacze Klingenburg pracują również w zabytkowych sukienni-
cach w Lipsku, w których ma swoją siedzibę orkiestra symfoniczna. 
Dzięki zastosowaniu nawilżaczy, w budynku udało się zachować opty-
malne parametry wilgotnościowe dla cennych instrumentów muzycz-
nych, ponieważ już nawet najmniejsze zmiany wilgotności powietrza 
mogą doprowadzić do bezużyteczności czułych instrumentów.

VDI 6022 (wymagania higieniczne odnośnie instalacji i urządzeń dla techniki klimatyzacji powietrza dla pomieszczeń)

DIN 1946 Część 4 (instalacje dla techniki klimatyzacji powietrza w budynkach i pomieszczeniach służby zdrowia)

VDI 3803 (Centrale instalacji dla techniki klimatyzacji powietrza dla pomieszczeń – wymagania budowlane i techniczne)

EN 13779 (Wentylacja budynków niemieszkalnych – ogólne zasady i wymagania dla instalacji wentylacji i klimatyzacji 
oraz systemów chłodzenia pomieszczeń)

Normy:
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  Przeniesienie napędu za pomocą paska zę-
batego.
  Zapewniono łatwy dostęp do wszelkich pod-
zespołów.
  Zastosowanie wyłącznie wody przygotowa-
nej w procesie odwróconej osmozy (Perme-
at), co gwarantuje wysoką higieniczność. 
  Całość konstrukcji uwzględnia wymagania 
higieniczne dla urządzeń wentylacyjnych 
bez dodatku środków chemicznych. 
  Zgodność z Normami VDI 6022 Ark. 1-3*, 
VDI 3803*, EN13779*, DIN 1946/4* 

     (*patrz Normy, str. 14)

Specyfikacja

  Wysokociśnieniowy nawilżacz - system 
nawilżania CERTO – jako kompletne urzą-
dzenie lub moduł do zabudowy zgodnie z 
warunkami higienicznymi VDI 6022 (patrz 
Info 14 niżej).

  Kompletne urządzenie zawiera wewnątrz 
zespół dysz ze stali szlachetnej z wymienną 
głowicą rozpylającą i filtrem o mikronowej 
średnicy

  Otwór inspekcyjny umożliwia łatwy dostęp 
do części wewnętrznych.

  Strumień wlotowy powietrza zostaje ukie-
runkowany poprzez opatentowany system, 
tworzący stabilne zawirowania wzdłużne i 
pozwala na optymalne nawilżanie.

  Dysze do wysokowydajnego rozpylania ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym dla drob-
nego rozpylania wody (woda przygotowana 
w procesie odwróconej osmozy).

  Specjalny dodatkowy parownik na wylocie 
powietrza pozwala na odparowane wody.

  Poprzez zastosowanie świeżej wody (brak 
obiegu wody) nie ma konieczności jej ma-
gazynowania.

  Płynna regulacja wydajności aż do pełnego 
nasycenia powietrza.

  Nawilżenie aż do pełnego nasycenia  stru-
mienia powietrza, przy udziale małej ilości 
wody. 

  Po wyłączeniu nie następuje żadne dalsze 
nawilżenie przez media gromadzące wodę. 

  Małe straty ciśnienia, poniżej 30 Pa.
  Osobny zespół pompowo-silnikowy z pakie-
tem bezpieczeństwa CERTO.

  Wytwarzanie ciśnienia za pomocą pompy z 
ceramicznym tłokiem z regulacją częstotli-
wości

  Prosta obsługa, regulacja trzema klawiszami. 
Wyświetlacz tekstowy LCD umożliwia usta-
wienie parametrów menu w wielu językach..

  Opcjonalny interfejs BUS umożliwia powią-
zanie z innymi urządzeniami kontrolno po-
miarowymi.

  Praca pompy z regulacją obrotów umożliwia 
bezstopniową regulację wilgotności powie-
trza.

   Dane techniczne

    Strumień objętościowy m3/h
    Temperatura na wlocie °C
    Wilgotność na wlocie % wzgl.

g/kg bezwzgl.

    Temperatura na wylocie °C
    Wilgotność na wylocie % wzgl.

g/kg bezwzgl.

    Stopień nawilżenia %
    Zwilżanie g/kg
    Wydajność nawilżacza kg/h
    Spadek ciśnienia Pa

    Wymiary

    Długość x Szerokość x Wysokość mm
    Ciężar kg

    Oznaczenie

    Wyrób Klingenburg

    Typ CERTO



O d z y s k  e n e r g i i  c i e p l n e j

Regeneratory
Rekuperatory
Układy DEC
Nawilżacze
Budowa jachtów

O nas

KLINGENBURG
Od trzech dziesięcioleci dostarczamy 
podzespoły dla systemów obróbki powietrza na 
całym świecie:

Jesteśmy rozwojową firmą, zajmującą się od 30 
lat wytwarzaniem i światową dystrybucją  kom-
ponentów dla systemów wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych. Produkujemy i dostarczamy urządzenia 
stosowane w układach wysokotemperaturowego 
odzysku energii dla szerokiej gamy zastosowań 
przemysłowych.

Nasze innowacyjne wyroby stanowią wielki wkład 
w oszczędność źródeł energii oraz zmniejszenie 
emisji CO2. 

Wysoka jakość urządzeń firmy Klingenburg i ich 
techniczna przewaga, znana jest  na rynku sys-
temów odzysku ciepła w technice wentylacyjno-kli-
matyzacyjnej. 
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Obrotowy wymiennik  
ciepła

Wykonanie z aluminium,  
wersja epoksydowana 
oraz ze stali kwaso-
odpornej

Wysokotemperaturowe 
regeneratory obrotowe ze 
stali nierdzewnej

Płytowy krzyżowy 
wymiennik ciepła 
 
Wykonanie z aluminium,  
wersja epoksydowana 
oraz ze stali kwaso-
odpornej

Płytowy przeciwprądowy 
wymiennik ciepła

Wykonanie z aluminium,  
wersja epoksydowana 

Wysoka efektywność  
odzysku

Nawilżacz 

Higieniczne nawilżanie
Chłodzenie adiabatyczne  
(wyparne)

Klingenburg  
International Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5
58-100 Świdnica

Tel.: +48 74 851 54 00
Fax: +48 74 851 54 01
Mail: klingenburg@klingenburg.pl

http://www.klingenburg.pl


