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Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

 Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

 Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

 Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

 Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com
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Trubkové výměníky Deskové výměníkyVýměníky UNICUS

Technologie a zařízení

Trubkové výměníky představují základní typ 
zařízení pro přestup tepla mezi dvěmi proudícími 
medii. Zejména jsou určeny pro průmyslové 
aplikace, ale uplatnění najdou i v potravinářském 
průmyslu, farmacii a dalších odvětvích. Výměníky 
jsou konstruovány v řadě geometrií, jak s hladkými 
trubkami, tak s trubkami s tvarovaným povrchem 
jež prostřednictvím turbulentního proudění zvyšují 
efektivitu tepelné výměny.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 DTI		 průmyslové	aplikace
	 DTA	 hygienické	aplikace	

K		 prům.	aplikace	vícetrubkové
MI	 hyg.		aplikace	vícetrubkové
AS		 hyg.		aplikace	mezitrubkové
MI-PH	 Farmaceutické	aplikace

Provedení trubkových výměníků:
monotube - jednotrubkové
mutitube - vícetrubkové  ( 4, 7, 12, 13, 19, 37, 55 ) 
triple tube – mezitrubkové

Geometrie trubek:
hladké trubky
corrugation hard – tvarované trubky -  šroubovice
corrugation dimple -  tvarované trubky -  důlky

Konfigurace výměníků:
sériové provedení
paralelní provedení

Standardní délky výměníků:
0,7 m … 6 m 

Průměry trubek vícetrubkových výměníků:
Ø 18 mm … Ø 38 mm

Materiál trubek:
AISI 304, AISI 316

Tlakový rozsah:
max. 10 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C 

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA  

Výměníky UNICUS představují speciální typ 
trubkového výměníku vhodného pro velmi viskózní, 
nenewtonovská média, média s vysokým obsahem 
sušiny apod. Vlastní výměník je vybaven pístovým 
systémem se stíracími elementy povrchu pro 
náročné aplikace výměny tepla, kde lineární pohyb 
pístu způsobuje turbulentní proudění i při nízkých 
hodnotách Reynoldsova čísla.

Tyto výměníky jsou také někdy označovány jako 
dynamické trubkové výměníky. Hnacím agregátem 
pístového systému je hydraulický motor.

Typické aplikace pro využití tohoto výměníku 
můžeme hledat především v potravinářské  výrobě 
při pasteraci nebo chlazení, nebo jako odparka, 
krystalizátor nebo v řadě dalších aplikací ve farmacii, 
chemii a biotechnologiích.  

Provedení trubkových výměníků:
1, 4 , 7  trubkové uspořádání

Konfigurace výměníků UNICUS:
sériové provedení
paralelní provedení

Délka výměníků UNICUS:
max  6 m

Materiál výměníku UNICUS:
AISI 304, AISI 316

Typy a materiál stíracích elementů:
PV120 profilová výseč 120° PTFE
PV180  profilová výseč 180° PTFE
V180P  profilová výseč 180° PTFE
V180S  profilová výseč 180° PSU
V180H profilová výseč 180° PE-UHMW
3PEEK  3 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK
3SS  3 obruč s těsněním 360° 1.4404
6PEEK  6 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK

Tlakový rozsah:
max. 10 bar
 
Teplotní rozsah:
max. 185°C

Rychlost cyklů:
10 … 30 cyklů/min

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

Deskové výměníky tepla jsou průtoková zařízení 
pro přenos energie mezi dvěma teplonosnými 
látkami. Díky jejich kompaktním rozměrům a vysokým 
hodnotám součinitelů prostupu tepla lze jednoduše 
přizpůsobovat výkonnost změnám provozních pod-
mínek. Nacházejí stále nová uplatnění nejen v ener-
getice, ale i v dalších oblastech např. chladírenské      
a klimatizační technice a nebo v technologických         
a výrobních zařízeních chemického a potravinářské-
ho průmyslu.

Uspořádání desek výměníků je velice efektivní, 
protože obě média procházejí přesně opačným 
směrem a jedná se tedy o dokonalý protiproud. 
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby docházelo    
k intenzivní turbulenci, čímž se zvyšuje přestup tepla.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 jednocetsné
	 vícecestné	

Povrch výměníku:
max. 2100 m2

Počet desek:
max. 700 ks

Povrch desky:
0,04 m2… 2,5 m2

Materiál desek:
AISI 304. AISI 316, 254 SMO, Titan

Materiál těsnění:
NBR, NBT-HT, H-NBR, EPDM, EPDM-HT, FKM,

Materiál rámu:
AISI 316, 1.0619

Tlakový rozsah:
max. 25 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C

Tloušťka desek:
0,4 mm … 0,7 mm

Připojení: 
příruba: PN 10/16/25, DIN 2502, DIN 2633

ANSI Clase 150
závit: DIN 11 851 

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

?

Procesní a měřící technika
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Kompaktní manometry
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Univerzální manometry
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Manometry pro topné systémy
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Standartní manometry s Bourdonovou trubicí
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Kompaktní měřicí přístroj, vhodný pro široké spektrum aplikací. Měřicí přístroj se montujepomocí konzol vzadu. Vhodné proplynná média, nízkou viskozitou a nekrystalická měření. Přesnost měření: třída 1,6,                  tj. + / -1,6% z rozsahu. Jmenovitávelikost   :  NS 40 , NS 50,  NS 63 Přesnost : Cl 1,6, Cl 1,6, Cl 1,6Připojení : G 1/8B, G 1/4B, G 1/4BPouzdro : Plech, černýNorma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (neg přetlak):                       	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 600 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak):		 -1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,0 x rozpětíMěření teploty média: max. +60 °C                           
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Robustní měřící přístroj vhodný projednoduché měření. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou a nekrystalické měření. Červená značka ukazatele na přístrojovém číselníku (továrně nastaven na 2/3 hodnoty konečného rozsahu). Přesnost měření: třída 1,6 Jmenovitá velikost    : NS 80, NS 100, NS 160Přesnost  : Cl 1,6, Cl 1,6, Cl 1,6Připojení  : G 1/2B, G 1/2B, G 1/2B  Pouzdra  : Pech, černý                      Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (neg. přetlak): 		-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 600 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak.):		-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,0 c rozpětíMěření teploty média: max.. +60 °C
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Manometr s nastavitelným červeným ukazatelem pro max. provozní tlak a zelené pole pro přípustný tlak topného systému. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou a nekrystalizačním měřením. Přesnost měření: třída 1,6,	     tj. +/-1,6% z rozpětí Jmenovitá velikost: NS 63,NS 63,NS 80,NS 80Přesnost:Cl 1,6,Cl 1,6,Cl 1,6,Cl 1,6     Připojení:G 1/4B,G 1/8B,G 1/4B,G 1/8BPouzdro: Plech, černý                       Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak):		0-4 barKrátkodobé zatížení: 1,0 x rozpětíMěření teploty média: max.. +60 °C
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Procesní a měřící technika
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Vlhkoměry
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Kombinovaná tlaková ateplotní měřidla 
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Glycerinem plněné manometry 
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Standartní manometry s Bourdonovou trubicí
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Robustní měřící přístroj s násuvným krytem používaným jakoochrana, vhodný pro jednoduchá měření. Dvojí stupnice pro MWC a tlak. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou. Červený ukazatel na číselníku (továrně nastaven na 2/3 hodnoty konečného rozsahu) Jmenovitá velikost    :    NS 80 , NS 100Přesnost  :   Cl 1,6   , Cl 1,6 Připojení  :   G 1/2B , G 1/2BPouzdro   :   Plech, černý                                                             Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak):   0 ... 10, 16, 25, 40 mWs / barKrátkodobé zatížení: 1,0 x rozpětíMěření teploty média: max.. +60 °C
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Tento multi-funkční měřící přístroj je určen pro simultánní měření tlakua teploty v jednom místě měření. Snadná montáž připojení G1/2B speciálně určené pro tento typ. Vhodné pro plynná média s nízkouviskozitou. Jmenovitá velikost   :  NS 80Přesnost : Cl 2,5: tlak; Cl 2: teplotaPřipojení :G1/2B ventil, G1/4B přístrojPouzdro  : Plastické                                                                                         Krátkodobé zatížení: 1,0 x rozpětíMěření teploty média: 	-10 °C až +130 °CRozsahy: 0-4 bar, 0-120 ° C, 	   0-6 bar, 0-120 ° CPřesnost měření pro tlak, třídy 1.6 dle. podle EN 837-1 a pro měření teploty třídy 2 dle. ČSN EN 13190
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Dobrá čitelnost ukazatele i v případě mechanických vibrací. Zvýšená životnost v pulzujícím kolísání tlaku. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou. Jmenovitá velikost: NS 40,NS 50,NS 63,NS 100Přesnost : Cl 1,6 pro všechny      Připojení :G 1/8B,G 1/4B,G 1/4B,G 1/2B   Pouzdro  : CrNi ocel, 1.4301                                                              Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (neg přetlak):		-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 600 barRozsahy stupnic (neg/pos. přetlak):		-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,0 x rozpětíMěření teploty média: max.. +60 °C
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Procesní a měřící technika
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Průmyslové manometry s Bourdonovou trubicí 
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Průmyslové manometry 
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Glycerinem plněné manometry 
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Nerezové manometry 
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Bajonetové pouzdro umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vhodné pro plynná média s nízkouviskozitou. Vysoká přesnost měření: třída 1,0, tj. +/- 1% z rozpětí. Odolnost proti korozi, vhodná pro agresivní podmínky.  Jmenovitá velikost   : NS 100, NS 160, NS 250Přesnost : Cl 1,0, Cl 1,0, Cl 1,0Připojení : G 1/2B, G 1/2B, G 1/2B  Pouzdro  : CrNi ocel, 1.4301                                                  Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (neg. přetlak): 		-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 		-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 °C
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Dobrá čitelnost i v případě mechanických vibrací. Zvýšená životnost při pulzujícím kolísání tlaku. Bajonetové připojení umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou. Vysoká přesnost měření: třída 1,0,tj. +/- 1% z rozsahuJmenovitá velikost    :NS 100, NS 160, NS 250Přesnost  : Cl 1,0 , Cl 1,0 , Cl 1,0Připojení  : G 1/2B, G 1/2B, G 1/2BPouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                                                   Norma: v souladu s EN 837-1 Rozsahy stupnic (neg. přetlak): 		-1 bar ... 0 bar Rozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 1000 bar Rozsahy stupnic (neg/pos přetlak.): 		-1 Bar ... 15 bar Krátkodobé zatížení: 1,3 x rozsah Měření teploty média: max.. +60 °C 
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Vysoce korozní a chemická odolnost, vhodný pro agresivní okolí plynných nebo kapalných médií, která jsou nekrystalická a neviskózní Bajonetové připojení umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vysoká přesnost měření:třída 1,0, tj.+/- 1% z rozpětí. Jmenovitá  NS 40, NS 50, NS 63,velikost    : NS 100, NS 160  Přesnost  :  Cl 1,6,Cl 1,6,Cl 1,6	     Cl 1,0, Cl 1,0Připojení  : G 1/8B, G 1/8B,G 1/4B	      G 1/2B, G 1/2BPouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                                                    Norma: v souladu s EN 837-1 Rozsahy stupnic (neg. přetlak): 		-1 bar ... 0 bar Rozsahy stupnic (poz přetlak): 		0 bar ... 1000 bar Rozsahy stupnic (neg/pos přetlak):		-1 Bar ... 15 bar Krátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahu Měření teploty média: max.. 200 °C 
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Trubkové výměníky Deskové výměníkyVýměníky UNICUS

Technologie a zařízení

Trubkové výměníky představují základní typ 
zařízení pro přestup tepla mezi dvěmi proudícími 
medii. Zejména jsou určeny pro průmyslové 
aplikace, ale uplatnění najdou i v potravinářském 
průmyslu, farmacii a dalších odvětvích. Výměníky 
jsou konstruovány v řadě geometrií, jak s hladkými 
trubkami, tak s trubkami s tvarovaným povrchem 
jež prostřednictvím turbulentního proudění zvyšují 
efektivitu tepelné výměny.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 DTI		 průmyslové	aplikace
	 DTA	 hygienické	aplikace	

K		 prům.	aplikace	vícetrubkové
MI	 hyg.		aplikace	vícetrubkové
AS		 hyg.		aplikace	mezitrubkové
MI-PH	 Farmaceutické	aplikace

Provedení trubkových výměníků:
monotube - jednotrubkové
mutitube - vícetrubkové  ( 4, 7, 12, 13, 19, 37, 55 ) 
triple tube – mezitrubkové

Geometrie trubek:
hladké trubky
corrugation hard – tvarované trubky -  šroubovice
corrugation dimple -  tvarované trubky -  důlky

Konfigurace výměníků:
sériové provedení
paralelní provedení

Standardní délky výměníků:
0,7 m … 6 m 

Průměry trubek vícetrubkových výměníků:
Ø 18 mm … Ø 38 mm

Materiál trubek:
AISI 304, AISI 316

Tlakový rozsah:
max. 10 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C 

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA  

Výměníky UNICUS představují speciální typ 
trubkového výměníku vhodného pro velmi viskózní, 
nenewtonovská média, média s vysokým obsahem 
sušiny apod. Vlastní výměník je vybaven pístovým 
systémem se stíracími elementy povrchu pro 
náročné aplikace výměny tepla, kde lineární pohyb 
pístu způsobuje turbulentní proudění i při nízkých 
hodnotách Reynoldsova čísla.

Tyto výměníky jsou také někdy označovány jako 
dynamické trubkové výměníky. Hnacím agregátem 
pístového systému je hydraulický motor.

Typické aplikace pro využití tohoto výměníku 
můžeme hledat především v potravinářské  výrobě 
při pasteraci nebo chlazení, nebo jako odparka, 
krystalizátor nebo v řadě dalších aplikací ve farmacii, 
chemii a biotechnologiích.  

Provedení trubkových výměníků:
1, 4 , 7  trubkové uspořádání

Konfigurace výměníků UNICUS:
sériové provedení
paralelní provedení

Délka výměníků UNICUS:
max  6 m

Materiál výměníku UNICUS:
AISI 304, AISI 316

Typy a materiál stíracích elementů:
PV120 profilová výseč 120° PTFE
PV180  profilová výseč 180° PTFE
V180P  profilová výseč 180° PTFE
V180S  profilová výseč 180° PSU
V180H profilová výseč 180° PE-UHMW
3PEEK  3 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK
3SS  3 obruč s těsněním 360° 1.4404
6PEEK  6 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK

Tlakový rozsah:
max. 10 bar
 
Teplotní rozsah:
max. 185°C

Rychlost cyklů:
10 … 30 cyklů/min

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

Deskové výměníky tepla jsou průtoková zařízení 
pro přenos energie mezi dvěma teplonosnými 
látkami. Díky jejich kompaktním rozměrům a vysokým 
hodnotám součinitelů prostupu tepla lze jednoduše 
přizpůsobovat výkonnost změnám provozních pod-
mínek. Nacházejí stále nová uplatnění nejen v ener-
getice, ale i v dalších oblastech např. chladírenské      
a klimatizační technice a nebo v technologických         
a výrobních zařízeních chemického a potravinářské-
ho průmyslu.

Uspořádání desek výměníků je velice efektivní, 
protože obě média procházejí přesně opačným 
směrem a jedná se tedy o dokonalý protiproud. 
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby docházelo    
k intenzivní turbulenci, čímž se zvyšuje přestup tepla.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 jednocetsné
	 vícecestné	

Povrch výměníku:
max. 2100 m2

Počet desek:
max. 700 ks

Povrch desky:
0,04 m2… 2,5 m2

Materiál desek:
AISI 304. AISI 316, 254 SMO, Titan

Materiál těsnění:
NBR, NBT-HT, H-NBR, EPDM, EPDM-HT, FKM,

Materiál rámu:
AISI 316, 1.0619

Tlakový rozsah:
max. 25 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C

Tloušťka desek:
0,4 mm … 0,7 mm

Připojení: 
příruba: PN 10/16/25, DIN 2502, DIN 2633

ANSI Clase 150
závit: DIN 11 851 

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA
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Průmyslové manometry s Bourdonovou trubicí, Přesné manometry
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Manometry pro chladicísystémy 
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Manometry pro amoniak-ové chladicí systémy
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Manometry s vysokou přesností (zkušební) 
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Razítko
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Razítko

obchod
Razítko
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Razítko
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Razítko

obchod
Text napsaný psacím strojem
Speciálně konstruovaná měřidla pro měření tlaku v chladicích systémech provozovaných bez amoniakového chladiva((H) CFC/HFC). Dvojitá stupnice v barech a °C. Bajonetové připojení umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vhodné pro plynná média s nízkou visk. Tlak v potrubí v barech odpovídá převedené chladiva teplotě v chladicím okruhu.Teplotní stupnice je koordinována s příslušným chladiva, např. R12, R22, R502, R124a.Jmenovitá velikost    : NS 100, NS 160Přesnost  :  Cl 1,0 ,  Cl 1,0Připojení  : G 1/2B, G 1/2B  Pouzdro  : CrNi ocel, 1.4301,                    Plech černý                      Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 32 bar, koordinovány chladivemKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahuMěření teploty média: max.. 60 °C
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Vhodné pro chladiva obsahující amoniak. Bajonetové připojení umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vysoká přesnost měření: třída 1,0, tj.+/- 1% z rozpětí Tlakoměr má dvojitou stupnici označující bar a °C. Tlak v potrubí v barech odpovídá převedené teplotě chladiva v chladicím okruhu.Odolnost proti korozi a pouzdro je speciálně navržen pro použití v chladicích systémech s měřicí médiiobsahující amoniak NH3Jmenovitá velikost    :NS 40, NS 50, NS 63                 NS 100, NS 160Přesnost  : Cl 1,6, Cl 1,6, Cl 1,6 	      Cl 1,0, Cl 1,0Připojení  :  G 1/8B, G 1/8B, G 1/4B	      G 1/2B,  G 1/2BPouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                                                     Norma: podle EN 837-1Rozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 25 barKrátkodobé zatížení: 	1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. 200 ° C
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Testované a referenční měřící přístroje pro velice přesná měření ve zkušebních ústavech a komerčních zkušebních laboratořích Bajonetové připojení umožňuje korekční úpravy po kalibraci. Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou. Krajního přesnost měření: až do třídy 0,25, tj. +/- 0,25% z rozpětí.Ukazatel nastavitelný z vnější strany, pro nulový bod a počáteční hodnoty korekce.Standardní čtení se pohybuje dle. ČSN EN 837-1 mezi -1 až 1000 barJmenovitá velikost    : NS 160 , NS 160                   NS 250, NS 250Přesnost  : Cl 0,25,  Cl 0,6	      Cl 0,25, Cl 0,6Připojení  :  G 1/2B pro všechnyPouzdro   :CrNi ocel, 1.4301	     Plech, černý                  CrNi ocel, 1.4301                             Plech, černý                             Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (neg přetlak): 	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ...1,6 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 °C
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Membránové manometry 

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem
Průmyslové 

obchod
Text napsaný psacím strojem
Nerezové 

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Text napsaný psacím strojem
Vysoká korozní a chemická odolnost s měřicím systémem CrNi oceli, s nebo bez těsnění PTFE a nátěry. Speciálně konstruované pronízké tlakové rozsahy měření od 40 mbar do 25 bar ČSN EN 837-3 Přesnost měření: třída 1,6,                tj. +/-1,6% z rozsahuOdolnost proti korozi, vhodná proagresivní podmínkyVhodné pro plynná a kapalná médiaAž 5-násobná ochrana proti přetížení, max. 40 barJmenovitá velikost    : NS 100, NS 160,                   NS 100, NS 160Přesnost  : Cl 1,6,Cl 1,6,Cl 2,5,Cl 2,5 Připojení  : G 1/2B pro všechny                                               Norma: v souladu s EN 837-3Rozsahy stupnic (neg přetlak): 	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 	0/40 mbar ... 0/25barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 25 barKrátkodobé zatížení: 5,0 x rozsah, max. 40 barMěření teploty média: max.. 100 °C
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Vysoce korozní a chemická odolnost s měřicím systémem CrNi oceli, s nebo bez těsnění PTFE a nátěry. Speciálně konstruované pro nízké tlakové rozsahy měření od 40 mbar do 25 bar ČSN EN 837-3 Přesnost měření: třída 1,6, tj. +/-1,6% z rozsahu Odolnost proti korozi, vhodná pro agresivní okolí Vhodné pro plynná a kapalná média Až 5-násobná ochrana proti přetížení, max.. 40 barJmenovitá velikost    : NS 100, NS 160	     NS 100, NS 160Přesnost  :  Cl 1,6 ,  Cl 1,6	      Cl 2,5 , Cl 2,5Připojení  : G 1/2B pro všechny                     Norma: v souladu s EN 837-3 Rozsahy stupnic (neg přetlak): 	-1 bar ... 0 bar Rozsahy stupnic (poz přetlak): 	0/40 mbar ... 0/25bar Rozsahy stupnic (neg/pos přetlak):	-1 Bar ... 25 bar Krátkodobé zatížení: 5,0 x rozsah, max. 40 bar Měření teploty média: max.. 100 °C 
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Manometry pro nízké tlaky (CAPSULE)Pojistné manometry 
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Nerezové (CAPSULE) 
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Manometry v bezpečnost-ním provedením 
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Speciálně konstruované pro záporné rozsahy měření tlaku v rozsahu od 6 mbar do 600 mbar dle. ČSN EN 837-3. Exkluzivně pro suchá plynná média. Robustní nerezový bajonetové připojení pro všechny univerzální aplikace. Přesnost měření: třída 1,6, tj. +/-1,6% z rozsahuKorekce nastavení pro počáteční hodnoty stupnice přes mikro regulační šroub, nastavitelné pomocí malého otvoru.Až 10-násobné přetíženíJmenovitá velikost    : NS 100 , NS 160Přesnost  : Cl 1,6 , Cl 1,6Připojení  : G 1/2B , G 1/2B Pouzdro  : CrNi ocel, 1.4301,	     Plech, černá                   Norma: v souladu s EN 837-3Rozsahy stupnic (neg přetlak):	- 6/0 mbar ... -600 / 0 mbarRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0/6 mbar ... 0/600 mbarRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	- 3/3 mbar...-100 / 500 mbarKrátkodobé zatížení: 6,0 x rozpětí (menší 25mbar), 10,0 x rozpětí (větší, = 25mbar)Měření teploty média: max.. 100 °C
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Speciálně konstruované pro záporné rozsahy pro měření tlaku v rozsahu od 6 mbar do 600 mbar dle. ČSN EN 837-3. Vysoce korozivzdorná a odolná kyselinám. Měřicí systém plynných suchých médií kompatibilních s CrNi oceli 1.4401 a 1.4571. Robustní nerezové bajonetové připojení pro všechny univerzální aplikace v průmyslovém prostředíPřesnost měření: třída 1,6, tj. +/-1,6% z rozsahuKorekce nastavení pro počáteční hodnoty stupnice přes mikro regulační šroub, nastavitelný pomocí malého otvoru.Až 10-násobné přetíženíJmenovitá velikost    : NS 63, NS 100, NS 160Přesnost  : Cl 1,6, Cl 1,6, Cl 1,6Připojení  : G 1/4B, G 1/2B, G 1/2BPouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                                  Norma: v souladu s EN 837-3Rozsahy stupnic (neg přetlak): 	- 6/0 mbar ... -600 / 0 mbarRozsahy stupnic (poz přetlak): 	0/6 mbar ... 0/600 mbarRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	- 3/3 mbar...-100 / 500 mbarKrátkodobé zatížení: 6,0 x rozpětí (menší 25mbar)10,0 x rozpětí (větší, = 25mbar)Měření teploty média: max. 100 °C
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Zvýšená ochrana osob díky bezpečnostní vybavení S3 dle ČSN EN 837-1 Pevná přední část mezi měřicím systémem a rozsahem stupnice. Vysoce korozní a chemická odolnost, vhodné pro agresivní okolía plynná nebo kapalná média, která jsou nekrystalická a neviskozníVysoká přesnost měření: třída 1,0, tj. +/- 1% z rozpětíNorma čtení se pohybuje dle. ČSN EN 837-1 mezi -1 až 1000 barJmenovitá velikost    : NS 63,NS 100, NS 160Přesnost  : Cl 1,6, Cl 1,0, Cl 1,0Připojení  : G 1/4B, G 1/2B, G 1/2BPouzdra  : CrNi ocel, 1.4301   Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (neg přetlak): 	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak..): 	-1 Bar ... 15 barkrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. 200 °C
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Trubkové výměníky Deskové výměníkyVýměníky UNICUS

Technologie a zařízení

Trubkové výměníky představují základní typ 
zařízení pro přestup tepla mezi dvěmi proudícími 
medii. Zejména jsou určeny pro průmyslové 
aplikace, ale uplatnění najdou i v potravinářském 
průmyslu, farmacii a dalších odvětvích. Výměníky 
jsou konstruovány v řadě geometrií, jak s hladkými 
trubkami, tak s trubkami s tvarovaným povrchem 
jež prostřednictvím turbulentního proudění zvyšují 
efektivitu tepelné výměny.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 DTI		 průmyslové	aplikace
	 DTA	 hygienické	aplikace	

K		 prům.	aplikace	vícetrubkové
MI	 hyg.		aplikace	vícetrubkové
AS		 hyg.		aplikace	mezitrubkové
MI-PH	 Farmaceutické	aplikace

Provedení trubkových výměníků:
monotube - jednotrubkové
mutitube - vícetrubkové  ( 4, 7, 12, 13, 19, 37, 55 ) 
triple tube – mezitrubkové

Geometrie trubek:
hladké trubky
corrugation hard – tvarované trubky -  šroubovice
corrugation dimple -  tvarované trubky -  důlky

Konfigurace výměníků:
sériové provedení
paralelní provedení

Standardní délky výměníků:
0,7 m … 6 m 

Průměry trubek vícetrubkových výměníků:
Ø 18 mm … Ø 38 mm

Materiál trubek:
AISI 304, AISI 316

Tlakový rozsah:
max. 10 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C 

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA  

Výměníky UNICUS představují speciální typ 
trubkového výměníku vhodného pro velmi viskózní, 
nenewtonovská média, média s vysokým obsahem 
sušiny apod. Vlastní výměník je vybaven pístovým 
systémem se stíracími elementy povrchu pro 
náročné aplikace výměny tepla, kde lineární pohyb 
pístu způsobuje turbulentní proudění i při nízkých 
hodnotách Reynoldsova čísla.

Tyto výměníky jsou také někdy označovány jako 
dynamické trubkové výměníky. Hnacím agregátem 
pístového systému je hydraulický motor.

Typické aplikace pro využití tohoto výměníku 
můžeme hledat především v potravinářské  výrobě 
při pasteraci nebo chlazení, nebo jako odparka, 
krystalizátor nebo v řadě dalších aplikací ve farmacii, 
chemii a biotechnologiích.  

Provedení trubkových výměníků:
1, 4 , 7  trubkové uspořádání

Konfigurace výměníků UNICUS:
sériové provedení
paralelní provedení

Délka výměníků UNICUS:
max  6 m

Materiál výměníku UNICUS:
AISI 304, AISI 316

Typy a materiál stíracích elementů:
PV120 profilová výseč 120° PTFE
PV180  profilová výseč 180° PTFE
V180P  profilová výseč 180° PTFE
V180S  profilová výseč 180° PSU
V180H profilová výseč 180° PE-UHMW
3PEEK  3 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK
3SS  3 obruč s těsněním 360° 1.4404
6PEEK  6 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK

Tlakový rozsah:
max. 10 bar
 
Teplotní rozsah:
max. 185°C

Rychlost cyklů:
10 … 30 cyklů/min

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

Deskové výměníky tepla jsou průtoková zařízení 
pro přenos energie mezi dvěma teplonosnými 
látkami. Díky jejich kompaktním rozměrům a vysokým 
hodnotám součinitelů prostupu tepla lze jednoduše 
přizpůsobovat výkonnost změnám provozních pod-
mínek. Nacházejí stále nová uplatnění nejen v ener-
getice, ale i v dalších oblastech např. chladírenské      
a klimatizační technice a nebo v technologických         
a výrobních zařízeních chemického a potravinářské-
ho průmyslu.

Uspořádání desek výměníků je velice efektivní, 
protože obě média procházejí přesně opačným 
směrem a jedná se tedy o dokonalý protiproud. 
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby docházelo    
k intenzivní turbulenci, čímž se zvyšuje přestup tepla.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 jednocetsné
	 vícecestné	

Povrch výměníku:
max. 2100 m2

Počet desek:
max. 700 ks

Povrch desky:
0,04 m2… 2,5 m2

Materiál desek:
AISI 304. AISI 316, 254 SMO, Titan

Materiál těsnění:
NBR, NBT-HT, H-NBR, EPDM, EPDM-HT, FKM,

Materiál rámu:
AISI 316, 1.0619

Tlakový rozsah:
max. 25 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C

Tloušťka desek:
0,4 mm … 0,7 mm

Připojení: 
příruba: PN 10/16/25, DIN 2502, DIN 2633

ANSI Clase 150
závit: DIN 11 851 

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA
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Manometry pro měření diferenčního tlaku 
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Duplex manometry s Bourdonovou trubicí 
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Duplexní nerezové man. s Bourdonovou trubicí 
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Manometry diferenčníhotlaku 
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Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Text napsaný psacím strojem
Dva ukazatele (červený a černý), tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby byla zajištěna dobrá čitelnost, diferenční tlak nesmí být menší než 1/6 hodnoty koncového měřítka. např. s hodnotou koncového měřítka 60 bar, musí být měřený diferenční tlak větší než 10 bar.Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou a nekrystalizackáV režimu recirkulace vzduchu - např. v uzavřené smyčce topného systému - maximální celkový tlak odpovídá hydrostatickému tlaku, včetně tlaku čerpadla.Jmenovitá velikost    : NS 100, NS 160Přesnost  :  Cl 1,6 , Cl 1,6Připojení  :    2 x G1/2BPouzdro   :   CrNi ocel, 1.4301                          Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 250 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 °C
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Dva ukazatele (červený a černý)tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelůodpovídá rozdílu tlaků. Aby byla zajištěna dobra čitelnost diferenční tlak nesmí být menší než 1/6 hodnoty koncového měřítka např. s hodnotou koncového měřítka 60 bar, musí být měřený diferenční tlak větší než 10 barVysoká korozní a chemická odolnost, vhodný pro agresivní okolí, plynná nebo kapalná média, která nejsou krystalická a viskózní.V režimu recirkulace vzduchu - např. v uzavřené smyčce topného systému - maximální celkový tlak odpovídá hydrostatickému tlaku, včetně tlaku čerpadlaJmenovitávelikost    :  NS 100, NS 160Přesnost  :  Cl 1,6 , Cl 1,6Připojení  :  2 x G1/2BPouzdro   :  CrNi ocel, 1.4301                   Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 250 barkrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. 200 °C
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Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. Ochrana proti přetížení až do nomimal tlaku max. 25 bar Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou. Jmenovitá velikost    : NS 100 , NS 160  Přesnost  :  Cl 2,5 , Cl 2,5Připojení  :    2 x G1/2B  Pouzdro  :   CrNi ocel, 1.4301                              Norma: podle EN 837-3Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0/100 mbar ... 0/10 barKrátkodobé zatížení: max. 25 barMěření teploty média: max.. 100 °C
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Nerezové manometry diferenčního tlaku 
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Manometry pro měření diferenčního tlaku, Kontaktní manometry s převodníkem 
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Vysoko-akční kontaktnímanometry 
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Nízko-akční kontaktní manometry 
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se diferenčním tlakem. Ochrana proti přetížení až do nomimalního tlaku max. 25 bar. Vysoká korozní a chemická odolnost, vhodný pro agresivní okolí, plynná nebo kapalná média, která nejsou krystalická a viskózníJmenovitá velikost    :  NS 100 , NS 160Přesnost  : Cl 2,5  ,  Cl 2,5  Připojení  : 2 x G1/2B  Pouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                           Norma: podle EN 837-3Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0/100 mbar ... 0/10 barKrátkodobé zatížení: max. 25 barMěření teploty média: max. 100 °C
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Třída 1, až do 1000 bar, Pro přímé indikace tlaku v měřicím bodu a současné spínání obvodůpro ovládání systému. Spínací bod může být nastaven do středu zorného skla (280 ° C). Pokud tlak dosáhne nastavenou mez, kontakty spínají.Vysoká spínací spolehlivost (30W/50VA) také v případě chvění.Pracuje bez dodávek energie, a tedy i v případě výpadku napájení.Až 4 spínací kontakty s NS 100 nebo NS 160, 2 spínací kontakty s NS 633 spínací funkce volitelné: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem (spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou a nekrystalická.Dostupné volby jsou: s trojúhelníkovým zapušěním, přírubovým připojením nebo upevněním věnce na zadní straněJmenovitá velikost     : NS 100 , NS 160Přesnost   :  Cl 1,0  ,  Cl 1,0 Připojení   :  G 1/2B , G 1/2BPouzdro   : CrNi ocel, 1.4301                          Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (negativní přetlak):	 -1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 °C
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Třída 1, až do 1000 bar, Pro přímé indikace tlaku v měřicím bodu a současné spínání obvodů pro ovládání systému. Spínací bod může být nastaven do středu zorného skla (280 ° C). Pokud tlak dosáhne nastavenou mez, kontakty spínají.Lze použít tam, kde je nižší vypínací kapacita (10W/18VA), použití kde nejsou žádné vibracePracuje bez dodávek energie, a tedy i v případě výpadku napájení.Až 4 spínací kontakty s NS 100 nebo NS 160, 2 spínací kontakty s NS 633 spínací funkce volitelné: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem (spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Vhodné pro plynná média s nízkou viskozitou a nekrystalická.Dostupné volby jsou: s trojúhelník. zapušěním, přírubovým připojením nebo upevněním věnce na zadní straněJmenovitá velikost     : NS 100 , NS 160 Přesnost   : Cl 1,0 , Cl 1,0Připojení   :  G 1/2B ,G 1/2BPouzdro   :  CrNi ocel, 1.4301                       Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (negativní přetlak): 	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,3-krát rozsahMěření teploty média: max.. +60 ° C
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Kontaktní manometry s převodníkem
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Indukční kontaktní manometry 
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Elektronické kontaktní manometry 
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obchod
Text napsaný psacím strojem
Třída 1, rozsah až do 1000 bar.Pro přímou indikaci tlaku v měřicím bodu a současné spínání obvodů. Spínací bod může být nastaven do středu zorného skla (280 ° C). Pokud tlak dosáhne nastavenou mez, kontakt sepne.Vyžaduje zásobování energií. Přesný spínací bod, 0,5% z hodnoty konečného rozsahu. Vypínací schopnost je závislá na obvodu použitého zesilovače. Může být použit s glycerinovou náplní nebo jiným tlumícím médiem. Až 4 spínací kontakty s NS 100 nebo NS 160, 2 spínací kontakty s NS 633 spínací funkce volitelné: ve směruhodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem (spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Možnosti: s trojúhel. zapušěním, přírubovým připojením nebo upevněním věnce na zadní straně. Pokud byl certifikován lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchuJmenovitá velikost : NS 100, NS 160     Přesnost     : Cl 1,0 ,Cl 1,0Připojení     : G 1/2B , G 1/2BPouzdro      : CrNi ocel, 1.4301                                  Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (neg přetlak):	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (poz přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 ° C
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Třída 1, rozsah až do 1000 bar.Pro přímou indikaci tlaku v měřicím bodu a současné spínání obvodů. Spínací bod může být nastaven do středu zorného skla (280 ° C). Pokud tlak dosáhne nastavenou mez, kontakt sepne.Vyžaduje zásobování energií. Vhodné pro nízkou vypínací schopnost 10-30V (DC) a 100 mA, např. pro signalizaci do PLC, např. pro provoz optických členů.Přesný spínací bod, 0,5% z hodnoty konečného rozsahu. Může být použit s glycerinovou náplní nebo jiným tlumícím médiem. Až 4 spínací kontakty s NS 100 nebo NS 160, 2 spínací kontakty s NS 633 spínací funkce volitelné: ve směruhodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem (spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Možnosti: s trojúhel. zapušěním, přírubovým připojením nebo upevněním věnce na zadní straněPokud byl certifikován lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchuJmenovitá velikost: NS 100 ,NS 160Přesnost         :Cl 1,0, Cl 1,0Připojení         : G 1/2B, G 1/2BPouzdro          : CrNi ocel,  1.4301        Norma: v souladu s EN 837-1Rozsahy stupnic (negativní přetlak): 	-1 bar ... 0 barRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0 bar ... 1000 barRozsahy stupnic (neg/pos přetlak): 	-1 Bar ... 15 barKrátkodobé zatížení: 1,3 x rozsahMěření teploty média: max.. +60 °C

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem



Trubkové výměníky Deskové výměníkyVýměníky UNICUS

Technologie a zařízení

Trubkové výměníky představují základní typ 
zařízení pro přestup tepla mezi dvěmi proudícími 
medii. Zejména jsou určeny pro průmyslové 
aplikace, ale uplatnění najdou i v potravinářském 
průmyslu, farmacii a dalších odvětvích. Výměníky 
jsou konstruovány v řadě geometrií, jak s hladkými 
trubkami, tak s trubkami s tvarovaným povrchem 
jež prostřednictvím turbulentního proudění zvyšují 
efektivitu tepelné výměny.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 DTI		 průmyslové	aplikace
	 DTA	 hygienické	aplikace	

K		 prům.	aplikace	vícetrubkové
MI	 hyg.		aplikace	vícetrubkové
AS		 hyg.		aplikace	mezitrubkové
MI-PH	 Farmaceutické	aplikace

Provedení trubkových výměníků:
monotube - jednotrubkové
mutitube - vícetrubkové  ( 4, 7, 12, 13, 19, 37, 55 ) 
triple tube – mezitrubkové

Geometrie trubek:
hladké trubky
corrugation hard – tvarované trubky -  šroubovice
corrugation dimple -  tvarované trubky -  důlky

Konfigurace výměníků:
sériové provedení
paralelní provedení

Standardní délky výměníků:
0,7 m … 6 m 

Průměry trubek vícetrubkových výměníků:
Ø 18 mm … Ø 38 mm

Materiál trubek:
AISI 304, AISI 316

Tlakový rozsah:
max. 10 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C 

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA  

Výměníky UNICUS představují speciální typ 
trubkového výměníku vhodného pro velmi viskózní, 
nenewtonovská média, média s vysokým obsahem 
sušiny apod. Vlastní výměník je vybaven pístovým 
systémem se stíracími elementy povrchu pro 
náročné aplikace výměny tepla, kde lineární pohyb 
pístu způsobuje turbulentní proudění i při nízkých 
hodnotách Reynoldsova čísla.

Tyto výměníky jsou také někdy označovány jako 
dynamické trubkové výměníky. Hnacím agregátem 
pístového systému je hydraulický motor.

Typické aplikace pro využití tohoto výměníku 
můžeme hledat především v potravinářské  výrobě 
při pasteraci nebo chlazení, nebo jako odparka, 
krystalizátor nebo v řadě dalších aplikací ve farmacii, 
chemii a biotechnologiích.  

Provedení trubkových výměníků:
1, 4 , 7  trubkové uspořádání

Konfigurace výměníků UNICUS:
sériové provedení
paralelní provedení

Délka výměníků UNICUS:
max  6 m

Materiál výměníku UNICUS:
AISI 304, AISI 316

Typy a materiál stíracích elementů:
PV120 profilová výseč 120° PTFE
PV180  profilová výseč 180° PTFE
V180P  profilová výseč 180° PTFE
V180S  profilová výseč 180° PSU
V180H profilová výseč 180° PE-UHMW
3PEEK  3 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK
3SS  3 obruč s těsněním 360° 1.4404
6PEEK  6 obruč s těsněním 360° 1.4404,PEEK

Tlakový rozsah:
max. 10 bar
 
Teplotní rozsah:
max. 185°C

Rychlost cyklů:
10 … 30 cyklů/min

Připojení: 
příruba: PN 10/16, DIN 2502
clamp: Tri-Clamp DIN 32 676

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

Deskové výměníky tepla jsou průtoková zařízení 
pro přenos energie mezi dvěma teplonosnými 
látkami. Díky jejich kompaktním rozměrům a vysokým 
hodnotám součinitelů prostupu tepla lze jednoduše 
přizpůsobovat výkonnost změnám provozních pod-
mínek. Nacházejí stále nová uplatnění nejen v ener-
getice, ale i v dalších oblastech např. chladírenské      
a klimatizační technice a nebo v technologických         
a výrobních zařízeních chemického a potravinářské-
ho průmyslu.

Uspořádání desek výměníků je velice efektivní, 
protože obě média procházejí přesně opačným 
směrem a jedná se tedy o dokonalý protiproud. 
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby docházelo    
k intenzivní turbulenci, čímž se zvyšuje přestup tepla.

Pro návrhy výměníků je k dispozici speciálně  
navržený software s jehož pomocí se konfiguruje 
optimální řešení pro danou aplikaci.

Typy	trubkových	výměníku:
	 jednocetsné
	 vícecestné	

Povrch výměníku:
max. 2100 m2

Počet desek:
max. 700 ks

Povrch desky:
0,04 m2… 2,5 m2

Materiál desek:
AISI 304. AISI 316, 254 SMO, Titan

Materiál těsnění:
NBR, NBT-HT, H-NBR, EPDM, EPDM-HT, FKM,

Materiál rámu:
AISI 316, 1.0619

Tlakový rozsah:
max. 25 bar

Teplotní rozsah:
max. 185°C

Tloušťka desek:
0,4 mm … 0,7 mm

Připojení: 
příruba: PN 10/16/25, DIN 2502, DIN 2633

ANSI Clase 150
závit: DIN 11 851 

Osvědčení a standardy:
PED 97/23/EC, EN 10207-3.1, FDA

?
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Elektronické metrologické manometry 
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Univerzální digitální manometry do 1600bar 
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Pro přímou indikaci tlaku v místě měření a současným systémem ovládající (elektrický výstupní signál, úměrný hodnotě měřeného tlaku) Dobrá čitelnost digitálním ukazatelem,velikost písma 12,7 mm Široké spektrum průmyslových aplikací, rozsah se pohybuje v rozmezí -100/0 mbar až 0/1600 barVelmi vysoká přesnost měření: <0,3% rozsahu. Pro relativní měření tlaku, případně i pro měření abs. tlakuRobustní nerezový bajonetové připojení pro všechny univerzálníaplikace v průmyslovém prostředíPrachu a vodě odolný, pro použití v nechráněných venkovních prostorách (IP65)Vysoká korozní a chemická odolnost.Technické parametry:Dodávky energie: 17 ... 30 V (DC)Příkon: 1WJmenovitá velikost     : NS 100   Přesnost             : <0,3% z rozsahu  Připojení             :  G 1/2B Pouzdro             :  CrNi oceli, 1.4301                    Typ senzoru: <4bar, měřící můstek, 	piezoodporový                   ≥ 4bar, měřící můstek, 	tenzometrický tenký film Výstupní signál: 2-vodičové připojení: 4 ... 20 mAPřesnost: <0.3% z rozsahu (linearita + hystereze + reprodukovatelnost)Rozsahy stupnic (negativní přetlak): 	-100/0 mbar ... -1/0 barRozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 	0/100 mbar ... 0/1600 barMěření teploty média: -20°C až 80°C
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Také pro zapuštěnou montáž a montážní připevnění. Pro přímou indikaci tlaku v místě měření a současným systémem ovládající (elektrický výstupní signál, úměrný hodnotě měřeného tlaku) Dobrá čitelnost digitálním ukazatelem,velikost písma 12,7 mm Nízký až střední rozsah se pohybuje od 0/2.5mbar do 0/10bar Velmi vysoká přesnost měření: <0,5% z rozsahu Kompenzace teploty od 0°C do 50°C Pro relativní měření tlaku, případně i pro měření absolutního tlaku Robustní nerezový bajonetové připojení pro všechny univerzální aplikace v průmyslovém prostředí Prachu a vodě odolné.Vhodné pro neagresivní plynná a kapalná média.Technické parametry: Dodávky energie: 17 ... 30 V (DC) příkon: 1W Jmenovitá velikost    :NS 100Přesnost          : <0,5% z rozsahu Připojení          : G 1/2B Pouzdro           : CrNi oceli, 1.4301                     Typ senzoru: Měřicí můstek, piezoodporový Výstupní signál: 2-vodičové připojení: 4 ... 20 mA Přesnost: <0.5% z rozsahu (linearita + hystereze + reprodukovatelnost) Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 0/2, 5mbar ... 0/10 bar Měření teploty média: -20°C až 80°C 
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Zaznamenává diferenční tlak přímo v místě měření a poskytuje el. výstupní signál, úměrný měřenému tlaku. Dobrá čitelnost digitálního. Nízký až střední rozsah tlakové diference od 0/100mbar do 0/250bar Velmi vysoká přesnost měření: <0,5% z rozsahu Robustní nerezové bajonetové připojení pro všechny univerzální aplikace v průmyslovém prostředí Prachu a vodě odolné. Vysoká korozní a chemická odolnost, měřicí systém z chromniklové oceli.Technické parametry: Dodávky energie: 17 ... 30 V (DC) příkon: 1W Jmenovitá velikost : NS 100     Přesnost               : <0,5% z rozsahu Připojení             : 2 x G1/2BPouzdro           :CrNi ocel, 1.4301                   Typ senzoru: <4bar, měřící můstek, piezoodporový,                    ≥ 4bar, měřící můstek,tenzometrický tenký film  Výstupní signál: 2-vodičové připojení: 4 ... 20 mA Přesnost: <0.5% z rozsahu (linearita + hystereze + reprodukovatelnost) Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 0/100mbar ... 0/250bar Jmenovitý tlak: max. 4bar: 0/100mbar ... 0/1bar; max. 9,2 bar: 0/1, 6bar ... 0/2, 5bar, příp. 14 bar: 0/4bar; max. 23bar: 0/6bar; max. 37bar: 0/10bar; max. 57bar: 0/16bar; max. 80bar: 0/25bar; max. 108bar: 0/40bar; max. 170bar: 0/60bar; max. 256bar: 0/100bar; max. 400bar: 0/160bar; max. 600bar: 0/250bar Měření teploty média: -20°C až 80°C 

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem



Procesní a měřící technika Procesní a měřící technika

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PoznámkyPoznámky

obchod
Text napsaný psacím strojem
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Zaznamenává diferenční tlak přímo v místě měření a poskytuje el. výstupní signál, úměrný měřenému tlaku. Dobrá čitelnost digitálního ukazatele, velká velikost písma 12,7 mm. Nízké rozsahy dif. tlaků 0/2.5mbar do 0/10bar Maximální jmenovitý tlak 10 bar, počínaje řadou 0/16mbar, s nižšímirozsahy, musí nominální tlak překročit 380mbar Kompenzace teploty od 0°C do 50°C Robustní nerezové bajonetovépřipojení pro všechny univerzálníaplikace v průmyslovém prostředí Prachu a vodě odolné, pro použití v nechráněných venkovních prostorách (IP65) Vhodné pro neagresivní, plynná a kapalná média, která nejsoukrystalizují, viskózní a neobsahují pevná tělesa Technické parametry: Dodávky energie: 17 ... 30 V (DC) příkon: 1W Jmenovitá velikost : NS 100     Přesnost              : <0,5% z rozsahu Připojení             : 2 x G1/2BPouzdro           :CrNi ocel, 1.4301  Typ senzoru: Měřicí můstek, piezoodporový Výstupní signál: 2-vodičové připojení: 4 ... 20 mA Rozsahy stupnic (pozitivní přetlak): 0/2,5 mbar ... 0/10 bar Jmenovitý tlak: max. 380mbar: 0/2,5mbar ... 0/10mbar; max. 10bar: 0/16mbar ... 0/10bar Měření teploty média: -20°C až 80°C 
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