
Výměníky VAHTERUS



Konstrukce
Výrobek kombinuje všechny nejlepší kvality tradičních tepelných deskových a trub-kových výměníků do
jednoho výkonného kompaktního výrobku.
Srdcem výměníku je plně svařované jádro z prolisovaných desek kruhového průřezu svařených laserovou
technologií k sobě. Pro vyšší tlakovou odolnost se úspěšně využívá unikátní svařovaná konstrukce.
Dimenze připojení DN 25 - 200.
Plášť výměníku je obdobné technologie jako u běžných trubkových výměníků. Dimenze připojení pláště
může být rozměru dle typu DN 20 - 700. Konstrukce pláště výměníku může být v celosvařovaném
provedení (aplikace pro nebezpečné plyny, vyšší tlaky apod.) nebo v rozebíra-telném provedení (lze
vyjmout svařený svazek desek, např. pro čištění). Provedení pláště i desek může být dle potřeby z různých
konstrukčních materiálů.
Výměník neobsahuje žádné těsnění vyžadující údržbu, měděné a křehké spoje které by mohly být
znehodnoceny mechanickým namáháním.
Plně svařovaná konstrukce je unikátně chráněnou trubkou umožňující dlouhou ži-votnost a maximální
bezpečnost pro naše zákazníky s maximální ochranou život-ního prostředí.

Použití:
Technologie "Vahterus®", je zejména vhodný a využitelný pro široký rejstřík aplikací v průmyslu -
ohříváky, chladiče, kondenzátory, vakuové aplikace,odparky, výparníky.
Je speciálně sestaven pro aplikace v chemickém průmyslu.
Výměník lze použít pro aplikace od klasických kapalin, oleje, čpavek, tlakový vzduch, plyny přes
kondenzátory brýdových par, částečné kondenzátory, výparníky. Žádná aplikace není příliš obtížná v
použitelném tlakovém a teplotním rozsahu výměníku.
Výměník, hybrid deska v trubce je zejména vhodný pro tepelné výměny v chemickém průmyslu,
chladírenství, papírenství, energetickém sektoru (elektrárny a teplárny), v olejářství a v plynárenství.



Parametry provozu:
Výkon:  až 100 MW / jednotka
Rozsah teplot:  -200°C až 500°C
Rozsah tlaků:  standardní provedení 16, 25, 40, 60 bar (individuálně až 100 bar)

Výhody a spokojenost

Výměníky Vahterus jsou svými rozměry šetrné k životnímu prostředí

Vedeme v inovaci pro zákazníky

První ve spolehlivosti

zákazníků s naším zařízením spočívá v tom, že je:
- extrémně kompaktní, plně svařované konstrukce
- schopné odolávat vysokému tlaku a teplotě
- ve všech aplikacích možnost použití speciálních materiálů
- nízké náklady na údržbu, žádné těsnění
- možnost rozebrání a vyčištění

Tato kompaktnost spočívá v účelném designu a v tom, že využíváme méně materiálů v jeho konstrukci
než jiní světoví výrobci. Naše zařízení může zabrat pouze 10% prostoru oproti klasickým trubkovým
tepelným výměníkům. Plně svařovaná konstrukce a unikátní tvar plášťě výměníků je pojistkou proti
únikům.

Naše zařízení je postaveno na tom, co zákazníci chtějí a potřebují. Každý výměník je navrhován na
základě přesných požadavků. Náš výpočtový program nám pomáhá optimalizovat navržení výměníku, a
tím i cenu. Standardní vzhled nebo zákaznický design nám umožňují rychlý vstup na trh s tepelnými
výměníky i pro další speciální
a individuální aplikace.

Jsme hrdí na to, že máme certifikáty nejuznávanějších inspekčních auditorů, které zkoumaly naše
výrobky na celosvětovém trhu. Toto, společně s naším systémem kvality založeném na ISO 9001 a
vysoce automatizované výrobě dává důvěru ve spolehlivost a účinnost našich výrobků.
K úspěchu našeho zařízení se spojily potřeby zákazníků s přísným laboratorním a provozním testováním
před uvedením na trh. Během výroby a po ní stavíme výměníky na nejvyšší kvalitativní úrovni s
kontrolou jakosti respektující potřeby zákazníků.



Technická specifikace

Výkon:
Tlakové provedení:

Do 100 MW / jednotka ROZSAH TEPLOT :  -200°C až +600°C (extrém až +900°C)
Standardní provedení 16, 25, 40 bar, extrém max. do 100 bar

CERTIFIKÁTY TÜV:

MATERIÁLY PRO PLÁŠŤ:
MATERIÁLY PRO DESKY:

Inspecta (Finland)
AT (Denmark)
SAQ (Sweden)
Stoomwezen (Holland)
DNV,  Lloyďs , ASME, SVTI
Jiné na vyžádání

St 35,8, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO a další
AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Hastelloy, Duplex, Titan, Nikl a další




