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Výmena tepla u vysoko viskóznych médií
STRIKO tepelné výmenníky (výmenníky 
tepla s dvomi plášťami alebo zväzkami rúrok 
s integrovanými miešacími prvkami) sú špeciálne 
navrhnuté pre temperovanie viskóznych médií 
-  spoľahlivo a plynule až do rozsahu 50.000 
mPas. Použitie je takto veľmi široké - od chladenia 
silikónu, Bitumenu alebo Hexanu, až po vyhrievanie 
statických zmiešavačov, napr. pri výrobe čokolády 
alebo vyhrievanie plastovej taveniny.

Priestorové potrubia s produktom sa vybavia 
zmiešavacími prvkami typu Helical, ktoré 
zabraňujú „foulingu“ (zaneseniu), či pripekaniu 
produktu na vnútorných stenách potrubí pomocou 
stáleho premiešavania. A to i pri jednomiestnych 
Reynoldsových číslach!
Elementy zmiešavačov môžu byť privarované, 
narážané a naspájkované. Spájkovanie ponúka 
okrem vyhotovenia bez špár tiež najvyšší koeficient 
prestupu tepla a pevnosť.

Výmenníky tepla

smer prúdenia
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 Komplexné riešenia pre priemysel

● Minimálne prevádzkové 

náklady
● Široké spektrum využitia 

v priemysle

● Variabilný spôsob pripojenia 

podľa priania zákazníka

● Rôzne materiálové 

vyhotovenia v závislosti od 

prúdiaceho média 
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Vstupy dávkovaného média:

T-pripojenie 
jednoduché

Difúzor 
jednoduchý

Difúzor 
prstencový

T-pripojenie osové
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Statické zmiešavače STRIKO
Statické zmiešavače sa veľmi úspešne 
používajú v rozličných zmiešavacích, 
dispergačných aj emulgačných 
aplikáciách, ako aj pri aplikáciách 
výmeny tepla a reaktorových aplikáciách 
vo všetkých priemyselných odvetviach.

● Použitie statických zmiešavačov 
predstavuje pre firmy minimálne 
investičné a prevádzkové náklady. Pre 
zmiešavanie vo výrobnom procese sa 
odoberá veľmi málo energie.

● Zaisťujú kontinuálnu prevádzku 
v uzatvorenom potrubnom systéme.

● Neobsahujú žiadne pohyblivé 
časti a preto pracujú takmer bez 
opotrebenia.

● Nevyžadujú údržbu, je možné čistiť ich 
priebežne, sterilizovať a čistiť parou.

● V prípade potreby sú ľahko 
demontovateľné.

 
Statické zmiešavače – súčasť 
výmenníkov tepla 

Kontinuálnym pohybom média od rúrok 
k vonkajšej rúre výmenníka a späť 
sa zvyšuje prestup tepla, čím sa šetrí 
stavebná dĺžka.

Pre návrh efektívneho technického 
riešenia sú Vám k dispozícii naši 
technici. 
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Ve r f ah rens techn i k

EREstat® - „Zmiešavanie potravín“

Svetlosť DN 15 až DN 500 

EREstat® - „Zmiešavanie potravín“
Použitie hlavne v potravinárskom priemysle. 
Spájkovaním zmiešavacích prvkov sa 
docieľuje aseptické vyhotovenie bez špár. 
Statický zmiešavač od firmy STRIKO 
EREstat v samočistiacom vyhotovení pre 
karbonizáciu a prevetrávanie kvapalín a 
miešanie rôznych médií, napr.:
- vmiešavanie kúskov ovocia do jogurtu
- výroba zmrzlín
- sýtenie nápojov všetkého druhu CO2
- sýtenie vlasových gélov vzduchom, 

vmiešavanie vzduchových bublín

STV® - „Zmiešavač plynov“
Oblasť použitia pri zmiešavaní plynov:
- dodatočné spracovanie spalín pre čistenie 

exhalátov od dusíka
- vstrekovanie jemne rozprášených kvapalín 

do objemovo silných prúdov plynu, 
viažúcich častice v prúde výfukových 
plynov

- kombinácia rôznych typov zmiešavačov 
v závislosti od prípustnej tlakovej straty 
a požadovanej kvality miešania - podľa 
požiadaviek zákazníka

STV® - „Zmiešavač plynov“

Svetlosť DN 25 až DN 2000

Helical a K-Helical - „Univerzálne 
zmiešavače“
Možnosti použitia:
- sterilné aplikácie (použitie spájkovaných 

miešacích prvkov)
- výroba inzulínu
- oblasť potravinárstva (homogenizácia 

majonézy)
- spracovanie plastov v kombinácii 

s výmenníkom tepla pre homogenizáciu 
a temperovanie miešaného materiálu pred 
vstrekovaním

- miešanie tekutín napr. farieb
- vmiešavanie plynov do tekutín - 

prevzdušňovanie základnej hladiny
- možné kombinovať s ostatnými typmi 

miešadiel pre ďalšie aplikácie

Helical a K-Helical - „Univerzálne zmiešavače“

Helical: svetlosť DN 3 až DN 125
K-Helical: svetlosť DN 125 až DN 2000

STX „Viskózny zmiešavač“
Rozsah použitia pre miešanie viskóznych 

a vysoko viskóznych tekutín:
- vmiešavanie amoniaku do hrachového 

škrobu
- výroba tavených syrov (vmiešavanie kore-

nia / obsahových látok)
- použitie pri nízkych rýchlostiach 

prúdenia, kedy dochádza ku geometriou 
podmieneným zvýšeným šmykovým 
silám - zohľadňuje sa pri návrhu podľa 
požiadavky zákazníka

STX „Zmiešavač viskóznych médií“

Svetlosť DN 15 až DN 2000




