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• długość rurek do 18 m (przy narzędziach specjalnych są możliwe
 dłuższe wersje)
• średnica rurki: 19,05 ÷ 50,8 mm
• na żądanie możliwa dostawa w stanie przed montażem
• możliwe dostosowanie do kontaktu z cieczami korodującymi
 (Wet sour service, Lethal Service)

Parametry techniczne i wykorzystane detale:

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w przemyśle wydobycia ropy i gazu, elektrowniach, w wykorzystywaniu ciepła odpadowego, 
magazynowaniu i transporcie gazu, przetwarzaniu gazów przemysłowych do postaci płynnej, itp. Bronswerk® Heat Transfer jest bardzo 
doświadczoną spółką w zakresie projektowania i produkcji chłodnic powietrznych z zastosowaniem wszystkich rodzajów materiałów spec-
jalnych w pełnej zgodności z normami międzynarodowymi. Nasze rozwiązania uwzględniają różne wymagania, takie jak: wysokie ciśnienie, 
środowisko korozyjne, czy zakres temperatur od -196 °C do ponad 500 °C.

Header design:

Lamellentyp:

• G-FIN
 (Ożebrowanie Al)

• L-FIN
 (Ożebrowanie Al)

• LL-FIN
 (Ożebrowanie Al)

• KL-FIN
 (Ożebrowanie Al)

• I-FIN
 (Ożebrowanie CS)

• Zaprasowane
 (Ożebrowanie Al)

Kształt rur:
• Rury proste • rury w kształcie litery U

• stal węglowa
• stal nierdzewna
• Duplex
• stopy specjalne (głównie 825 i 625)
• miedź
• mosiądz
• tytan
• napawanie wewnętrznej przestrzeni komór w połączeniu stali
 węglowej i materiałów wysokostopowych

Materiały do części ciśnieniowej:

• napęd bezpośredni
• koła pasowe i przekładnia

Projekty wentylatorów:

• HTRI / HTFS obliczenia cieplne
• API 661
• ASME
• EN
• TR-CU
• ATEX (94/9/ES)
• Na życzenie możliwe jest CFD.

Projektowanie chłodnic powietrznych:

• Komory korkowe • Komory wiązkowe • Spawane komory
 typu D

• Komory rozdzielcze
 (kolektory)

• Skorupowe
 komory skręcane

• Komory wiercone
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