
VÄRMEVÄXLARE



Grafit är ett mineral som bara består av grundämnet kol. 
Grafit är en allotrop av kol där atomerna bildar plana 
skikt med kristaller av hexagonstruktur. I grafit binder 
en kolatom tre andra. Inom lagren sitter atomerna fast 
hårt, men mellan lagren mindre hårt. 

VÄRMEVÄXLARE
• VÄRMEVÄXLARE AV SIC
• VÄRMEVÄXLARE AV GRAFIT
• VÄRMEVÄXLARE AV TERMOPLAST

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi 
från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel 
vara vatten eller luft, men även andra fluider och i 
enstaka fall även fasta partiklar. Värmeväxlare kan 
exempelvis användas för att bibehålla värme eller för 
passiv kylning. 

Vårt program består av värmeväxlare av SiC, grafit eller 
termoplaster. Vi har alltså en lösning för din korrosiva 
applikation.
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CYLINDRISKA BLOCKVÄRMEVÄXLARE

Cylindriska block baseras på runda block av 
grafit, med olika borrningar för aktuell app-
likation. De enskilda blocken är förseglade 
mot varandra med PTFE tätningar. Enheterna 
är konstruerade enligt AD 2000 N2, DGRL.

REKTANGULÄRA  
BLOCKVÄRMEVÄXLARE

Blockvärmeväxlare i rektangulär design
används ofta vid applikationer där dränering
är nödvändigt. Blocken är sammankopplade
med PTFE packningar mellan blocken och
pinnbultarna. Utförandet gör blocken service-
vänliga, vilket är att föredra vid smutsiga
eller kristalliserande applikationer. Enheterna
är konstruerade enligt AD 2000 N2, DGRL.

DIAMETER: upp till 1400 mm

DIAMETER BORRNING: från 8 till 22 mm

DRIFTTEMPERATUR: -20 °c till 150 °c med fenolharts  
impregnering -20 °c till 240 °c med PFA

DRIFTTRYCK: 6 bar (på begäran upp till 10 bar)

DIAMETER BORRNING: från 8 till 22 mm

DRIFTTEMPERATUR: 20 °C till 150 °C med 
fenolharts impregnering 
20 °C till 240 °C med 
PFA

DRIFTTRYCK: 3 bar (på begäran 10 bar)

STORLEK

380 x 380 x 380 mm
380 x 380 x 660 mm
380 x 760 x 660 mm
380 x 1140 x 660 mm

Applikationer
Cylindriska blockvärmeväxlare är 
lämpliga för en mängd olika appli-
kationer. Enheten är kompakt och 
lätt att rengöra. Blockvärmeväxlare 
används t.ex vid:

•  Indunstare
•  Kondensor
•  Kylare
•  Värmare

Produktprogrammet av grafit omfattar:
• Cylindriska blockvärmeväxlare
• Rektangulära blockvärmeväxlar
• Tubvärmeväxlare

Wilk-Graphite är en ledande leverantör av grafit- 
värmeväxlare. Lång historik gör att det finns  
1000-tals referenser inom kemiska applikationer.
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Calorplast GmbH har sedan 1980-talet levererat värmeväxlare
i plastmaterial för korrosiva medier. Värmeväxlarna levereras för 
överföring av värme/kyla mellan vätska-vätska, gas-gas och
gas-vätskeapplikationer. Värmeväxlarna finns i olika utföranden, 
rörplattvärmeväxlare eller tubvärmeväxlare.

Material: PE-RT, PVDF eller PFA

GAS-VÄTSKE VÄRMEVÄXLARE/KONDENSOR
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DRÄNKBAR VÄRMEVÄXLARE/KONDENSOR

RÖRPLATTVÄRMEVÄXLARE
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