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Multi-rúrkový výmenník rady PH pre farmaceutické aplikácie 
 

 
Multi-rúrkový výmenník typovej rady PH je navrhnutý pre kvapaliny vo farmaceutickom priemysle, je vhodný 
pre produkty s nízkou až strednou viskozitou. 
Výmenník je zhotovený zo zväzkov vrúbkovaných rúrok vo vnútri plášťa. Produkt prúdi vo vnútri rúrkových 
zväzkov a pracovné médium prúdi nad zväzkami. 
 
Hlavné vlastnosti 

- Dvojité rúrkové vrstvy vylučujú riziko kontaminácie čistého produktu a tepelného média. 
- Vnútorné rúrky sú zvárané a rozvinuté do rúrkových vrstiev 
- Vnútorné rúrky sú bezšvové, s vnútorným povrchom s drsnosťou Ra  menej ako 0,5 µm. 

- Excentrický zúžený nátrubok je napojený na vonkajšie rúrkové vrstvy sterilnými svorkami alebo 
prírubami 

- Samovyprázdňovací dizajn 
- Výmenník je bezúdržbový 

 
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.  
 
Bezpečné (sterilné) multi-rúrkové výmenníky 
Navrhnuté a vyrobené podľa FDA pre Vodné systémy s vysokou čistotou 
 
Materiály 
Rúrky – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17349 (AISI-316L) 
Plášť (vrátane spojov) – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17349 (AISI-316L), ČSN/STN 17240 (AISI-
304), ČSN/STN 17346 (AISI-316) alebo uhlíková oceľ  
Iné materiály sú k dispozícii na vyžiadanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Najvyššia kvalita 

Výmenníky obsahujúce 
elastoméry schválené podľa 
FDA, môžu byť elektrolyticky 
leštené a môžu byť vystavené 
rôznym náterom a penetračným 
náterom, Röntgenovým lúčom a 
podobne. 

Efektívny prevod tepla 

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

Dvojitá rúrková vrstva 

Výmenník rady PH obsahuje 
dvojitú rúrkovú vrstvu, ktorá v 
prípade poškodenia zvaru 
zabraňuje kontaminácii medzi 
tekutinami. V takom prípade 
bude látka unikať von z 
výmenníka, nie medzi médium. 
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Technický popis zariadenia 

 

 
 
 

Model 

Pripojenia Plocha tepelnej 
výmeny 

Objem 

Na strane 
plášťa 

Na strane 
rúrok 

 
m2/ft2 

Na strane 
plášťa 

Na strane 
rúrok 

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

 
 
Poznámky: 

- Rozmery v nákrese sú uvedené v mm 
- Kazdý model obsahuje bezšvové rúrky 12,7x1,65 mm 
- Štandardné dĺžky výmenníkov môžu byť nasledovné – 6m/20´, 3m/10´, 2m/6,56´, 1,5m/5´, 1m/3,3´, 

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

projektu. 
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