CIAT zohráva dôležitú úlohu v poskytovaní riešení, ktoré chránia
našu budúcnos.
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Spájkovaný doskový
výmenník tepla
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Podstatou výmeny tepla je životne dôležitá a cenná energia

Rozoberatené doskové výmenníky tepla

Precíznos v tepelnej výmene

SOLÁRNÁ
ENERGIA

Od návrhu
po realizáciu

PRIEMYSEL

DIAKOVÉ
CHLADENIE

KANCELÁRIE

Ultra-presný výber
Software ELSA je urený pre výber optimálneho návrhu výmenníkov tepla. Je overený
Výskumným a inovaným strediskom CIAT a je založený na jeho skúsenostiach a širokej databáze fyzikálnych vlastností teplonosných látok.
Kompatibilita kvapaliny a materiálu je zabezpeená prostredníctvom priebežne aktualizovanej databázy.
Škála výmenníkov tepla
CIAT je vysoko modulárna.
Pre zistenie modelu, ktorý
presne vyhovuje vašim
potrebám, slúži software
ELSA. Ten zanalyzuje Vaše
potreby tepla a prípustné
tlakové straty kvapaliny. Táto analýza je dôležitá pri vý- Testovanie jednotky vo Výskumnom a inovanom centre CIAT
bere materiálu a vekosti
teplovýmennej plochy.
CIAT garantuje tepelný výkon
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výmenníka na základe jeho výberu

Voba materiálov
Mat eriál dosiek

Mat eriál tesnení

AISI 304 s/ocel

NBR

AISI 316L s/ocel

EPDM

254SMO

EPDM Prx

TITANIUM

FKM VITON®

Materiál, typ a hrúbka dosiek sú vyberané s ohadom na
zaistenie bezpenosti a životnosti.
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Jednoduchá údržba

Možnost i:
Rôzne druhy tepelných izolácií
Kondenzaná vaa
Ochranné povlaky
Verzia ATEX pre prostredie s nebezpeenstvom výbuchu
Nerezové ocelové rámy
Ochranné nátery

Do strany odnímatené dosky
Jednoduchá výmena tesnení
Nerezová zavádzacia lišta pre jednoduché
a presné uloženie dosky

izolovaná jednotka

nerezové prevedenie

Montáž zvládne jedna osoba
Mnoho možností pripojení

montážní hala závodu vo Verone

Prídavné tesnenie pre jednoduchú montáž typu "plug-in"
je patentované firmou CIAT
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