
 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ WEKER είναι μελετημένος για να χαμηλώνει την 

θερμοκρασία του νερού, για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του χωρίς να 

δαπανείται άσκοπα και να χάνεται νερό από τα ψυκτικά μηχανήματα.  

Είναι σε θέση να εξαλείφει το κόστος του νερού, στα εργαστήρια της παραγωγής, 

επεξεργασίας και αποθήκευσης των τροφίμων. Όπου υπάρχουν αερόψυκτοι και 

υδρόψυκτοι κινητήρες τα μηχανήματα WEKER μειώνουν σημαντικά το κόστος της ψύξης.  

Ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ WEKER μπορεί να παίρνει το νερό σε θερμοκρασίες μέχρι 

και 80 - 85 βαθμούς C και να το ξαναχρησιμοποιεί 100% ενώ πριν χανόταν.  

Να το ξαναβάζει στην ψύξη των μηχανημάτων όπως συσκευές παστερίωσης, καταψύκτες, 

ψυγεία επαγγελματικά, κλιματιστικά κτλ., επιτρέποντας τη διατήρηση της  αρχικής 

ρύθμισης της καλής λειτουργίας της συσκευής και χωρίς να χρειάζεται να 

επαναρρυθμιστούν οι βαλβίδες πίεσης. 

Ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ WEKER έχει μικρό όγκο και για τα μοντέλα της σειράς ΜΤ, 

MTS και MC (εσωτερικής εγκατάστασης) δεν απαιτεί καμία εξωτερική μονάδα. Έτσι 

εξαλείφει και τα προβλήματα πού σχετίζονται με οποιοδήποτε περιορισμό για το τοπίο η το 

περιβάλλον. Ακυρώνει την θερμοκρασία που παράγεται απο τα παραδοσιακά συστήματα 

ψύξης χωρίς να διαφοροποιεί την θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας αλλά συνάμα 

παράγει και ζεστό νερό. Επιπλέον λειτουργεί και σαν παραγωγός ζεστού νερού για κάθε 

χρήση.  

Ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ WEKER ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της παροχής 

νερού, συνεχίζει τη λειτουργία του χρησιμοποιώντας το νερό του εσωτερικού κυκλώματος 

έτσι ώστε τα μηχανήματα που συνδέονται με αυτό να εργάζονται χωρίς διακοπή του 

κύκλου παραγωγής. Οι μικρές διαστάσεις του σε συνδυασμό με την εσωτερική ακουστική 

επένδυση το καθιστά σχεδόν αόρατο μέσα στα εργαστήρια. Η εγκατάστασή του είναι πολύ 

εύκολη και άμεση χάρη στους ευέλικτους υδραυλικούς σωλήνες καθώς δίνουν και 

δυνατότητα εύκολης μετακίνησης οι περιστρεφόμενες ρόδες.  

Ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ WEKER έχει πατενταριστεί παγκοσμίως, είναι ο πιο μικρός 

σε μέγεθος και ο πιο ισχυρός του κόσμου. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ 

χαμηλή (αφού κατά μέσον όρο ξοδεύονται 100-150 ευρώ ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε 

1000 ευρώ νερού που εξοικονομούνται) και αποδεικνύεται ότι είναι μία αποτελεσματική και 

μόνιμη λύση λαμβάνοντας υπόψη και την φορολογική έκπτωση προς όφελος της 

επιχείρησης για όσον αφορά τον φορολογικό ιταλικό νόμο. 
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Να γιατί επιλέγουμε WEKER 

Παραδοσιακή συμπύκνωση με νερό 

• Αύξηση του κόστους των λογαριασμών (10-15% ετησίως) 

• Στάσιμες εγκαταστάσεις από έλλειψη ανεφοδιασμού νερού.(βλάβη κεντρικού 

αγωγού) 

• Στάσιμες εγκαταστάσεις σε κατάσταση λειψυδρίας.(δημοτική απαγόρευση 

χρησιμοποίησης νερού ειδικά στις θερινές περιόδους.) 

• Κίνδυνος βλάβης βαλβίδων με συνέπεια την ανώμαλη αύξηση των δαπανών 

• Πολύ ζεστό νερό στην είσοδο (μεγαλύτερη ηλεκτρική δαπάνη, δαπάνη χρόνου, 

κατώτερη ποιότητα προϊόντων.) 

• Ασταθής θερμοκρασία του νερού στην είσοδο.(όπως επάνω) 

• Αυξημένη διάρκεια του χρόνου εργασίας.(όπως επάνω) 

 

Εάν είστε συνδεδεμένοι με κοινόχρηστο μετρητή κινδυνεύετε να πληρώνετε 

οφειλόμενα Ανακτητής WEKER 

• Μείωση λογαριασμών ύδρευσης(εξοικονόμηση 94% το λιγότερο) 

• Ιδιαίτερα κερδοφόρα επένδυση 

• Δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε περίπτωση λειψυδρίας  

• Αύξηση των επιδόσεων σε οποιαδήποτε ομάδα εργασίας 

• Η εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και όταν υπάρχουν απαγορεύσεις για το 

περιβάλλον και το τοπίο 

• Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος 

• Λιγότερος χρόνος εργασίας 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Κλιματίζει τον χώρο εργασίας 

• Ιδιαίτερα οικολογικό  

 

 

 

 



 

Παραδοσιακή συμπύκνωση με αέρα 

• Μεγάλου μεγέθους ψύκτες 

• Υψηλό κόστος αγοράς 

• Υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού(διπλή σε σύγκριση με τους συμπυκνωτές με νερό) 

• Κίνδυνος βλάβης συμπιεστή τους θερινούς μήνες(καύση λαδιού και αδράνεια 

συμπιεστή) 

• Αύξηση του χρόνου εργασίας(μεγαλύτερο κόστος και χάσιμο χρόνου) 

• Απαιτεί μεγάλους τεχνικούς χώρους ή εξωτερικές εγκαταστάσεις 

• Θορυβώδης  

• Υπερθέρμανση του περιβάλλοντος εργασίας (περισσότερα έξοδα κλιματισμού) 

• Δυσκολία στην πρόσθεση νέων ψυκτικών μηχανημάτων 

• Οδηγεί τις παγωτομηχανές σε υπερβολική και δυσμενή κρυστάλλωση  

 

Συμπυκνωτές με νερό + ανακτητής WEKER 

• Ψύκτες πιο μικροί (λιγότερα έξοδα για την αγορά τους) 

• Επένδυση ιδιαίτερα κερδοφόρα 

• Χαμηλότερη ηλεκτρική δαπάνη(από 10-30%)  

• Λιγότερος χρόνος εργασίας 

• Κανένας κίνδυνος βλάβης συμπιεστών από υπερβολική πίεση  

• Η εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και με την ύπαρξη περιορισμών για το 

περιβάλλον και το τοπίο  

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Δεν χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση 

• Αθόρυβο 

• Δεν τροποποιεί την θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας 

• Εύκολη η πρόσθεση νέων ψυκτικών μηχανημάτων 

• Ιδιαίτερα οικολογικό 

  

 



 

Συμπύκνωση με Παραδοσιακό Πύργο Ψύξης 

• Θερμοκρασία του νερού πολύ υψηλή στην έξοδο(το καλοκαίρι πάνω από 25 

βαθμούς) 

• Υψηλή ηλεκτρική κατανάλωση και στον πύργο και στα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται 

• Κίνδυνος βλάβης συμπιεστή τους θερινούς μήνες(καύση λαδιού και αδράνεια 

συμπιεστή) 

• Υδραυλική εγκατάσταση μεγάλων διαστάσεων(όπως σωλήνες κ.τ.λ. 

• Απαιτεί υδραυλικούς σωλήνες εξόδου μεγάλων διαστάσεων 

• Προβλήματα στην καθαριότητα της εγκατάστασης(λερώνει εύκολα και πιάνει άλατα) 

• Απελευθέρωση πολύ υγρού αέρα με συνέπειες την ύπαρξη μούχλας και 

συμπυκνώσεις υγρασίας 

• Μεγάλα διαστήματα χρόνου εργασίας 

• Οδηγεί τις παγωτομηχανές σε υπερβολική και δυσμενή κρυστάλλωση  

 

Συμπύκνωση με νερό + ανακτητής WEKER 

• Λιγότερη ηλεκτρική κατανάλωση (απο 20 - 30%) 

• Επένδυση ιδιαίτερα κερδοφόρα 

• Λιγότερος χρόνος εργασίας 

• Κανένας κίνδυνος για βλάβη συμπιεστών απο υπερβολική πίεση 

• Η εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και όταν υπάρχουν απαγορεύσεις για το 

περιβάλλον και το τοπίο 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Εύκολη η πρόσθεση νέων μονάδων 

• Μικρότερος όγκος 

• Αθόρυβο 

• Ιδιαίτερα οικολογικό  


