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2003 • Rozpoczęcie produkcji z udziałem 10 pracowników (zakończenie produkcji sprzętu w styczniu 2004 roku)

Etyka zawodowa naszej firmy i jej pracowników
jest oparta na zasadzie:
„energia za którą płacimy, powinna móc być
wykorzystana kilkakrotnie.”

Efektywność energetyczna 
oznacza dla nas

Zoptymalizowane generowanie ciepła i zużycie 
energii na życzenie odbiorcy w odpowiednim miejscu 
i czasie, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów 
temperatury – wyłącznie według aktualnej potrzeby.

Wymienniki ciepła firmy WATAS znajdują liczne 
zastosowania i zajmują wiodącą pozycję w przemyśle.

Osiągnęliśmy sukces dzięki wysokiej niezawodności
dostaw, wybitnej jakości, w rezultacie pozyskując
satysfakcję Klientów.

Stało się to możliwe dzięki udanej współpracy z naszymi Klientami na rzecz znalezienia odpowiednich
rozwiązań dla innowacyjnych, bardziej energooszczędnych produktów i w efekcie zmniejszenia zużycia energii.
Co za tym idzie, często osiągamy wymierne korzyści przy jednoczesnej poprawie środowiska.

Jestem przekonany, że w najbliższych latach poprzez naszą współpracę i działalność biznesową osiągniemy
trwały, pozytywny wpływ w tworzeniu dobrze prosperującej, odpowiedniej do mieszkania przyszłości.
Nasze dzieci i przyszłe pokolenia z pewnością będą czerpać korzyści z tych rozwiązań…

Torsten Enders, 
Założyciel i dyrektor zarządzający Firmy WATAS



2003 • Rozpoczęcie produkcji z udziałem 10 pracowników (zakończenie produkcji sprzętu w styczniu 2004 roku)

Historia Firmy WATAS

• rozpoczęcie produkcji z 10 pracownikami (kompletowanie urządzeń produkcyjnych do stycznia 2004 r.)

• wzrost obrotów o ponad 60% w porównaniu z rokiem poprzednim
• certyfikacja wg normy DIN ISO 9001:2000
• 34 pracowników, 2 uczniów zawodu

• wzrost obrotów o ponad 60% w porównaniu z rokiem poprzednim
• 46 pracowników, 1 student wyższej szkoły zawodowej, 3 uczniów zawodu

• wyróżnienie nagrodą przedsiębiorczości KfW „Gründerchampion für Sachsen”

• 5 lat WätaS – cel 100 pracowników osiągnięty
• nominowanie do Niemieckiej Nagrody Przedsiębiorczości w kategorii Wschodzące Gwiazdy
• przyznanie Nagrody Przemysłu w ramach Targów Hanowerskich
• 2 miejsce w kategorii Przedsiębiorca Roku w Saksonii
• założenie Instytutu Stosowanej Efektywności Energetycznej

• rozpoczęcie działań szkoleniowych i restrukturyzacyjnych „lean production” we współpracy z Porsche Consulting GmbH
• przeniesienie i uruchomienie produkcji w nowej, głównej lokalizacji produkcji wymienników ciepła w Olbernhau,  
 wartość inwestycji ok. 2,5 mln euro

• zakończenie działań rekonstrukcyjnych w willi z czasów grynderskich oraz przeniesienie siedziby firmy i administracji
• certyfikacja TÜV wg normy DIN ISO 9001:2008

• rozszerzenie produkcji w Olbernhau do 7 500 m² powierzchni produkcyjnej
• najlepszy jak dotąd rok w historii przedsiębiorstwa pod względem uzyskanych obrotów

• w celu spełnienia norm dotyczących kompleksowych wymagań w zakresie jakości spawania materiałów metalowych certyfikacja  
 przez TÜV Süd wg normy DIN EN ISO 3834-2

• dzięki koncepcji energetycznej WätaS „Idealna fabryka” firma steelconcept z Chemnitz zdobywa nagrodę Energy Masters Award 2013
• rok 2013 był najbardziej dochodowym rokiem w historii firmy

• rozpoczęcie projektu na rzecz wspomaganej przez roboty produkcji wymienników ciepła
• wejście na rynek arabski

• przyznanie Nagrody Przemysłu w ramach Targów Hanowerskich
• wprowadzenie nowej, małej geometrii wymienników ciepła 20/17
• rozpoczęcie produkcji wymienników ciepła dla chłodziwa CO2
• rozpoczęcie seryjnej produkcji automatycznych połączeń spawanych i lutowanych WätaS 4.0

•  zdobycie nagrody TGA Award za stosowanie wymienników ciepła w renowacji starego budownictwa
• sponsor główny i sponsor strojów klubu piłkarskiego FC Erzgebirge Aue
• przyjęcie 15 uchodźców do zakładu produkcyjnego

•  najbardziej pomyślny rok w historii firmy WätaS
• wyróżnienie saksońską nagrodą za zasługi na rzecz integracji

• nagroda INDUSTRIEPREIS 2018 w kategorii „Energia i środowisko” za nowatorski, zatopiony w tworzywie  
 sztucznym lamelowy wymiennik ciepła 
• budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 1400 m² i zakup firmy WEMA w Olbernhau z 24 pracownikami
• początek prac nad rozwojem ogniwa paliwowego WätaS

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.



Tailor produkuje wymienniki ciepła w 
zależności od oczekiwań klienta

Nasze wymienniki ciepła osiągają optymalny poziom 
efektywności przy najwyższych możliwych korzyściach 
dla Klienta.

Za sprawą najnowocześniejszego zaplecza produkcyjne- 
go i wprowadzenia jednolitych zasad „lean production“ 
– szczupłego zarządzania jesteśmy zdolni do wyproduko-
wania na zamówienie wymienników ciepła w:

 •   bardzo krótkim czasie
 •   najwyższej jakości
 •   konkurencyjnej cenie

Zastosowania
•  Ogrzewanie i chłodzenie budynków fabryk, biur i centrów handlowych

•  Odzyskiwanie przemysłowego ciepła odpadowego

•  Wytwórnie biogazu

•  Klimatyzatory i systemy wentylacji

•  Osuszanie piwnic i przeróżnych procesów

•  Produkcja ciepła za pośrednictwem procesów zachodzących w pompach ciepła

•  Chłodzenie z wykorzystaniem wody podziemnej,  
 wody bieżącej lub zbiorników na wodę

•  Niskotemperaturowe systemy ogrzewania

•  Odzyskiwanie energii z gazów odpadowych

•  Wymienniki ciepła w suszarniach np. 
  suszarnie drewna 
  pralnie 
  przemysł tekstylny 
  zakłady malarskie



Modele standardowe

Nasze wymienniki ciepła 
są dostępne 
• w standardowych konfiguracjach 
• w projektowaniu narożników
• w kształcie litery U lub V
• w sinusoidalnym kształcie
• według szczególnych wymagań Klienta

wymiary 25x22 średnica spirali 9,5 mmwymiary 40x40 średnica spirali 15 mm

wymiary 32x28 średnica spirali 12 mmwymiary 50x50 średnica spirali 15 mm

wymiary 20x17 średnica spirali 6 mm



Materiały montażowe

LAMELE
Lamele są produkowane z pasków aluminium, AlMg3, miedzi, stali i stali 
nierdzewnej (V2A-V4A). Używamy wysokiej klasy lameli wykonanych z 
blachy falistej.

RURY RDZENIOWE
Rury rdzeniowe o różnych średnicach wyprodukowane z miedzi, stali 
nierdzewnej (V4A), CuNi oraz aluminium i pewnie przyłączone do lameli za 
pomocą mechanicznego rozszerzenia.

KOLEKTORY RUROWE
Kolektorywykonane są z miedzi, stali, stali nierdzewnej (V2A-V4A) czy 
aluminium. Połączenia mogą być wyposażone zgodnie z trybem serwisowym 
wlutowane zakończenia, gwintowane nakrętki czy kołnierze łożyskowe.

ROZDZIELACZE 
Rozdzielacze Venturiego wykonane z mosiądzu lub z V2A są zawsze ustawia- 
ne pionowo względem właściwego położenia wymiennika ciepła i gwaran- 
tują różnorodnie zoptymalizowaną, wolną od zanieczyszczeń dystrybucję 
substancji chłodzących do wszystkich miejsc wprowadzania gazów.

RAMA
Ramy mogą być wykonane z aluminium, miedzi, ocynkowanej miedzi, 
mosiądzu, stali ocynkowanej czy stali nierdzewnej (V2A-V4A).
Rurociągi są perforowane i zgodnie z kształtem lameli oraz zastosowaniem 
dopasowane do osłony, w dużej mierze zapobiegającej ścieraniu.
Oprócz standardowej ramy w kształcie U – 50 mm, istnieje możliwość wyp-
rodukowania każdej ramy według życzenia klienta. Izolowana obudowa 
- wa i kilka poziomów uszczelnień czyni ramę gazoszczelną.

Standardowe 
ciśnienie próbne

Chłodnica  
powietrza

olej grzewczy  
stosowany pow. 180 °C

16 bar

Nagrzewacz 
powietrza

para wodna 16 bar

Parownik
parowanie wszystkich 
czynników chłodzących

30 bar

Skraplacze
kondensacja roz-
maitych substancji 
chłodzących

30 bar

Wymiennik ciepła
dla oleji grzewczych i 
substancji chłodzących 
do 400 st. C

Testy ciśnienia były możliwe do ciśnienia 90 bar.
Specjalne ciśnienia dla wymienników ciepła ze stali nierdzewnej 
dostępne są na życzenie Klienta.

Tryby i warunki użytkowania
Nasze wymienniki ciepła są trwałe i solidne w zakresie następujących 
maksymalnych parametrów:

Nano powłoki i powłoki w 
proszku w naszym zakładzie

Zalety wymienników ciepła z nano powłoką
Wymienniki ciepła z nano powłoką charakteryzują się tak zwanym efektem 
lotosu. Przyklejanie się brudu prowadzi do stałego i trwałego obniżenia 
efektywności. Parownik pokryty nano powłoką przeprowadza osuszanie 
z o 30% większą wydajnością i zmianę temperatury punktu rosy na  
powierzchni o 3 K.

Zalety wymienników ciepła z powłoką hydrofobową
Wymienniki ciepła z powłoką hydrofobową cechują się bardziej efektywnym 
rozmrażaniem niż wymienniki bez jakiejkolwiek powłoki.

Nano powłoki
Powłoki hydrofowe
Powłoki z cynku lub cyny
Powłoki w proszku 

Wzory pokrycia:
powłoki hydrofobowe, nano powłoki, rury aluminiowe i 
miedziane (lewa i prawa strona) oraz przykłady wymienników 
ciepła z powłoką proszkową (z prawej strony).

Zastosowanie
• Pompy ciepła 
• Jednostki chłodzące 
• Systemy chłodzenia maszyn 
•  Wymienniki ciepła bez ltra



SPECJALIZACJA W PRODUKCJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

Zastosowania żebrowych wymienników ciepła 
zespawanych z rurami V4A i aluminiowymi rurkami

• w przemyśle morskim (rurki AlMg 3.0)
• w parownikach 
• w instalacjach ciepłowniczych (przy zmiennych średnich ciśnieniach)
• w suszeniu drewna i pelletu (wysokie temperatury i wilgotność)
• w chłodzeniu z wykorzystaniem wód podziemnych i powierzchniowych
• w wymiennikach ciepła amoniaku i CO 
• w odzyskiwaniu ciepła z olejów opałowych  
 (np. BHKW – chłodzenie gazów odpadowych w celach grzewczych)
• w chłodzeniu substancji chłodniczych w maszynach przy wykorzystaniu niskiej 
 jakości wody (woda odpadowa z wymienników ciepła do produkcji energii)

Zastosowania wymienników ciepła 
wykonanych z czystych metali 
z miedzi lub stali nierdzewnej

• Są zdolne do odzysku ciepła z zanieczyszczonych mediów oraz do 
 przekazywania go na określone poziomy temperatury 
•  Różne średnice rur pozwalają na zindywidualizowanie projektowanej konstrukcji
•  Łatwo dostępny model; zdolny do szybkiego i efektywnego czyszczenia
•  Może być wykorzystywany jako podgrzewacz w konwencjonalnych klimatyzatorach

Zalety wymienników ciepła 
ze stali nierdzewnej

 ∙ wytrzymałe na chemicznie agresywne ciecze
 · odporne na agresywne powietrze odpadowe
 · spawane połączenia są dostosowane do  
  najwyższych zakresówtemperatur włączając w 
  to oleje opałowe spawane połączenia V4A zdolne
  do użytku w najwyższych temperaturach  
  czynników włączając w to oleje opałowe  
  (temperatura topnienia V4A wynosi ok. 1000° C)
 · rury typu V4A spawane z aluminiumwytrzymują
  ciśnienie dochodzące do 300 barów
 · żebra typu V2A mogą być czyszczone za pomocą 
  strumienia pary lub szczotkami.

Zalety wymienników ciepła 
wykonanych z czystych metali 

 · odpowiednie w szczególności dla środowisk 
  podatnych na wpływ zanieczyszczeń
 · idealny wariant dla podgrzewaczy powietrza
 · wykorzystuje rury o małych wymiarach dzięki 
  czemumożliwe jest zaoszczędzenie
 · przestrzeni użytkowej przy zachowaniu wysokiej  
  efektywności urządzenia

Zastosowania żebrowych wymienników ciepła 
welded with V4A-tube and V2A/V4A- ns

• w oczyszczaniu powietrza odpadowego (kondensacja rozcieńczonych 
 kwasów rozpuszczonych w gazach odpadowych, neutralizacja zapachów)
 przy zmiennych temperaturach (rury V4A i żebra V4A równomiernie się rozszerzają)
• w piekarniach (temperatury powietrza powyżej 100 °C)
•  w obróbce cieplnej ropy naftowej i gazu
•  przemyśle papierniczym (aluminium rozkłada się na powietrzu)
• w chłodnicach gazu odpadowego do generowania energii (BHKW)
•  w przemyśle tekstylnym, na lotniskach, w pralniach (pozwalających na doskonałe
 czyszczenie fizyczne) mleczarnie
•  w chłodzonych magazynach



Chłodnice spalin „zatrzymujące ciepło” 

„Rury cieplne“

Nowatorskie ogrzewanie z wykorzysta-
niem chłodnic spalin „Heat Keeper”
Zwyczajne grzejniki wysokotemperaturowe wykorzystujące olej, gaz lub
paliwa stałe cechują się roczną stratą ciepła w wysokości jednej trzeciej ilości
wyprodukowanego ciepła.
Nie pozwól, aby tak drogo wyprodukowana energia ulatniała się przez komin,
skorzystaj z wymiennika ciepła i odzyskaj część energii ze spalin.

Wytwarzanie ciepłej wody przy 
jednoczesnych oszczędnościach 
energetycznych
Pomiędzy piecem grzewczym, a kominem umieszczany jest listwowy wy-
miennik ciepła. Gorące gazy spalinowe są przepuszczane za pośrednictwem
wymiennika ciepła, który następnie przekazuje ciepło do wody
przepływającej przez rury. Ogrzana woda może zostać wykorzystana w celach
grzewczych na wiele sposobów.

Urządzenie może być użyte do:
• przewodów kominkowych
• przewodów spalinowych
• pieców kominkowych

Rury cieplne przeznaczone są do efektywnej wymiany energii pomiędzy pow-
ietrzem nawiewanym i powietrzem zużytym ze sprawnością wynoszącą 85%. 
Rury cieplne Watas sprawdzają się zarówno przy chłodzeniu jak i ogrzewaniu i 
można je stosować w następujących dziedzinach jako:

• Klimatyzatory
•  Wentylacja i ogrzewanie hal
•  Wentylacja dla hoteli i restauracji
•  wentylacja kuchni
•  Wentylacja i klimatyzacja szpitali
•  Wentylacja basenów krytych
•  Wietrzenie sklepów, zamkniętych kortów 
 tenisowych i wielu innych

Zalety 
 
 · dodatkowa energia produkowana przez funkcjonujący 
  system grzewczy uczyni go bardziej efektywnym
 · łatwa, zgodna ze standardami emisji instalacja
 · materiałem jest stal nierdzewna, co daje gwarancję  
  na długie lata 
 · praktycznie nie wymaga konserwacji 
 · przyjazne środowisku – uzyskujemy zmniejszenie 
  emisji gazów i spalin
 · różnorodnewykorzystanie obiegu grzewczego: 
  gorąca woda użytkowa, ogrzewanie bezpośrednie,  
  przygotowanie wody zasilającej

Specyfikacja techniczna  
 
  ∙  możliwość uzyskania około 85% odzysku ciepła 
  ∙  pozbawione ruchomych części, brak zużycia 
  ∙  pompa nie jest niezbędna, brak zapotrzebowania na  
  obce źródła energii
  ∙  wentylator osiowy nie jest wymagany, napływ i odpływ 
  powietrza przepływowego są ze sobą zintegrowane 
  ∙  zakres temperatury mieści się pomiędzy -30, a+ 250 °C 
  ∙  łatwe do czyszczenia przy użyciu pary 
  ∙  możliwość instalacji zintegrowanego Bypassa
  ∙  możliwość montażu mechanizmu obrotowego  
  (tryb letni oraz zimowy)
  ∙  możliwość rozdzielenia strumienia powietrza napływającego 
  i odpływającego, ważne z przyczyn higienicznych 
  ∙  materiały dobrane odpowiednio do warunków pracy 
  ∙  cicho działający
  ∙  nie wymaga konserwacji



Szablon: podstawowe dane do wyceny (chłodnica spalin)

Cena wymiennika ciepła będzie szacowana indywidualnie, w zależności od określonych wymagań. 
Wymiarowanie dostarcza informacji na temat pojemności w kW, spadków ciśnień, wymiarów i kosztów.

Proszę wypełnić poniższy formularz.

Projekt / Adres: 

Kontakt: Data: 

Ilość spalin w kg/h 

Temperatura spalin na wejściu w °C 

Temperatura spalin na wyjściu w °C 
(dopuszczalne minimum)
Temperatura wody na wejściu w °C 
(zazwyczaj zimnej wody użytkowej)
Temperatura wody przepływającej w °C 
(przeznaczonej do użytku)
Wewnętrzna średnica płomieniówki w mm

Instalacja   pionowa 
  pozioma

Specjalne kształty   z bypassami  
  bez bypassów 

Cechy specjalne (np. największy wymiar instalacji):

Proszę dołączyć najnowsze sprawozdanie pomiarowe wykonane przez kominiarza i skonsultować się  
z nim na temat instalacji. 

Proszę wysłać faksem na numer: +48 737 496552 Przez e-mail: vertrieb@waetas.de



Szablon: wniosek w sprawie wymiennika ciepła
Proszę wysłać faksem na numer: +48 737 496552 Przez e-mail: vertrieb@waetas.de

Dostawa (ogólnie)  
  Wentylacja / De acja 

Rury  
rdzeniowe: 

  VA 
  miedź 
  stal

Połączenie: brąz     
 

Stal* / VA**

  rdzeń gwintu  
  gwint zewnętrzny  

  karb gwintu 
  gwint zewnętrznyŻebra:   aluminium 

  miedź 
  VA   przyspawane kołnierze szyjkowe 

  kołnierz luźno gwintowany 
  typ kołnierza * 
  wygładzanie  

* tylko w połączeniach z rurami miedzianymi 
** tylko w połączeniach z rurami ze stali nierdzewnej

Rama:   stal 
  VA 
  aluminium

Wymiary: 

Zestawienie danych

Objętość przepływu gazów: m³/h  
Temperatura w °C , wilgotność w %: °C %

Temperatura na wyjściu: °C
Temperatura zasilania / temperatura powrotna: °C °C

Zasolenie w % / czynnik chłodzący: % R

Temperatura wrzenia / ciśnienie: °C bar

Objętość przepływu wody: m³/h
Moc: kW

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

B1 B2 B-ges H1 Hges T R1 R2 R3 R4

Kierunek przepływu powietrza: Armatura:  
(tylko w przypadku chłodnic i parowników)  
 

  odkraplacz 
  tacka ociekowa 
  syfon  
  osłona 
  ocieplenie domu 



Notatki
Przez e-mail: vertrieb@waetas.de
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WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH

Lindenstraße 5 ∙ 09526 Olbernhau ∙ Niemcy ∙ Telefon: +49 37 36 0 – 69 49-0  ∙ Faks: +49 37 36 0 – 69 49-69
e-mail: info@waetas.de ∙ Internet: www.waetas.de

The general terms and conditions of WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH apply (see www.waetas.de)

Efektywność energetyczna = produkcja ciepła i wykorzystanie energii 

• Zoptymalizowana dla potrzeb klienta

• W odpowiednim miejscu

• W odpowiednim czasie

• W zależności od wymaganej temperatury

Wyprodukowane w Niemczech / Niepowtarzalne / Produkcja na wielką skalę  
Różnorodne połączenia materiałów


