
Rúrkový hybridný výmenník rady H pre sanitárne aplikácie 

 
Nový typ výmenníka vychádzajúci z hybridného rúrkovitého konceptu, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre 
prácu s viskóznymi tekutinami v sanitárnych procesoch. Výmenník má jeden smer toku produktu a umožňuje 
veľmi vysoký výmenný koeficient. Veľká plocha tepelnej výmeny na jednotku zároveň zabezpečuje veľmi 
efektívny a rýchly výmenný proces. Celá jednotka je kompletne demontovateľná. 
 
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, zliatiny ocele a 
niklu, zliatiny titánu...) 
 
Vhodný pre viskózne produkty 
Rúrkový hybrid poskytuje vysoké K-hodnoty (U-hodnoty) a poskytuje veľkú plochu tepelnej výmeny na 
jednotku. 
 
Pripojenia 
DIN/ISO and ASME BPE svorky – tzv. mliekarenský závit 
DIN11851, SMS a iné šrúbenia, I-line a S-line pripojenia, iné pripojenia na vyžiadanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompaktný a efektívny dizajn 

Každý rúrkový hybridný výmenník v 
sebe zahŕňa veľkú plochu tepelnej 
výmeny čo pridáva na efektívnosti 
tepelnej výmeny zabezpečenej 
vlnitosťou rúrok. To všetko vyúsťuje 
do veľmi efektívneho a kompaktného 
riešenia tepelnej výmeny pre 
potravinársky priemysel. 

Zdravšie prírodné produkty 

Vrúbkovanie rúrok zlepšuje prevod tepla čo 
zároveň umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu 
tepelnú výmenu. Tým si prírodné produkty 
zachovajú väčšinu ich vlastností, keďže sú  
menší čas vystavené teplu.  

Sanitárny / Hygienický dizajn 

Výmenníky série H sú navrhnuté 
podľa najprísnejších svetových 
špecifikácií vydanými Európskou 
skupinou pre hygienické návrhy 
(EHEDG) a organizáciou 3-A z 
U.S.A.  
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Technický popis zariadenia 
 

 
 

 
 

Model 

Pripojenia Plocha tepelnej 
výmeny 

Objem 

Na strane 
plášťa 

Na strane rúrok  
m

2
/ft

2 
Na strane plášťa Na strane rúrok 

DIN-ISO/ASME BPE It/Ga It/Ga 

 
 
 Poznámky: 

- Rozmery v nákrese sú uvedené v mm 
- Plocha výmeny tepla a objem v tabuľke sú uvedené pre rozmer výmenníka 6m/20´ 
- Štandardné dĺžky výmenníkov môžu byť nasledovné – 6m/20´, 3m/10´, 2m/6,56´ rozmery na vyžiadanie 

- Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť hore uvedené technické dáta podľa podmienok zadaného projektu. 
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