
UniQubeUniQube

Ново поколениеНово поколение
Бойлери и резервоари за топла Бойлери и резервоари за топла 

водавода



UniPlateUniPlate ВисокаВисока
ефективностефективност

 Пълна абсорбираща технология

 Подобрена ефективност

 Модерен дизайн

Ултразвукова заваръчна техника
 Висока топлопроводимост
 Химична и механична 

дълготрайна връзка



UniPlateUniPlate Дълъг животДълъг живот

Високо селективен меден абсорбер

 12 абсорбиращи тръби за 

повърхност 2,5m2 

 4mm темперирано стъкло

 Алуминиева рамка 

 40 mm стъклена вата (50kg/m3 )

 10 години гаранция



 Повреда на топлообменниците

 Корозия на резервоара

 Смяна на резервоара в края на 
гаранционния му срок

 Варовикови отлагания

 Честа поддръжка

 Ниско ниво на безопасност

НедостатъциНедостатъци нана
конвенцианалнитеконвенцианалните резервоари резервоари 

за водаза вода



 Хигиенна битова гореща 
вода

 Висока енергийна 
ефективност

 Удължена издръжливост

 Добра инвестиция

UniQubeUniQube Отговарящи на Отговарящи на 
съвременните изискваниясъвременните изисквания



Уникален избор на материал Уникален избор на материал ::
PEPE--X X ПластмасаПластмаса

 PE-X Пластмасов съд

 Дълъг живот

 Безопасен при висока 
температура и налягане

 UV стабилизиран

 С антиоксиданти

 Добър термичен изолатор

 Няма вътрешна корозия



Уникално по рода сиУникално по рода си::Техника на Техника на 
завъртанезавъртане

• Резервоар с въртеливо 
движение:

 Гъвкавост на дизайна
 Една част формоване
 Консистентна дебелина на 

стената
 Превъзходна якост (в 

резултат на предишните 
характеристики)

 Лесно се променят размерите
 Възможност за малък тираж



Уникално укрепванеУникално укрепване: : 
Комбинирана намоткаКомбинирана намотка

• Комбинирано навиване на 
нишките:

 Съпротивление на натиск

 Няма външна корозия на 
резервоара

 Регулируема сила

 Безопасен при високи 
температури и налягане

 Добър термоизолатор

 Дълъг живот



Създадохме резервоар за Създадохме резервоар за 
многократнамногократна употребаупотреба

Фланцовите отвори са устойчиви до 30 bar

Резервоари за съхранение

Резервоари за топла вода

Разширителен съд

Резервоар за сгъстена течност

Съдове за химическата промишленост

Резервоари за пречистване на вода



Ново ниво на ефективност 
на бойлерите

• A и A+ Енергийна ефективност:
 Минимална топлинна загуба : до 60% по-ниска от 

стандартните резервоари или 2пъти по-ниска
 Подобряване на ефективността на цялата система
 Стандартни размери
 Форма за спестяване на място



 Работи със същата 
отоплителна течност 
през цялото време

 Без варовик
 Ниски вложения
 Минимална нужда от 

поддръжка
 Химически неактивен
 Резервоар с дълъг 

живот

Композитен пластмасов 
резервоар



Хигиенна битова топла вода :
 Непрекъснато отопление на БГВ
 Тоблообменник от неръждаема стоманена гофрирана тръба
 Ниска инвестиция
 Предотвратява разпространението на бактерии

Вход студена вода 
Изход топла 

вода 

Вход студена 
вода

Изход топла 
вода 



Топлообменници от 
неръждаема 

стоманена гофрирана 
тръба

 Топлообменници с дълъг живот:
 Устойчив на корозия
 Минимално отлагане на 

варовик: огледален 
повърхностен слой, кратко време 
за задържане, вибрации и вихри

 Минимална поддръжка
 Предотвратява разпространението 

на бактерии
 Непрекъснато подгряване на 

БГВ:малко количество вода , 
което ще бъде заменено няколко 
пъти на ден.



Стратифициран резервоар за гореща вода-
готов Дифузираната гореща вода в

резервоара не е готова

UniQube Стратифициран 
резервоар за съхранение

80 ⁰C

40 ⁰C

20 ⁰C

80 ⁰C

40 ⁰C

20 ⁰C

40 ⁰C

Топла вода
от  бойлер 

Студена вода
към бойлер 

Студена вода 
от радиатори

Топла вода 
към радиатори



UniQube Стратифициран резервоар 
за съхранение

80 ⁰C

40 
⁰C

20 
⁰C

Стратификация ползи:
По-бърз начин да получите топла вода
Подобрена ефективност на слънчевите панели, 
тъй като слънчевият топлообменник работи  по-
дълго време в студената зона
В случай на краткотрайно слънчево нагряване и 
ниско потребление на БГВ - стратифицирания 
резервоар може да го осигури;
Трябва да се използва горелка или електрически 
нагревател, за да осигури количеството битова 
гореща вода.
По-ниска топлинна загуба поради обема, който 
трябва да се нагрява

Как работи:
Течности с различни температури влизат в 
резервоара вътре в стратификационната тръба. 
Всяка течност се позиционира на същия 
температурен слой.

40 ⁰C

Топла 
вода  от  
бойлер

Студена вода 
от радиатори

Топла вода 
към радиатори

Студена вода 
към бойлер 



UniQube с Хидравличен 
сепаратор

Елиминира разлика в 
налягането в системи 
за отопление мулти-
помпа:

 Лесно настройване 
на топлинния поток за 
всеки отоплителен 
кръг

 Удължава живота 
на 
циркулационните 
помпи и други 
елементи

∆p=0



Резервни електрически 
нагреватели

 Тръба от неръждаема 

стомана

 Работен термостат

 Авариен термостат



Компактен модерен дизайн



 Горния и долния фланец са 
устойчиви до 30 bars

 Лесен за добавяне, премахване или 
подмяна

 Лесно се поддържа ако е 
необходимо

 Електрически нагреватели за 
резерва и компенсиране на нуждите 
от топлинна енергия

 Лесна за промяна в друг тип 
продукт

 По-леки от стоманени резервоари



55 Модела Модела коитокоито предлагамепредлагаме

Буферен 
резервоар 

Стратифициран 
сепаратор

Соларен 
акумулатор

Битов
бойлер

Комбиниран 
бойлер



Гаранция:

30 години на резервоара
10 години на топлообменниците



„„UniQubeUniQube Heat PumpHeat Pump“ “ Централни 
резервоари за съхранение на 

гореща вода с вградена термопомпа



„„UniQubeUniQube Heat Heat 
PumpPump“ “ 



„„UniQubeUniQube Heat PumpHeat Pump PlusPlus“ “ 
Пакет от високо енергийно ефективно 
решение за отопление, охлаждане и 

производство на хигиенна 
топла вода



„„UniQubeUniQube Heat PumpHeat Pump PlusPlus““



UniQubeUniQube ПредимстваПредимства::

• Изпълнител -
предимства :

 Над средния качествен 
продукт

 Модели за множество цели

 Уникален и редки тип 
резервоар за съхранение

 Атрактивен дизайн

 Многофункционална

 Лесно се комбинира с 
всякакъв вид отоплителна 
система

• Предимство на 
собственниците на 
жилища :

Подобряване на енергийната
ефективност на дома

Предлага най-добрата трайност

Издържа на най-суровите среди

Хигиенична и без миризма вода

Надежден, дълъг живот и 
продукт "без грижи"



UniQubeUniQube
Сърцето на вашата  система


