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 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
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Standartní bimetalické teploměry
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Měření teploty v uzavřených systémech pro sanitární použití, vytápění a kotle. Nerozbitné ocel.tělo, sklo odolné proti poškrábání. Vhodné pro použití v chráněných vnitřních prostorách (IP42)Jednodušší instalace, pouzdro může být následně vyměněno.Standardní měřicí rozsahy dle ČSN EN 13190 -40 °C do +600 ° CStandardní přesnost měření: třída 2Standardní měřicí stonek z mosazi,ø 7 mm nebo ø 6 mmTechnické parametry:Norma: podle EN 13190Princip měření: Teplota v souvislosti 	s podélnou deformacíRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °C		dle EN 13190Přesnost měření: třída 2, 	podle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C, 	například -20 ° až +40 ° CJmenovitá světlost: NS 63, NS 80, 		NS 100, NS 160Připojení pozice: centrální dozadu,			    dolůTyp pouzdra: Pouzdro s násuvným 		rámemMateriál pouzdra: modrý pozink,pozinkovaného leštěného plechu Pouzdro typ ochrany: IP42 dle ČSN EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Mosazným vrutem na konci stonku Měřítko: dle ČSN EN 13190Omezení: Max. 6 bar, bez jímkyMěřicí stonek: Typ 01 - MS, stonek a standardní jímka z mosaziMinimální hloubka ponoru: 40 mm
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Vysoce odolné proti korozi. Robustní kryt z nerezové oceli, vhodná pro agresivní podmínky okolí. Měření teploty v uzavřených systémech vody pro sanitární použití, vytápění a kotle. Robustní a nerozbitné ocelové tělo, sklo odolné proti poškrábání. Jednodušší instalace, pouzdro i stonek může být následně vyměněn.Standardní měřicí rozsahy dle ČSN EN 13190 od -40 °C do 600 °CStandardní přesnost měření: třída 2Standardní měřicí stonek z oceli CrNi, ø 7 mm nebo ø 6 mmTechnické parametry:Norma: podle EN 13190Princip měření: Teplota v souvislosti s podélnou deformacíRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °Cdle EN 13190Přesnost měření: třída 2, podle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C, například -20 ° až +40 ° CJmenovitá světlost: NS 63, NS 80, NS 100, NS 160Připojení pozice: centrální dozaduTyp pouzdra: Pouzdro s násuvným rámemMateriál pouzdra: CrNi- steel 1.4301Pouzdro typ ochrany: IP42 dle ČSN EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Mosazným vrutem na konci stonku Měřítko: dle ČSN EN 13190Omezení: Max. 6 bar, bez jímkyStandardní měřicí stonek: Typ 00 - CrNi- steel 1.4301Minimální hloubka ponoru: 40 mm
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Robustní ocelové tělo a odolné sklo proti poškrábání. Jednoduchá a rychlá montáž, lze namontovat přímo na vzduchovod šrouby nebo nýty. Měření s utěsněným vřetena u stopky.Bez jímky, může měřicí stonek zvládnout maximální zatížení 6 bar(statická, bez pulzujícího kolísání tlaku)Standardní přesnost měření: třída 2Standardní měřicí vřeteno z mosazi, ø 7 mm, volitelně ø 6 mmTechnické parametry:Norma: podle EN 13190Princip měření: Teplota v souvislosti s podélnou deformacíIndikační rozsahy: 0 °C/60 °C, 0 °C/80 °C, 0 °C/100 °C, 0 °C/120 °C0 °C/160 °C, 20 °C / 40 °C; -20 °C / 60 °C; -30 °C / 50 °C; -40 °C / 40 °C; -40 °C / 60 °CPřesnost měření: třída 2, podle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C,například -20 °C až +40 °CJmenovitá světlost: NS 63, NS 80, NS 100Připojení pozice: centrální dozaduTyp pouzdra: Pouzdro s vyměnitelným rámemMateriál pouzdra: Základní: ocelový plech modrý pozink, vyměnitelný rámz pozinkované leštěné oceliPouzdro typ ochrany: IP42 dle ČSN EN 60529/IEC 529Omezení: Max. 6 bar na běžný stonek, bez jímkyStonku: 7mm; materiál: BrassTyp 00 - MS, hladké čidlo z mosaziMinimální hloubka ponoru: 40 mm
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S připojením na potrubí
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Spalinové teploměry
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Nenákladné řešení, pro měření povrchové teploty potrubí. Jednoduchá montáž na potrubí s tažnou pružinou na zadní straně. Robustní ocelové tělo a odolné sklo proti poškrábání. Standardní měřicí rozsahy 0°C/60°C a 0°C/120°C s přesností +/-5%. Technické parametry:Princip měření: Teplota v souvislostis podélnou deformacíIndikační rozsahy: 0 °C/60 °C, 	0 °C/120 °CPřesnost měření: +/- 5 °CJmenovitá světlost: NS 63; NS 80Připojení pozice: centrální dozaduTyp pouzdra: Pouzdro s vyměnitelným rámemMateriál pouzdra: Základní: ocelový plech modrý pozink, vyměnitelný rám z pozinkované leštěné oceli Pouzdro typ ochrany: IP42 dle ČSN EN 60529/IEC 529Měřítko: dle ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: Krátké podlahové čidlo se spirálovým kovem
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Robustní ocelové tělo a sklo odolné proti poškrábání. Speciálně určen pro měření výfukových teplot v komíně. Jednoduchá montáž přímo na cylindrický ocelový plech. Připojení magnetickými svorky nebo mobilním upínacím kuželemTechnické parametry:Princip měření: Teplota v souvislostis podélnou deformacíRozsahy stupnic: 100 °C/500 °CPřesnost měření: +/- 5 °CJmenovitá světlost: NS 80Připojení pozice: centrální dozaduTyp pouzdra: Pouzdro s nasazovacím rámemMateriál krytu: Základní ocelový plech modrý pozinkovaný, nasazovací rám poniklovaný ocelový plechPpouzdro typ ochrany: IP42 dle ČSN EN 60529/IEC 529Měřítko: do 20 °CStandardní měřicí stonek: Typ 00 - MS, hladké čidlo z mosaziMinimální hloubka ponoru: 40 mm
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Vysoce odolné proti korozi. Robustní kryt s bajonetovým připojením z nerezové oceli, vhodnýpro průmyslové podmínky. Rychlá odezva teploty. Vysoká přesnost. Standardní měřicí rozsahy dle ČSN EN 13190 od -40 °C do 600 °CVysoká přesnost měření: třída 1 podle ČSN EN 13190Standardní měřicí stopka z CrNi oceli 1.4571 ø 8 mm, možno ø 7 a ø 9 mm. Lze kombinovat s širokouškálou typů připojeníTechnické parametry:Norma: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota v souvislostis podélným rozšíření kovůRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °C, dle EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C, například -20 °C až +40 °CJmenovitá světlost: NS 63, NS 80, NS 100, NS 160Připojení pozice: centrální dozadu			dolůTyp pouzdra: Pouzdro s bajonetovým kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Pouzdro typ ochrany: IP54 dle EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Mosazným vrut na konci stopkyMěřítko: dle ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: stonek a ponorná jímka vyrobené zchromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 40 mm
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Vysoce odolný proti korozi. Robustní kryt s bajonetovým připojením z nerezové oceli, vhodný pro průmyslové podmínky. Rychlá odezva teploty. Vysoká přesnost. Standardní měřicí rozsahy dle ČSN EN 13190 od -40 °C do 600 °CVysoká přesnost měření: třída 1 podle ČSN EN 13190Lze kombinovat s širokou škálou typů připojeníTechnické parametry:Norma: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota v souvislosti s podélnou deformacíRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °C,dle EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah: min. 60 ° C, například -20 ° až +40 ° CJmenovitá světlost: NS 80, NS 100,NS 160Připojení pozice: 360 ° otočná Typ pouzdra: Pouzdro s bajonet. kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Pouzdro typ ochrany: IP54 dle EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Mosaznýmvrutem na konci stopky Měřítko: dle ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: Viz standard. stonek a ponorná jímka vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 40 mm
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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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Přesné teploměry
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Velmi vysoká rychlost odezvy díky vysoce stlačenému plynu v systému. Bezúdržbové a dlouhé kalibrační intervaly díky extrémně nízkým mechanickým opotřebení. Vysoce odolné proti korozi. Robustní kryt s bajonetovým připojením z nerezové oceli. Standardní měřicí rozsahy dle ČSN EN 13190 od -40 °C do 600 °CVysoká přesnost měření: třída 1 podle ČSN EN 13190. Lze kombinovat s širokou škálou typů připojení Technické parametry:Produktový design standard: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtutiRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °C,dle EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C, například -20 °C až +40 °CJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Typ pouzdra: Pouzdro s bajonetovým kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Pouzdro typ ochrany: IP54 dle EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem na zadní straně krytuMěřítko: dle ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: stonek a ponorná jímka vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, se standardním snímačem nebojímkou
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Velmi široký teplotní rozsah od -200 °C při nízké teplotě (Kryogenní) do 800 ° C, např. pro měření výfuků dieselových motorů. Velmi vysoká rychlost odezvy díky stlačenému plynu. Dlouhé kalibrační intervaly díky extrémně nízkému opotřebení. Absolutně šetrné k potravinám a životnímu prostředí díky použití netoxických vzácných plynů bez zápachu a bez chuti.Vysoce odolné proti korozi. Lze kombinovat s širokou škálou typů připojení. Technické parametry:Norma: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanze vzácného plynuRozsahy stupnic: -200 °C až 800 °C, dle ČSN EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 40 °C, například -20 °C až +20 °CJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: centrální dozaduTyp pouzdra: Pouzdro s bajonet.kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Pouzdro typ ochrany: IP54 dle EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavje: Nastavením šroubu na zadní straně krytuMěřítko: dle ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: stonek a ponorná jímka vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 55 mm, se standard. snímačem nebo jímkou
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Teploměry s dálkovým odečtem
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Dálkové měření do vzdálenosti max. 25 m, pracuje bez zásobování energií. Přístroj pro měření ve vzdálenosti 63, 100 nebo 160 mm od stěny. Bezúdržbové a dlouhé kalibrační intervaly díky extrémně nízkým mechanickým opotřebenímVysoce odolné proti korozi.Rychlá odezva indikace změny teplotyStandardní měřicí rozsahy dle. ČSN EN 13190 od -40 °C do 600 °CLze kombinovat s širokou škálou typů připojeníTechnické parametry:Produktový design norma: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtutiRozsahy stupnic: -40 °C až +600 °C,dle. EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 60 °C, například -20 °C až +40 °CJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: Dílková měřicí linka, různá připojení Typ pouzdra: Pouzdro s bajonetovým kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuMěřítko: dle. ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: stonek a ponornou jímkou vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, se standard. snímačem nebo jímkou
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Dálkové měření do vzdálenosti max. 50 m, pracuje bez zásobování energií. Velmi široký rozsah průmyslových aplikací, a to od -200 °C (cryogenics) do 800 °C, např. pro měření výfuků motorů. Měření ve vzdálenosti 63, 100 nebo 160 mm od stěny.Velmi vysoká rychlost odezvy díky stlačenému plynu. Absolutně šetrné k životnímu prostředí díky použití naprosto netoxických vzácných plynů. Vysoce odolné proti korozi. Vhodná pro agresivní podmínky. Lze kombinovat s širokou škálou připojeníTechnické parametry:Produktový design norma: v souladu s EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzního vzácného plynuRozsahy stupnic: -200 °C až 800 °C, dle. ČSN EN 13190Přesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: min. 40 ° C, například -20 °C až 20 °CJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Typ pouzdra: Pouzdro s bajonet. kroužkemMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuStandardní měřicí stonek: stonek a ponorná jímka vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 55 mm se stand. snímačem nebo jímkou
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Prostorově úsporný, vzdálené čtení. Pro horizontální zapuštěnou montáž, s trojúhelníkovým čelním kroužkem a bočním přichycením. Bez vnější energie, pro měření  standardních měřicích rozsahůs maximální vzdálenosti 10 m od indikačního zařízení.Bez teplotní kompenzace, tj. výsledek měření je ovlivněn teplotními změnami na měřicí linceTechnické parametry:Princip měření: Teplota v závislosti na objemu šíření anorganických kapalinPřesnost měření: +/- 3% z hodnoty konečného rozsahuMěřicí rozsah rozsahy: min. 60 °C, například -20 °C až +40 °C,-40 °C/+40 °C a 0 °C/120 °C různéPřipojení pozice: různéJmenovitá světlost: NS 52; NS 60, NS 80, NS 100 Materiál pouzdra: různéTyp ochrany: IP41 dle. ČSN EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Stavěcím šroubemOmezení: Max. 6 bar na běžný stonkem, bez jímkyStandardní měřicí stonek: Hladký senzor, různé výstupyMinimální hloubka ponoru: Celkovádélka snímače
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Skleněné teploměry
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Topenářské

obchod
Text napsaný psacím strojem
Průmyslové

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Text napsaný psacím strojem

obchod
Razítko

obchod
Razítko

obchod
Text napsaný psacím strojem
Vhodné pro všechny univerzální aplikace v oblasti vytápění a kotle. Rozsah čtení se pohybuje od -30 °C do +200 °C. Měřicí vložka skládající se ze skleněné kapiláry je chráněn válcovým mosazným plechem. Každá změna teploty mění objem smáčecí expanzní kapaliny - anorganické (červená), rtuť (žlutá) - a tedy polohy sig.vlákna v kapiláře. Non-toxická termometrická kapalina se pohybujev rozsahu měření od -30 °C do +200 °C. Jímka ve standardním rozsahu dodávkyTechnické parametry:Princip měření: Rozšíření teploměrných, máčení tekutin v kapilářeSnímací prvek: do 200 °C, skleněné kapilární s anorganickými tekutiny, obarvených červeněJmenovitá světlost    : NS 160, NS 260Připojení  :   dolů nebo dozaduNorma      : EN 16170, EN 16178Stupnice dělení : 2 ° C ,1 ° CRozsahy: -10/50 °C; -30/50 °C,0/100 °C, 0/200 °C, 0/130 °C, 0/150 °CPřesnost měření: +/- 1,5% z hodnoty konečného rozsahuPouzdro: mosaz prostorový se šroubovým uzávěrem, leštěnáOchrana zařízení Typ: IP68 dle. EN 60529 / IEC 529Max. provozní tlak: 6 bar
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Použití pro průmyslové aplikace rozsah čtení se pohybuje od-60 °C do +200 °C, volitelně až 300 °C. Vhodné pro agresivní okolíodolné mořské vodě a vysoce odolné chemikáliím. Chráněné před nárazy a vibrací. Vhodné pro měření místa s mechanickými vibracemi.Non-toxická termometrická kapalinase pohybuje v rozsahu měření od-30 ° C do +200 ° C. Stupnice odolná proti otěru, dobrá čitelnost.Technické parametry:Princip měření: Rozšíření teploměrných, máčení tekutin v kapilářeSnímací prvek: až 250 °C, sklo kapiláry s anorganickými tekutinybarvené modře; od 250 °C: sklokapiláry naplněné rtuti obarvené žlutěJmenovitá světlost    : NS 110, NS 150, NS 200Připojení  :  přímé nebo dozaduNorma     :EN 16181, 85 , 89Čtecí rozsahy: -10/50 °C; -30/50 °C -60/40 °C, 0/50 °C, 0/60 °C, 0/100 °C, 0/120 °C , 0/160 °C, 0/200 °CPřesnost měření: +/- 1% z hodnotykonečného rozsahuPouzdro: V-tvaru z tlakově litého hliníku, zlatá eloxOchrana typu: IP68 dle. EN 60529 / IEC 529Max. provozní tlak: 6 bar
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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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Vysoká rychlost odezvy, měřenírtuťové v rozsahu mezi -40 °C a600 °C, plynové -200°C a 800°C. Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Vysoká spínací spolehlivost (30W/50VA) také v případě chvění. Vhodné v případěkdyž budou nepřesnosti spínacího bodu (2-5% bodu nastaveného spínání). Pracuje bez dodávekenergie. Až 4 spínací kontakty, 3 nastavitelné spínací funkce:ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem, otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma: EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: centrální směrem dozadu; směrem dolů; 90 ° směrem dozadu; 360 ° otočnáTyp pouzdra: Pouzdro s bajonet.Materiál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529/IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuMěřítko: dle. ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: Stonkem a jímkou vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, 
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Vysoká rychlost odezvy, měření se pohybuje v rozsahu mezi -40 °C a600 °C, plynové -200°C a 800°C. Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Lze použít tam, kde je nejnižší vypínací kapacity (10W/18VA), nejsmí být žádné vibrace v místě měření. Vhodné v případě nepřesnosti spínacího bodu (2-5% bodu nastaveného spínání). Pracuje bez dodávek energie. Až 4 spínacích kontakty, 3nastavitelné spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem , otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma: EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsahy: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: centrální směrem dozadu; směrem dolů; 90 ° směremdozadu; 360 ° otočnáMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuStandardní měřicí stonek: Stonkem a jímkou vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm,
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťové v rozsahu mezi -40 °C a 600 °C, plynové -200 °C a 800 °C.Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Zásobování energií vyžaduje. Přesný spínací bod, 0,5% z hodnoty konečného rozsahu.Vypínací schopnost je závislá na obvodu použitého zesilovače. Bezkontaktní spínač v měřicím přístroji přepne obvod zesilovače s pomocí energie.Může být použit s glycerinovou náplní nebo jinou tlumící kapalinou. Až 4 spínacích kontakty, 3 nastavitelné spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem , otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma:  EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: centrální směrem dozadu; směrem dolů; 90 ° směrem dozadu; 360 ° otočnáMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuStandardní měřicí stonek: Stonkem a jímkou vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťového se pohybuje mezi -40 °C a 600 °C a plynového mezi -200 °C a 800°C. Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Zásobování energií vyžaduje. Vhodné pro nízkou vypínací schopnost 10-30V (DC) a 100 mA, např. pro signalizaci k PLC, provoz optočlenů nebo jiných el.jednotek. Přesný spínací bod, 0,5% z hodnoty konečného rozsahu.Může být použit s glycerinovou náplní nebo jiných tlumících kapalinAž 4 spínacích kontakty, 3 nastav.spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem, otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma: EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtutiRozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsahy: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: centrální směrem dozadu; směrem dolů; 90 ° směrem dozadu; 360 ° otočnáMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, nazadní straně krytuStandardní měřicí stonek: Stonkem a jímkou vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, 
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťového se pohybuje mezi -40 °C a 600 °C a plynového mezi -200°Ca 800°C. Dálkové měření max. 25 mpracuje bez externího zásobováníenergií. Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Kontakty sepnou jakmile teplota dosáhne nastavenoumez. Vysoká spínací spolehlivost (30W/50VA) také v případě chvěníVhodné v případě nepřesného spínacího bodu je dostačující (2-5% bodu nastavené spínání). Pracuje bez dodávek energie, a tedy i v případě výpadku napájení.Až 4 spínacích kontakty, 3 nastav.spínací funkce: ve směru hod.ručiček, uzavření s rostoucím tlakem(spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma:  EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: dálkové přip. dolůMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuStandardní měřicí stonek: sonek a jímka vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťového se pohybuje mezi -40 °C a 600 °C. Dálkové měření max. 25 m pracuje bez externího zásobování energií. Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě).  Kontakty sepnou jakmile teplota dosáhne nastavenou mez.Používané tam kde je nízká spínací schopnost (10W/18VA), bez chvění v místě měřeníPracuje bez dodávek energie, a tedyi v případě výpadku napájeníAž 4 spínacích kontakty, 3 nastav.spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem (spínací kontakt), otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma:  EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsahy: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: Dálková přip. dolůMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuStandardní měřicí stonek: stonek a jímka vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, se standardním snímačem nebo jímkou
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťového se pohybuje mezi -40 °C a 600 °C a plynového mezi -200 °Ca 800 °C. Dálkové měření max. 25 mPro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elektrický výstupní signál, úměrný měřené teplotě). Kontakty sepnou jakmile teplota dosáhne nastavenou mez. K provozu potřebuje energii. Spínací schopnost je závislá na obvodu použitého zesilovačeBezdotykové spínače v měřicím přístroji přepnou obvod zesilovače s pomocí zásobované energie.Až 4 spínacích kontakty, 3 nastav.spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem(spínací kontakt), otevření (otevřeníkontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma:  EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: různéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: Dálková přip. dolůMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuMěřítko: dle. ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: Stonek a jímka vyrobené z CrNi oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, se stand. snímačem nebo jímkou
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Vysoká rychlost odezvy, měření rtuťového se pohybuje mezi -40 °C a 600 °C a plynového mezi -200 °C a 800 °C. Dálkové měření max. 25 m Pro přímé indikace teploty v místě měření a současné ovládání (elvýstupní signál, úměrný měřené teplotě). Kontakty sepnou jakmile teplota dosáhne nastavenou mez.K provozu potřebuje energii. Vhodné pro nízké vypínací schopnosti 10-30V (DC) a 100 mA, např. pro signalizaci k PLC, provoz optočlenů nebo jiných elektronických jednotek. Až 4 spínacích kontakty, 3 nastavitelné spínací funkce: ve směru hodinových ručiček, uzavření s rostoucím tlakem, otevření (otevření kontaktu), přepínání (střídání).Technické parametry:Produktová norma:  EN 13190Princip měření: Teplota související s objemem expanzní rtuti (plynu)Rozsahy stupnic: ruznéPřesnost měření: třída 1, dle. ČSN EN 13190Měřicí rozsah rozsah: různéJmenovitá světlost: NS 100; NS 160Připojení pozice: Dálková přip. dolůMateriál pouzdra: CrNi ocel: 1.4301Typ ochrany: IP54 dle. EN 60529 / IEC 529Ukazatel se nastavuje: Šroubem, na zadní straně krytuMěřítko: dle. ČSN EN 13190Standardní měřicí stonek: Stonek a jímka vyrobené z chromniklové oceliMinimální hloubka ponoru: 65 mm, se stand. snímačem nebo jímkou
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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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Metrologické elektronické teploměry 
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Termostaty pro připojení na potrubí 
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Pokojové termostaty
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Termostaty pro kotle
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Pro kotle a ovládání oběhového čerpadla. Snadná montáž trubky s tažnou pružinou. Jakmile teplota média v měřicím stonku dosáhnenastavené teploty, jsou sepnuty kontakty relé. Rozsah nastavení knoflíku: 30 °C až 90 °CVhodné pro použití v chráněných vnitřních prostoráchVolitelně také bez rukojeti, v tomto případě, je nastavení pouze po demontáži krytu Technické parametry:Materiál pouzdra: PlastRozsah nastavení: 30 °C až 90 °CKontaktní zatížení: 16(4)250 V (AC) do 6 (1) 400 V (AC)Krytí Typ: IP40 dle. EN 60529 / IEC 528Kontakty: 1 x přepínací kontaktMěřicí stonek: Kontakt povrch na zadní straně krytuMěřicí stonek Materiál: Mosaz
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Jakmile teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty, jsou zapnuté kontakty relé. Zapnutí a vypnutí otočným knoflíkem. Světlo emitujícídioda pro provozní indikaci stavu. Rozsah nastavení knoflíku: 6 ° C až +30 ° CVhodné pro použití v chráněných vnitřních prostoráchSnadná montáž na zeď
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S jedním spínacím kontaktemPro regulace teploty kotle. Jakmile měření teploty média v měřicím stonku dosáhne nastavené teploty, jsou zapnuté kontakty relé Rozsah nastavení knoflíku: 30 °C až 90 ° CVhodné pro použití v chráněných vnitřních prostoráchVolitelně také bez ovládacího knoflíku, v tomto případě, je nastavení pouze po demontáži krytuSdvojí funkcí termostatuSe dvěma stonky a spínacími kontakty. Pro regulace teploty kotle.Jakmile teplota média v měřicím stonku dosáhne nastavené teploty, jsou zapnuté kontakty relé Rozsah nastavení knoflíku: 30 °C až 90 ° CVhodné pro použití v chráněných vnitřních prostoráchDva nezávisle měřící senzory a dva přepínací kontakty umožňují dvě nezávislé spínací funkce (zvýšená spolehlivost a stabilita)Volitelně také bez rukojeti, v tomto případě, je nastavení pouze po demontáži krytu.
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