
  
 
  

 
   
   

         
        

       
        
                             
                    

 

  

                      

                      

                      

                      

           

 

  

             

             

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

     

 

         
              
              
                       
                     
                      
      

   

       

 
            ● İNOX Malzeme seçenekleri 

● Yüksek verimli ve çevreci 
● 600 °C Sıcaklık dayanımı !.. 
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AISI malzemeden üretilmi ş endüstriyel reküperatörler  
 

PolyBloc AB Endüstriyel reküperatörleri  AISI malzemeler ile üretilir ve 600 °C sıcaklı ğa 
kadar güvenle kullanılır !..      
                                                                                          
Polybloc AB endüstriyel reküperatörlerinin plakaları standart olarak aisi 
316 Ti malzeme, çerçeveleri ise alternatifli olarak aisi 316 L veya aisi 
304 malzeme kullanılarak üretilir. Özel projeler için daha yüksek 
korozyon dayanımlı özel alaşım aisi malzeme kullanımı da mümkündür. 
 
Endüstriyel çapraz akış reküperatörlerin üst çalışma sıcaklığı 600 °C dir. 
Buna karşılık sızdırmazlık contalarının dayanımı silicon malzemede 300 
°C, seramik malzemede ise 1500 °C dir. Seramik contaya geçildiğinde 
daha yüksek bir proses havası-taze hava karışımı olabileceği dikkate 
alınmalıdır. Conta seçimi sırasında reküperatörün üst çalışma 
sıcaklığına bakılmalı ve ona göre sızdırmazlık seçimi yapılmalıdır. 
 
Endüstriyel reküperatörler yatay veya düşey, yada birden fazla 
reküperatör seri ve / veya paralel bağlı olarak kullanılabilir. 
Reküperatörlerin çerçeveleri yandan sürerek montajlanmaya veya 
yanda görüldüğü gibi çerçeveden montajlanabilecek şekilde flanşlı 
olarak üretilebilir. Hangi çerçeve tipinin seçileceği uygulama şekli 
dikkate alınarak özenle yapılmalıdır. Reküperatörler aynı çerçeve içinde 
by-paslı veya by-passız olarak üretilebilir. Polybloc endüstriyel 
reküperatörlerinin plaka aralıkları 2.0 mm ile 13.5 mm arasında ve 8 
alternatiflidir. Nominal plaka kenar ölçüleri ise 200 mm ile 4000 mm 
arasında değişen 20 alternatife sahiptir. 

 
 

 

 

 
Plaka demetinin uzunluğu 200 mm ile 8000 mm arasında tek parça halinde veya parçalı olarak üretilebilir. Bu 
kadar geniş alternatife sahip olunması, her türlü uygulama için ideal reküperatöre ulaşılmasını kolaylaştırır. 
Polybloc www.polybloc.com tarafından geliştirilen “winpoly ” yazılımı tüm alternatifleri göz önüne alarak hızlı ve 
güvenilir ısı geri kazanım hesaplamaları yapılmasını kolaylaştırır. Eurovent sertifikasına sahip olan bu yazılım ve 
sahip olunan çok sayıdaki referans uzun yıllardır Polybloc AB ürünlerini rakipsiz kılmaktadır. Aranılan ısı geri 
kazanım kapasitesi ve verimliliğe farklı plaka boyutlarında ve plaka aralıklarında yine farklı plaka demeti uzunluğu 
ile ulaşılabilir. Bu hesaplamalarda önemli olan, optimum verimlilik ile uygun ölçü ve fiyata sahip reküperatöre 
ulaşılmasıdır. Endüstriye reküperatörler de by-pass geçişli ve damperli olarak üretilebilirler.  Damperler ile kontrol 
edilen by-pass geçişleri reküperatörlerin kullanımına birçok esneklik ve otomasyon alt yapısı sağlar .  

 
Ölçüleri ve yapılabilirli ği 
 

 

Nominal plaka boyu – mm 
 

Olası plaka aralı ğı - mm Plaka demeti - mm Çerçeve yapısı 
    

200x200 ~ 1000x1000 
 

2.0 ~ 13.5   

200 ~ 3100 Yandan sürme 

200x200 ~ 2400x2400  
 

3.0 ~ 13.5 
 

200 ~ 3100 Yandan sürme 

200x200 ~ 2400x2400 
 

3.5 ~ 13.5 
 

200 ~ 3100 Yandan sürme 

800x800 ~ 4000x4000 
 

5.5 ~ 13.5 
 

2000 ~ 8000 Flanşlı 

1200x1200 ~ 4000x4000 
 

9.5 ~ 13.5 
 

2000 ~ 8000 Flanşlı 
 

 

   

www.polybloc.ch   
 

www.esanjorler.com  

 

IM Makine  Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
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0232 4581403 , 4699443 
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