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ŠIROKÝ SORTIMENT
Spájkované výmenníky tepla EXEL sú k dispozícii v 6-tich vekostiach. Tieto vekosti
boli vyvinuté k o najpresnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov. CIAT má celkovú
kontrolu nad konštrukciou, výrobou i kvalitou.

EXEL - moderní t epelný
výmenník CIAT
Tepelný výmenník EXEL sa skladá z lisovaných dosiek z nerezovej ocele
s medenou povrchovou úpravou. Akonáhle sú tieto dosky spojené, je celok
umiestnený do vysokoteplotnej pájkovacej pece, kde sa me roztaví a zaistí
sa tak pevné tesnenie a mechanická odolnos. Výsledkom je zcela funkný
výrobok.
"Slim design" znamená, že je potrebné menej chladiacej vody. Vaka protiprúdovej koncepcii je možné dosiahnu rozdielu teploty rádovo 1°C.

Úinnos
Charakteristický typ výmenníka bol vytvorený
vaka skúsenostiam spolonosti CIAT v odbore
tepelného inžinierstva a testovaniu na testovacom zariadení Výzkumného a inovaného
centra. Optimalizovaná geometria poskytuje
najlepší kompromis medzi prenosom tepla a
energetickou úinnosou (v spojení s malými tlakovými stratami).

Distribúcia
V chladiacich zariadeniach existujú súasne kvapalné a
plynné skupenstvá. Avšak na vstupe výparníka musia by
obidve skupenstvá rovnomerne rozložené cez všetky cesty
tepelného výmenníka s cielom zaisti optimálnu funkciu.
Spolonos CIAT má zložitú problematiku týchto tokov dokonale zvládnutú a je držiteom patentov na distribuné
systémy. Každý výmenník má danú vekos pre optimálny
výkon.

Predpisy pre používanie chladiacich kvapalín sa neustále menia.
Hnacou silou tohto pokroku je spolonos CIAT. Prispôsobenie
typov pre modely chladív je výzvou pre zaiatok 21.stroroia.

SPOLAHLIVOS

Aj ke úinnos výmeny
tepla závisí na vekosti
výmenníka, sú výmenníky
EXEL ultratenké.

Každému je venovaná
maximálna starostlivos
a to od konštrukcie až po
výrobu a testovanie.
Tým je zaruená ich
spoahlivos.

špecifikácia
model

Chladie

SLIM DESIGN

ÚSPORY
Aplikované inžinierstvo
CIAT doporuí najoptimálnejšiu vekos jednotky na základe požiadaviek
zákazníka.
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TEPLOTY
> Max. teplota do 225°C
> Min. teplota: -40°C
(*) rozdielne poda modelu a prevádzkových podmienok

TLAKY
> Max. tlak do 42 bar
> Min. tlak: vákuum

PRISPOSOBIVOS

Produkty a rozvojová politika CIAT sú založené výhradne na potrebách
montážnych firiem. Nielenže
sú výmenníky EXEL k dispozícií okamžite, ale každá
jednotka môže by naviac
pridaná do existujúceho
systému alebo použitá ako
náhrada za existujúci
EXL 2
výmenník.

Suchý chladi
Rozoberatený doskový výmenník tepla

Lamelový výmenník

Rúrkový výmenník tepla
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V 70. rokoch sa spolonos CIAT stala vedúcim pojmom
v segemente klimatizácie, vzduchotechniky, výmeny
tepla a vykurovania prostredníctvom obnovitených zdrojov energie. CIAT navrhuje, vyrába a predáva svoje
riešenie pre stredný a veký obchodný sektor ako aj pre
oblas bývania, zdravotníctva a v neposlednej rade pre
priemyslové a výrobné odvetvie.
V súasnej dobe je v prevádzke po celom svete viac než
10 miliónov jednotiek, ktoré ponúkajú najpohodlnejšie a
efektívne riešenie.

CIAT Group

špecialista na výmenu tepla

Spájkované doskové výmenníky tepla

Precíznos v tepelnej výmene

