
CorroHeat CWX
muoviset lämmönvaihtimet syövyttävään ympäristöön



Tekniikka
AREX on kehittänyt ja valmistanut ilma- ja ener-
giateknisiä ratkaisuja syövyttäviin ympäristöihin jo 
vuosikymmenien ajan. Tiedämme, että syövyttävää 
poistoilmaa tuottavan teollisuuden energiakustan-
nukset ovat suuret, koska korvausilmaa tarvitaan 
paljon. Lämmön talteenotolla voidaan kustannuksia 
vähentää huomattavasti. Tuoteohjelmamme sisältää 
järjestelmiä eri sovelluksiin. Ilmanestejärjestelmissä 
voidaan käyttää suoraan kytkettyjä tai välipiirillä ja 
lämpöpumpulla varustettuja lämmönvaihtimia.

Ilma-nestejärjestelmät
Arex valmistaa ilma-nestetyyppisiä CorroHeat CWX- 
sylinterilämmönvaihtimia, jotka esitellään tässä 
esitteessä. Ilma-nestejärjestelmässä lämmön jake-
lu tapahtuu yleensä vesi-glykoliseoksesta koostu-
van lämmönsiirtonesteen (väliaineen) avulla. Yksi 
esimerkki on suoraan kytketty järjestelmä, jossa 
väliainetta pumpataan tulo- ja poistoilmapatterien 
välillä. Järjestelmä on tavallisesti varustettu säätö-
piirillä poistoilmapatterien jäätymisen estämiseksi 
(ks. kuva).

Käyttö
CorroHeat CWX-lämmönvaihtimet on pääasiassa 
tarkoitettu käytettäviksi ympäristössä, joka sisältää 
syövyttäviä hiukkasia tai kaasuja. Arexin kaikkien 
lämmönvaihtimien osat on valmistettu korroosion-
kestävistä muovimateriaaleista. Lämmönvaihtimet 
on varustettu sileillä laipattomilla putkilla. Käytettä-
essä lämmönvaihtimia hiukkaspitoisessa ympäris-
tössä ne on puhdistettava ja huuhdeltava riittävän 
usein.
Lämmönvaihtimien käyttöalueita ovat mm:
• Suora lämmönsiirto tulo- ja poistoilman välillä
• Lämmönsiirto välipiirin ja lämpöpumpun avulla
• Eri kylmäaineet
• Energian talteenotto poistoilmasta

Seuraavassa joitakin esimerkkejä lämmönvaihtimi-
en käyttökohteista:
• Pintakäsittelyteollisuus
• Sähkö-/elektroniikkateollisuus
• Akkuteollisuus
• Tekstiiliteollisuus
• Mekaaninen teollisuus
• Laboratoriot
• Jätevedenpuhdistamot
• Selluloosateollisuus
• Eläinsuojat
• Rehu- ja elintarviketeollisuus
• Savukaasulaitokset
• Maalaamot
• Valimot

Lämmönvaihtimella ja kahdella radiaalituulettimella varustettu järjestelmä 
lentokoneiden pintakäsittelylaitoksella.

Lämmönvaihdin CWX 11 ja radiaalituuletin LCPS 100 kuumasinkityslaitok-
sessa. Savupiippu on kovamuovia (GAP).

Lämmön talteenotto korrosionkestävillä 
järjestelmillä:



Lämpötilahyötysuhde
Lämpötilahyötysuhde on järjestelmän parametri, jo-
ka ei mittaa talteen otettua energiamäärää. Lämmön 
talteenottojärjestelmä ja sen laskettu lämpötilahyö-
tysuhde on esitetty alla olevassa kuvassa, jossa t on 
lämpötila (°C) eri mittauspisteissä. Mittauspisteiden 
merkinnät ovat seuraavat:
B1 = kylmä lämmönsiirtoneste (väliaine)
B2 = lämmin lämmönsiirtoneste
U1 = kylmä ulkoilma
U2 = lämmin ulkoilma ennen sisäänpuhallusta
F1 = lämmin poistoilma
F2 = kylmä poistoilma (siirretty)

Ilma-nestejärjestelmän 
hyödyt
• Tulo- ja poistoilma on erotettu tehokkaasti toisis-
taan.
• Kun poistoilma jäähdytetään kastepisteeseen, 
kondensoitumislämpö voidaan käyttää hyväksi.
• Talvisin matalissa ulkolämpötiloissa lämmönsiirto-
nesteen virtausta on helppo säädellä jäätymisongel-
mien välttämiseksi.
• Kesäisin korkeissa ulkolämpötiloissa koko järjes-
telmä voidaan kytkeä pois toiminnasta pysäyttämäl-
lä lämmönsiirtonestepumppu. Ohituslinjaa ei tarvi-
ta.
• Poistoilmasta saatua lämpöä voidaan helposti 
siirtää pitkiäkin matkoja lämmönsiirtonestepumpun 
avulla.

Lämmönvaihtimen valinta
Lämmönvaihtimen tyyppi, koko ja muovimateriaali 
on valittava seuraavien seikkojen perusteella:
• Ilmamäärä
• Ilman koostumus
• Lämpötila
• Järjestelmän paine ja virtausnopeus
• Asennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet ja rajoi-
tukset
• Taloudellisuus

Mitoitus
Saavutettavissa oleva energiansäästö on aina suh-
teutettava laitteiston investointikustannuksiin (ts. ta-
kaisinmaksuaikaan). Hyvin monet tekijät vaikuttavat 
lopulliseen energiasäästöön ja sen laskeminen on 
mutkikasta. Vaikka lämpöarvo voidaan laskea no-
mogrammin ja apukaavioiden avulla, riittävän tarkka 
tulos saadaan vain tietokonetta käyttämällä. Arex 
auttaa laskelmien teossa, mikäli tarvittavat lähtötie-
dot ovat käytettävissämme.

Lämmönvaihtimen lämpötilahyötysuhde voidaan 
ilmaista kaavalla:

Huomaa, että myös 
ilman kosteus vaikuttaa 
lämpötilahyötysuhtee-
seen

Lämmönvaihdin CWX 06.
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CorroHeat CWX
muoviset lämmönvaihtimet 
syövyttävään ympäristöön

Kuumasinkityslaitoksen ilmanpoistoon asennettu lämmönvaihdin CWX 10.

Lämmön talteenotto syövyttävissä ympäristöissä
– esimerkkejä asiakkaistamme:

Lämmönvaihdin CWX 06 huonekalutehtaan maalaamon ilmanpoistossa.





Typ CWX CWX CWX CWX CWX CWX CWX CWX CWX CWX CWX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ø A 1445 1445 1880 1880 1880 2180 2180 2180 2550 2550 2550

Ø D 400 400 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000

H 1 990 990 990 1035 1290 1290 1420 1660 1854 2140 2510
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CWX:n käyttöalueet
Näitä ilma-nestelämmönvaihtimia käytetään agg-
ressiivisia ja syövyttäviä kaasuja sisältävissä ympä-
ristöissä:
• Jäähdytykseen
• Lämmitykseen
• Lämmön talteenottoon
Käyttöalueita ovat mm. pinnoitus- ja selluloosateol-
lisuus, kemian- ja lääketeollisuus, pintakäsittely ja 
elektroniikkateollisuus sekä savukaasujen konden-
sointi.

Rakenne
• Lämmönvaihtimet valmistetaan sileästä PEH- ja 
PP-materiaalista (ø 12 mm) ja niiden kantavat raken-
teet ovat PVC:tä, PP:tä tai kovamuovia (GAP).
• Lämmönvaihdin voidaan toimittaa myös ilman ko-
teloa.

Kotelointi
Vakiomallit toimitetaan kovamuovisilla (GAP) pääty-
kappaleilla, irrotettavilla EPDM-muovisilla kalvoilla 
ja epoksipinnoitetuilla terästelineillä varustettuna. 
Kotelossa on tyhjennysliitäntä kondenssi- ja huuh-
teluveden poistamiseksi.

Mittatiedot
Suurin käyttölämpötila: +55 °C (PEH-versiot)
 +70°C (PP-versiot)
Suurin nestepuolen käyttöpaine: 0,15 MPa (1,5 bar).

q Tyyppi

(m
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0,8 CWX 1

1,1 CWX 2

1,5 CWX 3

2,2 CWX 4

2,9 CWX 5

3,6 CWX 6

4,4 CWX 7

5,8 CWX 8

8,3 CWX 9

10,3 CWX 10

12,3 CWX 11

Kunnossapito ja huolto
Lämmönsiirtopinnat on tarkastettava silmämääräi-
sesti muutamia kertoja vuodessa. Lämmönvaihdin 
puhdistetaan tarvittaessa paineilmalla tai vedellä.

Automaattinen puhdistus
Lämmönvaihtimiin on saatavana ajastinohjattu auto-
maattinen puhdistuslaite.

CorroHeat CWX
muoviset sylinterilämmönvaihtimet syövyttävään ympäristöön

Nordplast auttaa sinua yksittäisten 
lämmönvaihtimien mitoituksessa.

CWX-lämmönvaihtimet on varustettu kovamuovisilla (GAP) päätykappaleil-
la ja irrotettavilla EPDM-kalvosta valmistetuilla keskiosilla.

Suurin suositeltava ilmavirta



CWX:n vakiorakenne
Mallisuojatut Arex CWX-sylinterilämmönvaihtimet 
on varustettu laipattomilla putkilla ja ne koostuvat 
kahden pyöreän levyyn väliin asennetuista yhden-
suuntaisista lämpöä siirtävistä kerroksista. Alaosa 
koostuu tyhjennysventtiilillä varustetusta keruuas-
tiasta, joka kerää kondenssi- ja huuhteluveden.
CWX-lämmönvaihtimia on saatavana huuhtelujär-
jestelmästä riippuen koteloituna tai ilman. Koteloita 
valmistetaan erimallisina eri asennusvaihtoehtoja 
varten. Jäähdytyspiiriä tyhjennettäessä neste pois-
tetaan puhaltamalla tai imemällä.
CWX-lämmönvaihtimet toimitetaan yleensä erikois-
polyesteristä valmistetuilla putkiosilla ja muovisilla 
pyöreillä päätylevyillä ja kovamuovisilla (GAP) kote-
loilla varustettuna. Vakiomallissa on GAP-päädyt ja 
EPDM-kalvot. Erikoisolosuhteissa voidaan käyttää 
myös muita muovimateriaaleja. Kaikilla rakennema-
teriaaleilla on erinomainen kulumis- ja kemikaalin-
kestävyys.
CWX-lämmönvaihtimet voidaan toimittaa ”riisuttui-
na” versioina tai täydellisinä koteloineen. Erikoisti-
lauksesta toimitamme myös taulukoissa esitetyistä 
vakiomalleista poikkeavia rakennekokoja ja -malleja.
Alla olevissa taulukoissa esitetään CWX-lämmön-
vaihtimien tekniset tiedot ja rakenneversiot.

Koko Ilman tilavuus- Neste- Mått mm Paino

virta m
3

/h tilavuus l Halkaisija D Korkeus H tyhjänä kg

CWX Stall 1.350 – 4.000 41 1.200 400 60

Lisävarusteet
CWX-lämmönvaihtimet voidaan varustaa tyhjennys-
venttiilillä veden poistoa varten. Lämmönvaihtimet 
voidaan toimittaa vaaka- tai pystysuoralle ilmavir-
taukselle.

Asennus
Lämmönvaihtimet voidaan asentaa telineeseen ja 
ripustaa seinälle. Kotelo on suunniteltu erityisesti 
pystysuoralle ilmavirtaukselle, mutta erikoisraken-
teita on saatavana myös vaakasuoralle virtaukselle.

Kunnossapito ja huolto
Lämmönvaihtimen puhdistus on erityisen tärkeää, 
jos laitetta käytetään likaisessa ympäristössä. Auto-
maattisilla puhdistuslaitteilla varustettujen lämmön-
vaihtimien kunnossapitoon riittää yleensä silmämää-
räinen tarkastus kaksi kertaa vuodessa. Samalla on 
tarkastettava lämmönsiirtopintojen ja pinnoitteen 
kunto ja poistettava mahdolliset likakertymät. Puh-
dista lämmönvaihdin tarpeen mukaan.

CorroHeat CWX
sylinterilämmönvaihtimet

Alipaineelle CWX-lämmönvaihtimia on saatavana umpikotelolla varustet-
tuina.



Lämmönvaihtimet
Arex valmistaa sylinterilämmönvaihtimia läm-
mön talteenottoon syövyttävistä kaasuista ja 
ilmasta. Lämmönvaihtimet toimivat ilmaneste-
periaatteella ja niitä valmistetaan eri muovima-
teriaaleista.

Tuulettimet ja varusteet
Arexin vakiotuoteohjelma käsittää seitsemän 
tuuletinmallia (radiaali- ja kattotuulettimet), joita 
valmistetaan sekä kestomuovista, esimerkiksi 
PP ja PVC, että kovamuovista (GAP).

Kanavajärjestelmät
Tuotemerkillä ”Corro-Vent” toimitetaan täydelli-
siä, normaalisti pyöreäputkisia kanavajärjestel-
miä. Suorakaidekanavia ja erikoisosia valmis-
tetaan mittojen mukaan. Materiaalit PPs, PP, 
jäykkä PVC ja muut muovit.

Ilmanpuhdistuslaitteet
Syövyttävien kaasujen poistamiseksi lämmön-
vaihtimet voidaan varustaa erilaisilla ilmanpuh-
distus- ja ilmanerotinlaitteilla.

Valmisosat ja 
erikoisvalmisteiset osat
Vakiovalikoimansa lisäksi Arex tarjoaa erikois-
laitteita ja -ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti.

Asiakaspalvelu
Arexilla on 60 vuoden kokemus syövyttävässä 
ympäristössä käytettävien komponenttien ja 
laitteiden valmistuksessa. Laitteiden pääosat 
ovat muovia, joka on osoittautunut parhaaksi ja 
kestävimmäksi lämmönvaihtimien rakennema-
teriaaliksi. Kysy lisätietoja valtuutetulta edusta-
jaltamme.
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