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Tepelné výměníky HRS nabízí inovativní, efektivní a úsporné řešení přenosu tepla. 

HRS poskytuje škálu tepelných výměníků, modulů a kompletních systémů pro zpracovatelský průmysl, které Vám 
pomohou optimalizovat produkci a získat maximum z materiálů při snížení spotřeby energie, odpadu a emisí. 

Bezmála 40 let se společnost HRS specializuje a sbírá zkušenosti v konstruování a výrobě širokého spektra systémů 
a komponentů na klíč, které využívají technologii zvrásnění povrchu výměníků v souladu s globálními normami. 

Kanceláře společnosti HRS lze nalézt ve Velké Británii, Španělsku, USA, Malajsii, Austrálii, Indii, Rusku a Mexiku. Výrobní 
závody se nacházejí ve Velké Británii, Indii a Španělsku. 

Patentované a osvědčené technologie přenosu tepla v kombinaci s nasbíranými znalostmi v oboru umožňují nabízet 
nejlepší řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací:

Potravinářský průmysl
Životní prostředí 
Chemický průmysl 
Farmaceutický 
průmysl

Ohřívání
Chlazení
Odpařování
Krystalizace 

Tepelné výměníky Aseptická plnící zařízení

Systémy zpracování tepla
Trubkové výměníky
Výměníky se stíraným povrchem
Skládané deskové výměníky
Pájené deskové výměníky

Pístová čerpadla

Potravinářství 
Životní prostředí     
Průmysl 
Farmacie

PRODUKTY



F - Potravinářství  I - Průmysl  E - Životní prostředí  Ph - Farmacie

Technologie korugovaných trubek HRS zvyšuje přenos tepla a účinnost oproti standardním výměníkům tepla s 
hladkými trubkami. Výhodou je i minimalizace možného ulpívání média "foulingu". Výměníky jsou díky 
kompaktnější a zajišťují hospodárnější provoz. 

Rychlost média 

Produktová řada obsahuje modely z nerezové oceli vyvinuté pro různé typy průmyslových odvětví. Možností jsou i 

zakázkově vyráběné konstrukce a jiné materiály. 

TRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY 
S KORUGOVANÝM  POVRCHEM

DTI série 
Výměníky tepla konstrukce trubka v trubce pro suspenze 

s obsahem velkých částic  E , I 

G série
Trubkové výměníky tepla pro ohřev nebo chlazení plynů  E , I

MI série
Trubkové výměníky tepla pro hygienické aplikace  F

MR série
Trubkové výměníky s odnímatelným trubkovým svazkem  F

S série
Trubkové výměníky s detekcí úniku zabraňující křížové kontaminaci  

Ph , F , I

AS série
Trojité nebo čtyřnásobné prstencové výměníky tepla pro vysoce 
viskózní kapaliny  F

DTA série
Výměníky tepla konstrukce trubka v trubce pro suspenze s 
obsahem velkých  F

DTR série 
Výměníky tepla konstrukce trubka v trubce s odnímatelnou vnitřní trubkou 

E , I

K série 
Trubkové výměníky tepla  E , I

MP série 
Trubkové výměníky konstrukce multipass F , I
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Trubky s korugovaným 
povrchem

Trubky s hladkým 
povrchem



Na trhu existuje celá řada typů trubkových tepelných výměníků. Největší vliv na účinnost má samotný typ použitých 
trubek, než konstrukce sestavy. Při mnoha aplikacích jsou oproti trubkám s hladkým povrchem preferovány trubky se 
korugovaným povrchem, které disponují řadou výhod. 

Výhody korugovaných trubek:

Zvýšená účinnost
Způsob pohybu kapaliny proudící v trubkách ovlivňuje několik faktorů jako je tlak, povaha tekutiny (jakou má viskozitu) a 
tvar trubky. Při použití hladkých trubek kapalina protéká rovnoběžně podle efektu laminárního proudění. 
Turbulentní pohyb vyvolaný korugovaným profilem trubek HRS zefektivňuje výměníky díky zabraňováním přilnutí vysoce 
viskózních medií na stěnách trubky, kde může působit jako izolant a zabraňovat přenosu tepla. 

Menší velikost
Vyšší účinnosti trubek s korugovaným profilem oproti hladkým trubkám stejné délky umožňuje menší velikost tepelného 
výměníku při až třínásobném zvětšení tepelné účinnosti. Výměník může dosahovat poloviční délky v závislosti na aplikaci v 
porovnání s výměníky s hladkým povrchem. Díky tomu jsou běžně instalovány do provozů s omezeným prostorem.

Delší provozní časy
Zabraňování tvorby mezní vrstvy nezvyšuje pouze tepelnou účinnost, ale také redukuje čas na prostoje. Provozní časy jsou 
mnohem delší, než je tomu v případě výměníků s hladbkými trubkami, což dále přidává na účinnosti procesu. 

Snadnější údržba a čištění
Korugované trubky pro některá viskózní média dostatenčné turbulentní proudění, které předchází nutnosti mechnického 
míchání jako je tomu ve výměnících se stíraným povrchem. Trubky neobsahují pohyblivé části, díky čemuž se snadněji čistí 
a udržují a jsou spolehlivé. 

Benefity korugovaných trubek jsou dokonce tak značné, že HRS nenabízí vyjma výměníku se stíraným povrchem hladké 
trubky. Zvýšená tepelná účinnost a vyšší průtoky vyžadují menší plochu přenosu tepla. Díky tomu jsou výměníky 
kompaktnější a levnější na výrobu. 

TRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY 
S KORUGOVANÝM  POVRCHEM

Konstrukce trubkových výměníků 

Výměník 
trubka v trubce

Trubkový výměník Výměník prstencové 
konstrukce



Aplikace

TRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY 
S KORUGOVANÝM  POVRCHEM

Průmyslové aplikace

Rekuperační výměníky 
Kondenzátory 
Námořní inženýrství 
Odpadní vody
Kaly
Rozpouštědla
Barvy
Laky
Krémy
Emulze
Voda/pára 
Teplonosné oleje

Hygienické aplikace

Krájené ovoce a zelenina
Ovocné a zeleninové krémy
Ovocné jogurty
Kečup, rajčatové produkty 
Marmeláda
Džusy a nealkoholické nápoje
Slad
Polévky
Vinný mošt
Hrozny
Farmaceutické látky
Rostlinný tuk a olej
Mléčné výrobky



Výměníky tepla se stíraným povrchem se uplatňují jako alternativa při aplikacích se složitým přenosem tepla, s vysokou 
viskozitou a při problému ulpívání média "foulingu". Výměníky use stíraným povrchem udržují vysoký přenos tepla při 
neustálém čištění povrchu. 

HRS nabízí dvě technologie výměníků se stíraným povrchem s patentovanými řešeními navržené pro specifické 
potřeby: řada Unicus s lineárním pohybem a řada R s rotačním pohybem. 

Unicus série
HRS Unicus je založen na tradiční konstrukci trubkového 
výměníku. Každá trubka výměníku obsahuje stírací tyče 
vykonávající lineární pohyb vpřed a vzad, který je poháněn 
hydraulickou jednotkou. Systém stírání eliminuje ulpívání 
média na stěnách trubek a míchání produktu 
zvyšuje přenos tepla. 

Pozvolný pohyb stíracích škrabek umožňuje použití systému 
s jemnými produkty, jako jsou například celistvé kousky 
ovoce a zeleniny bez porušení jejich integrity.

Modely řady Unicus obsahují jednu nebo až 198 trubek. 
Díky tomu je jednotka schopna zvládnost oblast přenosu 
tepla 0,7 až 180 m2.

HRS Unicus je vhodný pro aplikace s vysokými nároky 
na viskozitu a pro tekutiny  ulpívající na stěnách v 
potravinářském průmyslu, zpracovatelském 
průmyslu a aplikacích spjatých s životním pro-
středím. 

R série
Výměník řady R je kompaktní výměník tepla se 
stíraným povrchem určeným pro extrémní hodnoty 
viskozity a aplikace s omezeným prostorem 
instalace. Každá vnitřní trubka má  uvnitř pohyblivou 
šroubovicovou část s vysokými otáčkami.
  
Vysoká rychlost umožňuje účinný přenos tepla 
a šroubovicel pohybuje produktem vpřed a snižuje 
pokles tlaku. Při zpětném chodu je produkt z jednotky 
navrácen. Ulpívání média je neustále eliminováno, což 
zajišťuje čistotu oblasti přenosu tepla. 

Kromě standardní řady R je k dispozici heavy duty 
varianta RHD, která byla navržena pro náročné 
aplikace s extrémně viskózním médiem. Disponuje 
zvětšenou velikostí motoru, většími stíracími tyčemi, 
přídavnými montážními podpěrami dovolující práci 
jednotky za obtížných podmínek. 

Řada R může být použita v průmyslových aplikacích a potravinářství a při aplikacích svázaných s životním 
prostředím. 

VÝMĚNÍKY 
SE STÍRANÝM POVRCHEM



Skládané a pájené deskové výměníky
Deskový výměník tepla je ideálním řešením pro méně náročné aplikace přenosu 
tepla čistých kapaliny s nízkou viskozitou pracujících za relativně 
malých tlaků, při kterých nedochází k ulpívání média "foulingu".

Sortiment tepelných skládaných deskových výměníků nabízí mnoho 
velikostí desek s různými typy kanálků a konfiguracemi snadno se 
přizpůsobujících řadě omezení – průtokovým, teplotním, tlakovým apod. 

Pájené tepelné výměníky pracují na stejném principu jako 
skládané výměníky. Oproti nim jsou však tepelné desky spájeny k 
sobě pomocí mědi nebo méně častěji pomocí niklu. Díky tomu 
jsou pájené výměníky velice kompaktní. 

DESKOVÉ VÝMĚNÍKYSCRAPED SURFACE
HEAT EXCHANGERS

PÍSTOVÁ ČERPADLA

ASEPTICKÁ PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ

BP série
Pístové čerpadlo HRS řady BP je navrženo k překonání klasických 
problémů, které se vyskytují při manipulaci s potravinovými výrobky: 
střih schopný porušit integritu produktu a vysoká viskozita, která 
vyžaduje vysoké čerpací tlaky. Čerpadlo je vyrobeno tak, aby vydrželo 
vysoká tlaky, zatímco jemný pohyb pístu zabraňuje vysokému střihu. 

Existuje několik různých čerpadel BP: 

- BPM model je mobilní verze standardního BP čerpadla
- BPSC model je speciálně zkonstruován pro vysoce viskózní 
materiály. Využívá násypku spolu se šnekovým dopravníkem 
- BPH čerpadlo disponuje svislým vstupem a je montováno 
vodorovně

AF série
Řada aseptických plnících systémů je navržena pro plnění 
potravinářských produktů do sáčků ve sterilním prostřední.

Plnící zařízení mohou být integrována do HRS sys-
témů zpracování potravin (pasterizátory, steri-
lizátory), což umožňuje dodávat do provozů kompletní linky. 

HRS vyrábí také mobilní jednotku – HRS Asepticblock Mini 
Series, která kombinuje pasterizační nebo sterilizační systém s 
aseptickým plnícím systémem pro výrobce potravin 
vyžadujících kompaktní přenosné řešení na výrobu malých 
šarží. 



Pasterizační/sterilizační systémy

Čistící systémy (CIP/SIP)

HRS dodává CIP (Cleaning in place) nebo SIP 
(Sterilization in place) systémy pro čištění a dezinfekci 
zařízení v potravinářském průmyslu. 

HRS aplikuje korugované trubkové výměníky v 
ucelených systémech pro pasterizaci potravinářských 
produktů. 
Vlastnosti produktu určují druh použitého výměníku. 
Systémy zahrnují sekce ohřevu a chlazení, 
zadržování a rekuperace. K dispozici je možnost 
přímé nebo nepřímé energy recovery. Zařízení 
obsahují nádrže, čerpadla, trubky, ventily a řídící 
jednotku.

Systémy mohou být doplněny o aseptická 
plnící zařízení.

Systémy pro koncentraci a odpařování

HRS dodává systémy určené pro koncentraci a 
evaporaci produktů jako jsou džusy a výrobky z rajčat. 
V závislosti na druhu aplikace je nainstalován tepelný 
výměník s korugovanými trubkami nebo výměník se 
stíratelným povrchem Unicus jako výparník. 

Energetická náročnost a provozní náklady se 
dají snížit použitím víceúčelných systémů nebo 
kompresí výparů. 

SYSTÉMY ZPRACOVÁVÁNÍ TEPLA
POTRAVINÁŘSTVÍ

Systémy CIP a SIP jsou vybaveny řídící jednotkou 
umožňující automatické čistící cykly. 



Koncentrační a odpařovací systémy odpadních vod

Systémy jsou schopny snížit objem odpadních vod jako 
je solanka, hnůj, hnojivo a jiné. Pro zajištění maximální 
doby provozu s materiály, které mohou systém 
zanášet, se využívá korugovaných trubkových výměníků 
a výměníků se stíratelným povrchem řady Unicus. 

Energetická náročnost a provozní náklady se 
dají snížit použitím víceúčelných systémů 
nebo kompresí výparů. 

Systémy pasterizace kalu

HRS aplikuje pro kontinuální nebo šaržové paste-
rizační procesy své korugované trubkové tepelné 
výměníky. 

Pro snížení provozních nákladů až o 60% 
můžou být systémy zahrnovat sekci s reku-
perační jednotkou.

Digestát je účinně pasterizován pro zajištění 
bezpečného použití při hnojení.

SYSTÉMY ZPRACOVÁVÁNÍ TEPLA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Systémy pro odvlhčování bioplynu

Série BDS je efektivní řešení k chlazení a odvlhčování 
bioplynu pro následné spalování. Systém kondenzuje až 
90% vody obsažené v plynu, který je nepřetržitě 
separován, dokud není bioplyn připraven k použití. 
Toto je nezbytný proces pro všechny elektrárny, které 
využívají bioplyn jako palivo v kogeneračních jednot-
kách. 

Volitelným začleněním rekuperace tepla do-
chází ke snížení nákladů na energii až o 20%. 



Distributor pro ČR a SR




