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Wymiennik Ciepła typ: Rura w Rurze 

VWC-RR 

OPIS: 

Wymiennik ciepła typu rura w rurze o konstrukcji modułowej. Moduły wymiennika Vortico VWR-RR mogą 
pracować jako osobne urządzenia lub być łączone w większe urządzenia. Dzięki budowie modułowej możliwy 
jest optymalny dobór rozmiarów wymiennika, umożliwiający dopasowanie urządzenia do dostępnej 
przestrzeni. Wymienniki są indywidualnie projektowane do konkretnych parametrów procesowych. Na 
życzenie klienta dostarczamy obliczenia cieplne oraz mechaniczne wymiennika oraz rysunki i modele 3d do 
umieszczenia w projekcie instalacji. 

MATERIAŁY: 

Dostarczamy wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej jak również z innych materiałów 
zgodnie z wymaganiami klienta oraz odpowiednimi do użytego medium. 

PRZYŁĄCZA: 

Standardowo wymienniki dostarczamy z przyłączami kołnierzowymi według EN 1092-1 lub ASME B16.5. 
Dostępne są również inne przyłącza takie jak Tri-Clamp ISO 2852, przyłącza gwintowane lub inne 
wyspecyfikowane przez klienta. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

Do wymienników jako opcję dostarczamy stojak do posadowienia wymiennika na posadzce lub wieszak do 
powieszenia na ścianie. 
W zależności od wymagań klienta możemy dostarczyć wymiennik z izolacją lub bez. 

DOKUMENTACJA: 

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: deklarację zgodności, dokumentację 
techniczno-ruchową wraz z instrukcją montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, 
dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta. 
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STANDARDOWE ROZMIARY MODUŁÓW: 

 

Typ 
Średnica zewnętrzna 

rury wewnętrznej 
D1 [mm] 

Średnica zewnętrzna 
płaszcza 
D2 [mm] 

Przyłącze strony 
produktu 

Przyłącze strony 
płaszcza 

VWC-RR 32/50 42,4 60,3 DN32 PN10 DN50 PN10 

VWC-RR 50/80 60,3 88,9 DN50 PN10 DN80 PN10 

VWC-RR 80/100 88,9 114,3 DN80 PN10 DN100 PN10 

VWC-RR 100/150 114,3 168,3 DN100 PN10 DN150 PN10 

*Długość modułu L dobierana jest indywidualnie w zależności od wymaganej powierzchni wymiany ciepła. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
Dostępny jest szereg akcesoriów dodatkowych takich jak mieszacze statyczne poprawiające wymianę ciepła 

w przypadku przepływów laminarnych, izolacja, uchwyty do montażu na ścianie i wiele innych. 


