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Rúrkový  výmenník rady I pre priemyselné aplikácie 
 

 
 

Rúrkový výmenník typovej rady I pre priemyselné aplikácie je vhodný pre produkty s nízkou až strednou 
viskozitou. Produkt môže byť čistý alebo obsahovať malé vlákna, častice alebo kaly. Výmenník je 
zhotovený zo zväzkov rúrok vo vnútri plášťa. Produkt prúdi vo vnútri rúrkových zväzkov a pracovné 
médium prúdi zvonku okolo zväzku rúrok. Výmenník je celý spájaný zvarmi, nemá tesnenia a obsahuje 
kompenzátor na absorbovanie tepelnej expanzie. 
 
Prevádzkové podmienky 
Teplota: min. - 40°C / max. + 180 °C 
Tlak: min. plný podtlak / max. 10 bar 
Pre vyššie teploty a tlaky sa musia prekontrolovať jednotlivé hrúbky komponentov a typy spojov.  
  
Materiály  
Rúrky – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17349 (AISI-316L) 
Plášť (vrátane spojov) – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17240 (AISI-304), ČSN/STN 17346 (AISI-
316) alebo uhlíková oceľ  
Iné materiály sú k dispozícii na vyžiadanie ( Duplexná antikorová oceľ ČSN/STN 17248 (AISI-321), 
titánové zliatiny...) 
 
Výmenník bez údržby 
Výmenník rady I nemá náhradné diely ako napríklad doskové výmenníky s tesneniami 
 
Pripojenia 
Štandardné DIN príruby s označením PN10 – 16  na strane rúrok a plášťa, alebo ANSI150-300. Iné na 
vyžiadanie. 

 
Kompaktný dizajn 
 
 

Robustný dizajn  

Výmenníky skonštruované z 
antikorovej ocele a navrhnuté podľa 
PED EN13445 odsek 3 a ASME VIII 
Div.I, záruka dlhodobej a produktívnej 
životnosti bez korózie.  

Kompaktný dizajn  

Výmenníky rady I sú kompaktné 
modely, ktoré splnia svoj účel aj v 
menšom priestore ako konvenčné 
rúrkové výmenníky. Menšia použitá 
plocha a objem tekutím sú 
zaručené. 

Efektívny prevod tepla 

Vrúbkovanie rúrok zlepšuje prevod 
tepla čo zaručuje efektívnu tepelnú 
výmenu a turbulentný prietok vytvára 
samočistiaci efekt, ktorý znižuje riziko 
zanášania. 
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Technický popis zariadenia 

 
 
 
 

Model 

Pripojenia Plocha tepelnej výmeny Objem 

Na strane plášťa Na strane rúrok 18 mm 12 mm Na strane 
plášťa 

Na strane 
rúrok 

DIN2502/ANSI150 m2/ft2 m2/ft2 It/Ga It/Ga 

 
Poznámky: 

- Rozmery v nákrese sú uvedené v mm 
- Každý model obsahuje 18 mm alebo 12 mm vnútorné rúrky, podľa toho sa mení aj plocha výmeny 

tepla 
- Štandardné dĺžky výmenníkov môžu byť nasledovné – 6m/20´, 3m/10´, 2m/6,56´, 1,5m/5´, 1m/3,3´, 

0,75m/2,46´ a 0,5m/1,64´ 
- Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť hore uvedené technické dáta podľa podmienok zadaného 

projektu. 
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