Do schładzania oleju hydraulicznego, cieczy lub gazów w urządzeniach i silnikach

Również do chłodzenia mieszanek glikol/woda. Chłodnice dla silników diesla i gazowych.

Indywidualnie dopasowywane do maszyny lub silnika.

Filtry, zawory bezpieczeństwa, zestawy do mocowania, specjalne obudowy itp.

HENNLICH sp. z o.o.

Chłodnice powietrzne do schładzania oleju
hydraulicznego, cieczy lub gazów
w urządzeniach i silnikach występujących
w zakładach chemicznych, petrochemicznych, rafineriach oraz w maszynach
używanych w przemyśle energetycznym
i gazowniczym. Używane w urządzeniach,
które działają w trybie ciągłym
i w trudnych warunkach pracy. W ofercie
chłodnice powietrzne do chłodzenia oleju,
również do chłodzenia mieszanek
glikol/woda, chłodnice powietrzne
do chłodzenia wody i innych mediów,
chłodnice powietrzne do chłodnice
silników diesla i silników gazowych.

Typ HCH z silnikiem DC 12V / 24V przeznaczony jest
do zastosowań stacjonarnych oraz mobilnych.
Stosowane są głównie do efektywnego chłodzenia
różnych olejów (hydrauliczny, smarny, ...) oraz
mieszaniny woda / glikol (> 15 % Glikol). Obejmują
zakres mocy od 1 do 250 kW.

Kombinacja chłodnicy HCC dla silników diesla i
silników gazowych. Zakres mocy obejmuje od 50 do
1000 kW. Chłodzenie powietrza, chłodzenie wody,
oleju, oleju napędowego i klimatyzatorów.

Typ HCA: Chłodnice powietrzne HCA produkcji
HENNLICH jako standardowy typoszereg dostępne
są w krótkim czasie i obejmują moc w zakresie od
1kW do 250 kW. Stosowane do chłodzenia oleju, ale
również do innych mieszanek i płynów.

Typ HCD. Chłodnice powietrzne HCD produkcji
HENNLICH są dostępne w krótkim czasie i obejmują
zakres mocy od 1 do 40 kW. Powietrzne chłodnice
oleju stosowane są do chłodzenia oleju, ale również
do innych mieszanek i płynów.

Typ HCP do chłodzenia oleju. Moc chodnic
powietrznych HCP obejmuje zakres od 1kW do 100
kW. Chłodnice powietrzne są dostępne w różnych
wersjach zasilania: prądem stałym (12 i 24 V),
prądem zmiennym (230, 400 V), a także poprzez
silnik hydrauliczny.

Typ HCC przeznaczony dla chłodzenia silników
diesla i gazowych. Chłodnice powietrzne HCC
konstruowane są w zakresie mocy od 50 do 1000
kW i indywidualnie dopasowywane do maszyny lub
silnika np. CAT, Scania, Volvo, John Deere, MTU,
Perkins, Deutz, Cummins itp.

Typ HC-F dostępne dla wszystkich typów, takich jak
HCA, HCD,HCH i HCP. Dowolny wybór umiejscowienia podłączeń.
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Typ HCAR współpracuje z silnikami prądu
przemiennego. Aplikacje dla wody i innych mediów.
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Typ HSO wykonanie zgodnie z życzeniem klienta.
Dodatkowo: pompy, wymienniki ciepła, zbiorniki
i akcesoria.

Typ HCSW wykonanie zgodnie z życzeniem klienta.
Dodatkowo: pompy, wymienniki ciepła, zbiorniki
i akcesoria.

Zestaw do mocowania

Specjalne malowanie

Zawór bezpieczeństwa

Wewnętrzny i zewnętrzny Bajpas

Zakrętna

Filtr

Wyłącznik temperaturowy
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Thermo-Bypass

Regulator prędkości

Obudowa i ochrona przed pyłem i kamieniami

Płytowy wymiennik ciepła HCBP. Materiał: stal
nierdzewna, miedź lub nikiel. Specjalne materiały,
takie jak tytan na życzenie.

Płytowy wymiennik ciepła HCGP. Materiał stal
nierdzewna, uszczelnienie EPDM lub inne elastomery.

Rurowy wymiennik ciepła HCT. Materiał: stal
nierdzewna, uszczelnienie EPDM lub inne
elastomery.

Jednostka HCMP. Moc silnika: 0,18 do 7,5 kW.
Przepływ: 600 l/ min. Zastosowania: olej do 10000
cSt, woda / glikol, jak również inne kompatybilne
ciecze.

Pompa HCMP. Moc silnika: 0,75 do 2 kW. Przepływ:
30 do 60 l/min. Zastosowanie: oleje do 150 (500) cSt.
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Dane klienta:
Data

Nazwisko

Firma

Tel.

Projekt

E-mail

Dane techniczne chłodnicy/wymiennika:
Ilość

HCA

sztuk (zaopatrzenie roczne)

Medium do chłodzenia:
Olej
Woda/Glikol

Typ

Lepkość
/

Mieszanka

Woda

CST(mm2/s)

(%)

Woda zdemineralizowana

Inne
Maks. temperatura wejścia

(°C)

Temperatura wyjścia

Przepływ powietrza

(l/min)

Alternatywa:

Maksymalne ciśnienie pracy

(bar) Wydajność chłodnicza

Maksymalny spadek ciśnienia

(bar)

(°C)

HCD

(kW)

Dane powietrza:
Maks. temperatura na wlocie / Temperatura otoczenia
Miejsce zabudowy/ Wysokość

Wewnątrz

(°C)
(m)

Zewnątrz

HCH

Dane chłodnicy:
Dane napędu wentylatora

12V

24V

230V 1-fazowy

400V 3-fazowy

Hydrauliczny

Inny

Maks. ciśnienie akustyczne LWA z 1m

dB(A)

Akcesoria:
Termostat

Tak

Nie

(°C)

Zawór - Bypass

Tak

Nie

bar

Zawór - Termo Bypass

Tak

Nie

Inne akcesoria

HCP
(°C)

bar

Skrzynka zaciskowa, Kontrola prędkości wentylatora,
Ochrona przeciwpyłowa, Specjalne malowanie, Wykonanie ATEX.

Komentarz:
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Dane klienta:
Data

Nazwisko

Firma

Tel.

Projekt

E-mail

Dane techniczne wymiennika:
Ilość
Typ:

sztuk (zaopatrzenie roczne)
HCBP Lutowany

HCGP Uszczelkowy

Docelowa zdolność chłodzenia
Zestaw montażowy

Tak

HCT Rurowy

kW
Nie

Strona ciepła:
Maksymalne ciśnienie robocze

bar
HCBP

Rodzaj cieczy
Lepkość

cSt (mm 2 /s)

Gęstość

kg/m3

Przepływ

l/min

Dopuszczalny spadek ciśnienia ∆ p

bar

Zakres temperatur

°C

Strona zimna:
Maksymalne ciśnienie robocze

bar

HCGP

Rodzaj chłodziwa
Lepkość

cSt (mm 2 /s)

Gęstość

kg/m3

Przepływ

l/min

Dopuszczalny spadek ciśnienia ∆ p

bar

Zakres temperatur

°C

Komentarz:
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HCT

