
CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS SOBRE ÁGUAS 
RESIDUAIS

POUPANÇA DE ENERGIA NO PROCESSO DE LAVAGEM, 
SECAGEM E ACABAMENTO

 SISTEMA PLUG-AND-PLAY COM MONITORIZAÇÃO E 
CONTROLO EXTENSIVOS

Permutador de calor compacto de corpo cilíndrico 
usado para transferência eficaz de calor de água-água

HEAT-X ENERGO

CORRESPONDÊNCIA AUTOMÁTICA DE CAUDAL  

Mantenha o calor 
em movimento 



HARDWARE FIÁVEL
o Permutador de calor em estrutura de aço 

inoxidável

o Caixa de controlo com PLC

o Sensores de controlo de temperatura

o Caudalímetro digital

o Flanges, válvulas e tubagens

o Sonda de nível de profunda

O permutador de calor Heat-X Energo 

fornece uma solução fiável para reduzir o 

consumo de energia na sua lavandaria. É uma 

forma eficiente de ser mais sustentável e, ao 

mesmo tempo, poupar dinheiro.

O Heat-X Energo é um permutador de calor 

robusto e de alto desempenho composto por 

um corpo cilíndrico e usado para transferência 

de calor de água-água. Consiste num arranjo 

paralelo de tubos num corpo cilíndrico. Isto 

permite que os tubos realizem a transferência 

de calor sob pressão mais elevada do que 

alguns outros modelos.

A RECUPERAÇÃO DE CALOR QUE SE ESPERA - E MUITO MAIS

“Devido ao espaço limitado, estávamos à procura 
de uma solução compacta que oferecesse a máxima 

eficiência. O Heat-X Energo era a solução”.
Robert van Houten, co-proprietário de Newasco 

van Houten, Países Baixos

Extensão das capacidades de registo de dados: temperaturas, 
caudais de água, alarmes, frequências das bombas, lucros, ...

Controlo de correspondência de caudal melhorado

Router

SMART SOFTWARE



MÁXIMA POUPANÇA DE ENERGIA

POUPANÇA NO PROCESSO DE LAVAGEM

WWW.CHRISTEYNS.COM

• O Heat-X Energo transfere o

calor das águas residuais para a

água limpa, poupando em média

50% no consumo de energia no processo de

lavagem.

• A água pré-aquecida é utilizada para o

enxaguamento quente.

• O enxaguamento quente aumenta a eficiência

do processo de enxaguamento, resultando em

poupanças adicionais no consumo de água.

POUPANÇA NA SECAGEM/ACABAMENTO

• O enxaguamento quente

aumenta a temperatura dos têxteis e a eficiência 

da prensa:

»  Menor retenção de humidade na roupa

»  Economia de energia de até 20% na 

secagem e no acabamento

»  Aumento da capacidade de secagem graças 

a um tempo de secagem mais curto

>50%
DE POUPANÇA DE 

ENERGIA

DESEMPENHO SUPERIOR

O Heat-X Energo tem um alto desempenho 

devido às suas definições ótimas de caudal: 

um caudal contracorrente e outro turbulento, 

combinados com controlo de correspondência 

de caudal graças ao software inteligente.   

Os benefícios? 

• Baixas quedas de pressão

• Não sensível a martelo de água

CAUDAL CONTRACORRENTE

Os dois fluidos entram em extremidades opostas 
do permutador de calor e fluem um contra 
o outro. Isto distribui o calor de forma mais
uniforme através do permutador de calor e

permite a máxima eficiência.

CAUDAL TURBULENTO 

A tubagem indentada também melhora a 
turbulência do caudal e o desempenho do Heat-X 

Energo. 

Tanque de 
Água Fria 
(opcional)

Água      
(amaciada)

Águas residuais 
de CBW’s

Águas residuais 
de WE’s

Tanque 
águas 

residuais

Sonda de nível

20%
DE POUPANÇA DE 

ENERGIA

Sabia que... É    necessário  aproximadamente 
1,4 kWh para evaporar 1 litro de água!



Retro-lavagem 
automática para evitar 

bloqueios

O QUE DISTINGUE O HEAT-X ENERGO  

O Heat-X Energo foi desenvolvido para satisfazer os requisitos específicos da indústria da lavandaria.

CORRESPONDÊNCIA AUTOMÁTICA DE 
CAUDAL

Para garantir que o tanque de águas residuais 

nunca derrama e que todas as águas residuais 

sejam arrefecidas, a bomba começa a funcionar 

quando o Heat-X Energo deteta um caudal 

mínimo de água. Quando o nível está acima do 

mínimo de águas residuais, a bomba começa a 

funcionar. 

Tanque 
águas 

residuais

Sonda de nível

Tanque de 
Água Quente 

(opcional)

ESGOTO

Para 
CBW’s + WE’s

Válvula opcional: descarga 
de volta + VW > 30°C de 

volta ao tanque

25°C

Derrame 
excessivo

BONUS
Cumprimento dos regulamentos sobre águas residuais 

As lavandarias comerciais que utilizam esgotos urbanos para as suas águas residuais 
podem implementar o Heat-X ENERGO como fim de ciclo para arrefecer as suas 

águas residuais para cumprir os regulamentos legais.

Unidade compacta plug-&-
play

O desenho vertical ocupa menos 
espaço para executar o mesmo 
objetivo que os permutadores 
de corpo cilíndrico horizontais. 
As atualizações podem ser feitas 
rapidamente sem necessidade 
de grandes modificações ou 
investimentos. 

Manutenção mínima

O Heat-X Energo tem uma baixa 
taxa de incrustação que requer 
uma manutenção mínima.

• A limpeza periódica é 
aconselhada a cada 4000 
horas de produção.

Monitorização alargada

Caixa de controlo com PLC 
permite:

• Registo de dados ampliado

• Controlo de correspondência 
de caudal melhorado 

• Router



6 RAZÕES PARA ESCOLHER HEAT-X ENERGO

POUPANÇA DE 
ENERGIA

GAMA HEAT-X ENERGO

MODELO V5 V10 V20 V20+ V30

Caudal de desenho  (m³/h) 5 9,4 14 20 25,6

Caudal máximo  (m³/h) 8 14 21 30 38

Área de transferência de 
calor 9,8 16,8 26,3 37,1 47,4

Peso  (kg) 450 500 550 600 600

Altura (mm) 2200 2250 2300 2400 2400

Largura (mm) 510 630 650 700 700

TRANSFERÊNCIA 
EFICIENTE DE 

CALOR

PLUG-AND-PLAY 
COMPACTO

SISTEMA

MONITORIZAÇÃO 
ALARGADA

MANUTENÇÃO 
MÍNIMA

CUMPRIR A 
REGULAMENTAÇÃO 

LOCAL

Nas lavandarias, o tamanho e a forma são fatores importantes porque as limitações de espaço podem 

ditar o posicionamento e a sua pegada ecológica. A gama Heat-X Energo permite-lhe selecionar o 

modelo certo, proporcionando a melhor eficiência para as suas operações.
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