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η δύναμη της καινοτομίας
ZIMMER

Περισσότερη ενέργεια. Λιγότερα προβλήματα
Εβδομήντα χρόνια αφότου η Algas-SDI ΤΜ ανέπτυξε τον πρώτο εξαεριωτή της, 

αποκαλύπτει τον τελευταίο. Η γνώση και εμπειρία μιας εταιρίας που ηγείται στη 

βιομηχανία, συνδυασμένες με προηγμένη τεχνολογία, οδήγησαν στην εφεύρεση του 

ZIMMER, ενός απλού, αξιόπιστου, οικονομικά προσιτού εξαεριωτή υγραερίου.

Απλός

Αξιόπιστος

Οικονομικά 
προσιτός

Διαθέσιμος 
τώρα

Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα για να εγκαταστήσεις ή να λειτουργήσεις τον παγκοσμίως 
πιο προηγμένο εξαεριωτή. Οι αυτορυθμιζόμενοι θερμαντήρες φροντίζουν μόνοι τους. Δεν 
υπάρχουν διακόπτες, θερμοστάτες, πλωτήρες, ρελαί ή άλλοι ηλεκτρικοί έλεγχοι και λειτουργεί 
με οποιαδήποτε τάση.* Είναι μικρός, ελαφρύς και μπορεί να εγκατασταθεί επάνω σε τοίχο, το 
οποίο σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να τον εγκαταστήσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε πολύτιμο 
χώρο δαπέδου. Είναι τόσο εύκολο.

Ο ZIMMER σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να μπορείτε να τον εγκαταστήσετε γρήγορα και να τον 
αφήσετε να λειτουργεί χωρίς ανησυχία. Βασισμένος σε αυστηρή έρευνα και ανάπτυξη, ο ZIM-
MER έχει πολύ λίγα μέρη και ορίζει το πρότυπο για περιορισμένη συντήρηση. Δεν υπάρχει 
νερό για να οδηγήσει σε διάβρωση. Επιπλέον, δεν απαιτούνται κουτιά τηλεχειρισμού ή 
συστήματα παρακολούθησης.

Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλή ποιότητα και χαμηλή τιμή. Με τον ZIM-
MER μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Τι είναι περισσότερο, χρησιμοποιώντας ένα εξαεριωτή 
λαμβάνεται περισσότερη ενέργεια από τις δεξαμενές ή τις φιάλες σας. Όταν χρησιμοποιείτε 
την πλήρη δυναμικότητα τους, εξασφαλίζετε αληθινή αξία

Ο ZIMMER σας δίνει περισσότερα από όσα χρειάζεστε – απλότητα, αξιοπιστία και προσιτή 
τιμή - και λιγότερα από όσα δεν θέλετε – διάβρωση και διακοπές λειτουργίας.

• Χωρίς διακόπτες, θερμοστάτες, πλωτήρες, ρελαί ή άλλους ηλεκτρικούς ελέγχους

• Λειτουργεί υπό οποιαδήποτε τάση

• Μικρός, ελαφρύς και μπορεί να εγκατασταθεί επάνω σε τοίχο

• Αντιεκρηκτικού τύπου

• Πολύ λίγα μέρη, περιορισμένη συντήρηση

• Καθόλου διάβρωση, καθόλου νερό για παρακολούθηση

• Βασισμένος σε αυστηρή έρευνα και ανάπτυξη

• Υψηλή ποιότητα και χαμηλή τιμή

• Πάρτε πλήρη δυναμικότητα από τις δεξαμενές και φιάλες και βελτιώστε 

    την εξυπηρέτηση των πελατών σας

• Εξασφαλίστε μια αισθητή λύση για την επιτυχία των εργασιών των πελατών σας

* 100 - 240 Volt AC



Ο προηγμένος σχεδιασμός του ZIMMER έχει ενσωματωμένη τεχνολογία η οποία δεν έχει 
ξανασυναντηθεί στη βιομηχανία εξαεριωτών. Ξεκινώντας από την υφιστάμενη κατάσταση οι 
μηχανικοί πίσω από τον ZIMMER δημιούργησαν ένα προϊόν το οποίο παρέχει μια βελτιωμένη 
μέθοδο λήψης ενέργειας από δεξαμενές και φιάλες. Ρίξτε μια ματιά στον ZIMMER και θα δείτε 
κάτι ριζικά διαφορετικό.

Ο ZIMMER είναι κατάλληλος για μια ατελείωτη σειρά  εφαρμογών, 
περιλαμβανομένων των ελαφρών βιομηχανικών, των εμπορικών, 
των μεταφορών και των φορητών. Πολλοί χρήστες υγραερίου, από 
εστιατόρια μέχρι εργοτάξια, μπορούν τώρα να απολαύσουν τα οφέλη 
αυτού του επαναστατικού εξαεριωτή.

Βήμα 1.
Υγρό υγραέριο εισέρχεται 
στην είσοδο της πολλαπλής 
βαλβίδας όπου το φίλτρο 
της βαλβίδας εισόδου 
παρεμποδίζει την είσοδο 
σκουπιδιών

Βήμα 2.
Το υγρό ρέει μέσα από 
την βαλβίδα εισόδου όπου 
ελέγχεται από μια έδρα 
μέταλλο με μέταλλο και 
σφαίρα. Οι απεριόριστες 
θέσεις έδρασης της 
σφαίρας εξασφαλίζουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής, 
ενώ η ανεστραμμένη έδρα 
παρεμποδίζει ξένες ύλες να 
συγκεντρωθούν επάνω στην 
έδρα της βαλβίδας.

Βήμα 3.
Καθώς το υγρό ρέει 
μέσα από τους σωλήνες, 
μεταφέρεται θερμότητα, 
προκαλώντας τον βρασμό 
του υγρού. Χαλύβδινοι 
σωλήνες μέσα σε αλουμίνιο 
που αποτελεί την πηγή 
θερμότητας εξασφαλίζουν 
ασφαλές όριο ως προς 
την πίεση και εξαιρετική 
μετάδοση θερμότητας

Βήμα 4.
Η ενέργεια η οποία 
απορροφάται από την πηγή 
θερμότητας αναπληρώνεται 
από αυτορυθμιζόμενους 
θερμαντήρες που μπορούν 
να αντικατασταθούν, χωρίς 
την ανάγκη για διακόπτες, 

αισθητήρες θερμοκρασίας, 
ρελαί ή άλλους ελέγχους. Οι 
θερμαντήρες δεν μπορούν 
να υπερθερμανθούν λόγω 
της φύσης του σχεδιασμού.

Βήμα 5.
Η ενέργεια παρέχεται 
στους θερμαντήρες από 
ένα ευρύ πεδίο τάσεων, 
που περιλαμβάνει 
εναλλασσόμενο ή 
συνεχές ρεύμα. Μια έδρα 
αντιεκρηκτικού τύπου 
συναρμολογούμενη 
στο εργοστάσιο είναι 
επιλεγόμενη.

Βήμα 6.
Καθώς ο ατμός εξέρχεται 
από τη μονάδα, θερμαίνει 
ή ψύχει τον βολβίσκο 
θερμομέτρου, παρέχοντας 
ανάδραση (feed back) στην 
βαλβίδα εισόδου

Βήμα 7.
Η βαλβίδα ελέγχου 
λαμβάνει ανάδραση (feed 
back) από τον βολβίσκο 
θερμομέτρου και την 
συνδυάζει με ανάδραση 
πίεσης για να εξασφαλίσει 
ότι μόνο υπέρθερμος 
ατμός εξέρχεται από τον 
εξαεριωτή. Η βαλβίδα 
ρυθμίζει τη ροή εισόδου για 
να ελέγχει τη διεργασία.

Επιλογές/Παρελκόμενα:

Κιτ συναρμολόγησης σε δεξαμενήΚιτ εγκατάστασης σε τοίχο Κιτ ρυθμιστή Κιτ βαλβίδας και φίλτρου



Τεχνικές προδιαγραφές του ZIMMER

Τύπος εξαεριωτή Ξηρός ηλεκτρικός, διέλευση τροφοδοσίας

EEx d IIA T4 Ex II 2 G     Κλάση Ι Τμήμα 1 Ομάδα D T4

kg/h
lbs/h
106 kcal/h
106 BTU/h
US Gallons/h
(ονομαστική)

Τάση
120
208
220
240

cm2

in2

bar
psig
bar
psig
bar
psig

lb
Kg
in
cm

NFPA 58
NFPA 70
UL 823
UL 50
UL 1203
NEMA 250
CSA 22.2 No 30-M1989
ASME Sec. VIII Div. 1

ΕΝ 50014
ΕΝ 50018
IEC 60079-0
IEC 60079-1
94/9/EC ATEX Directive
73/23/EEC Low Voltage Directive
89/336/EEC EMC Directive
97/23/EC Pressure Equipment Directive

Κιτ συναρμολόγησης
Κιτ συναρμολόγησης δεξαμενής
Κιτ βαλβίδας και φίλτρου Ρυθμιστής εξόδου

UL, CUL, CE, DEMKO, PED (SEP), ATEX

66
30
35L x 15W x 12H
88,9M x 38,1Πλ x 30,4Υψ

μήκος 31,14’’ (791 mm), ύψος 10,24’’ (260,1 mm), πλάτος (6,40’’ 172,7 mm)

1200
180
17,24
250
86,2
1250
17,24
250

Φάση
1
1
1
1

Watt* (max)
3270
4510
4680
4680

Amp*
27,3
21,7
21,3
19,5

40
88
0,448
1,82
20

Ταξινόμηση ζώνης κινδύνου

Εναλλάκτης θερμότητας

Εμβαδόν επιφάνειας

Πίεση σχεδιασμού

Πίεση δοκιμής

Ολικές διαστάσεις
Βάρος μεταφοράς

Διαστάσεις μεταφοράς

Design Standards

Κατ’ επιλογή παρελκόμενα

Πιστοποιήσεις

* Μέγιστη ισχύς, ο εξαεριωτής θα προσαρμοσθεί για να αντιμετωπίσει το φορτίο υγραερίου. Ηλεκτρική κατανάλωση: 0,1 kWh/kg εξατμιζόμενου υγραερίου
** Η δυναμικότητα συνεχούς εξαερίωσης σε 120 V  θα είναι κατά 25% μικρότερη

Σημείο ρύθμισης βαλβίδας
εκτόνωσης

Δυναμικότητα εξαερίωσης**

Ηλεκτρολογικές πληροφορίες
     100 - 240 Volt

     Συχν.: 50 - 60 Hz

Επικοινωνήστε με τον Προμηθευτή σας σήμερα:

Form:Z0403
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1140 NW 46 Street
Seattle, Washington 98107
Phone: 206-789-5410
FAX: 206-789-5414 

www.algas-sdi.com

Πλάτωνος 30 - 24100 Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 23124 - Fax: 27210 96522

www.andrianos.gr -  e-mail: info@andrianos.gr
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