
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Π ρ ο ϊ ό ν τ α  
 

Ο τυποποιηµένος εξοπλισµός καλύπτει εύρος ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων έως και 
250 ton/ηµέρα, πλήρως αυτοµατοποιηµένος, συνεχούς λειτουργίας, µε ελάχιστη 
παρακολούθηση από τον χειριστή και δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας εξ αποστάσεως. 

  Εξατµιστήρας κενού αντλίας θερµότητας 
  µε βεβιασµένη κυκλοφορία και εξωτερικό  
  εναλλάκτη θερµότητας κελύφους-αυλών.  
  Σχεδιάστηκε να παράγει άριστη ποιότητα 
  αποστάγµατος µε ελάχιστο επενδυτικό και  
  λειτουργικό κόστος. 

    Εξατµιστήρας κενού αντλίας θερµότητας, µε  
    φυσική κυκλοφορία και εναλλάκτη θερµότητας µε 
    σύστηµα ξέστρων στις θερµαινόµενες επιφάνειες. 
    Κατάλληλος ειδικά όταν η απαιτούµενη ποιότητα  
    του αποστάγµατος πρέπει να είναι εξαιρετική ή  
    απαιτείται ανακύκλωση του συµπυκνώµατος.  

   Εξατµιστήρας κενού ζεστού νερού/ατµού µε  
   βεβιασµένη κυκλοφορία και εξωτερικό 
   εναλλάκτη θερµότητας κελύφους-αυλών.  
   Ιδανικός εξατµιστής όταν η θερµική ενέργεια  
   είναι διαθέσιµη από µονάδες συµπαραγωγής.  



 Εξατµιστήρας κενού ζεστού νερού/ατµού µε φυσική 
 κυκλοφορία και εναλλάκτη  µε σύστηµα ξέστρων 
 στις θερµαινόµενες επιφάνειες. Ιδανικός ειδικά  στις  
 περιπτώσεις ελαχιστοποίησης του συµπυκνώµατος  
 προς τελική διάθεση και όταν τα απόβλητα έχουν  
 υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυµένα ή αιωρούµενα  
 στερεά. 

  Εξατµιστήρας µηχανικής επανασυµπίεσης ατµών µε 
  βεβιασµένη κυκλοφορία και εξωτερικό εναλλάκτη  
  θερµότητας κελύφους-αυλών. Σχεδιασµένος να  
  λειτουργεί µε εξαιρετικά µειωµένη κατανάλωση  
  ενέργειας. Οι εξατµιστήρες αυτοί είναι ιδανικοί για  
  επεξεργασία υγρών αποβλήτων µε τάση να  
  δηµιουργούν αποθέσεις και φαινόµενα ρύπανσης. 

Εξατµιστήρας µηχανικής επανασυµπίεσης ατµών που 
λειτουργεί σε 2 βαθµίδες: µε καταιονισµό λεπτού φιλµ 
που ακολουθείται από βεβιασµένη κυκλοφορία. Οι δύο 
βαθµίδες έχουν ανεξάρτητο σύστηµα µηχανικής 
επανασυµπίεσης.  
Κατάλληλος ειδικά για επεξεργασία υγρών αποβλήτων 
µε ευαισθησία στην θερµότητα και όταν απαιτείται 
επεξεργασία µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων. 

 

Π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  
 

Η τεχνολογία εξάτµισης είναι φυσική και καθαρή µέθοδος διαχωρισµού, για τον λόγο αυτό αναγνωρίζεται ως 
Άριστη ∆ιαθέσιµη Τεχνολογία , BAT (Best Available Technique) σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 
 
Η εταιρεία µας σε αποκλειστική συνεργασία µε τον οίκο VEOLIA Water Solutions & Technologies Italia srl 
προσφέρει τις πιο κατάλληλες και καινοτόµες λύσεις στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων επιτυγχάνοντας 
την ανακύκλωση του νερού ή την δραστική µείωση του κόστους διάθεσης των αποβλήτων σε πιστοποιηµένες 
εταιρείες ή την ανάκτηση υποπροϊόντων µε εµπορική αξία. 



 

Π ε λ ά τ ε ς  µ α ς  
  
Οι πελάτες µας είναι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην ανακύκλωση του νερού, την 
επεξεργασία µε µείωση του κόστους διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Πάνω από χίλιοι ικανοποιηµένοι πελάτες χρησιµοποιούν για την επεξεργασία των αποβλήτων 
τους εξατµιστήρες του οίκου Veolia Water Solution and Technologies Italia Srl.   
 

Σε ορισµένες εφαρµογές οι εξατµιστήρες   
VEOLIA Water Solutions & Technologies Italia srl  
είναι αναγνωρισµένη σταθερά στην βιοµηχανία. 

 Βιοµηχανία µηχανολογικού εξοπλισµού  
Επεξεργασία σαπουνελαίων και νερά πλύσης 
 

 Χύτευση Αλουµινίου 
Επεξεργασία υγρών ψύξης-λίπανσης διεργασιών 
χύτευσης 
  

 ΧΥΤΑ 
Επεξεργασία στραγγιδίων 
 

 Μονάδες παραγωγής ενέργειας 
Λύσεις µηδενικής απόρριψης υγρών, συµπύκνωση 
αλµών, επεξεργασία νερού στρατσώνας δικτύων 
 

 Βιοκαύσιµα 
Επεξεργασία υπολειµµάτων τελικού ρευστού από 
την παραγωγή ηλιοκαύσιµου.  
 

 Εκτυπώσεις   
Επεξεργασία και ανακύκλωση νερών πλύσης  
 

 

 Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων  
Προ-επεξεργασία και ανάκτηση νερού για µείωση 
του όγκου των συλλεγόµενων υγρών αποβλήτων 
 

 Βιοµηχανία επιµεταλλώσεων (γαλβανιστήρια) 
Επεξεργασία και ανακύκλωση νερών πλύσης, 
αποσκωρίωσης, αλκαλικών απολάδωσης, 
διαλυµάτων φωσφάτωσης κλπ  
 

 Βιοµηχανία Τροφίµων & Αναψυκτικών 
Συµπύκνωση µούστου και χυµών φρούτων. 
Επεξεργασία νερών από βιοµηχανίες κονσερβών. 
Ανάκτηση πρωτεϊνών τυρόγαλου. Άλµες 
συντήρησης τροφίµων και ψαριών. 
 

 Βιοµηχανία φαρµάκων & χηµικών 
Επεξεργασία νερών πλύσης αντιδραστήρων από 
παραγωγή φαρµάκων και χηµικών 
 

 Βιοµηχανία αεροναυτιλίας 
Επεξεργασία αντιψυκτικών διαλυµάτων  

SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ 
 

28ης Οκτωβρίου 32 Α, ΤΚ 15121 Πεύκη – ΑΘΗΝΑ 
Τηλ  210 6122 264 – 210 6144 295 Fax 210 8026 515 
e-mail: shielco@otenet.gr 
www.shielco.com  

 

Ε φ α ρ µ ο γ έ ς  
 

Η τεχνολογία εξάτµισης προσφέρει λύσεις που είναι εφαρµόσιµες σε κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα 
που παράγει υγρά απόβλητα και απαιτεί τον διαχωρισµό του νερού για ανακύκλωση ή απόρριψη 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 


