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APV ParaBrazed APV ParaBrazed 
Nowy program doboru:

Zastosowania:Zastosowania:
wymiana ciepła: woda-woda, para-woda, 
chłodnictwo i inne

wymienniki skręcane APV: krajowe i importowanewymienniki skręcane APV: krajowe i importowane

wymienniki lutowane APV: nowa seria „O”wymienniki lutowane APV: nowa seria „O”

Nowe możliwości optymalizacji doborów:

Szeroka gama dostępnych rozwiązań:

2

wybór rozwiązania zaproponowanego przez program                        wybór rozwiązania zaproponowanego przez program                        
lub samodzielne dopasowywanie konstrukcji                           lub samodzielne dopasowywanie konstrukcji                           
do potrzeb danego procesu (funkcja „do potrzeb danego procesu (funkcja „ratingrating”)”)

Nowe możliwości optymalizacji doborów:

APV ParaBrazed APV ParaBrazed 

Wprowadzenie

Wymienniki Zastosowania Opcje:Wymienniki 
(products):
Lutowane ParaBrazed
Skręcane ParaFlow

Zastosowania 
(applications):
jednofazowe (np.: woda-woda) 
One phase
chłodnictwo
Refrigeration
wymienniki parowe
Steam
skraplacz
C d

Opcje:
Language
Units
Currency
Subcooling
Superheating
Rating
Print out
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Condenser
parownik
Evaporator
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APV APV ParaBrazedParaBrazed

Wybór wersji językowej i rodzaju dobieranego wymiennika:
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Menu

APV ParaBrazeAPV ParaBrazedd

Dobór wymiennika lutowanego – ustawienia:

dostęp do ęp
ustawień przez 
funkcję „options”

waluta:

jednostki:

przechłodzenie:
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przechłodzenie:

przegrzanie: Menu
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego – proces jednofazowy

Wybierz „One y „
phase”

Dane wejściowe:
Moc,
Medium,
Temp. wlotowa,
Temp. wylotowa,
Max. spadek ciśnienia,
Fouling factor
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Wybierz                          
„Calculate”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wybierz typ (wielkość) wymiennika

Dostępne ęp
rozwiązania 
ułożone wg ceny:

Dane wynikowe dla 
wybranego 
rozwiązania:
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Wybierz 
rozwiązanie i 
naciśnij „Print”
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wydruk karty doboru

Uzupełnij dane p j
dotyczące klienta, 
zapytania itp.:

Wybierz wersję 
językową do 
wydruku:

8

Naciśnij „Print”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 1

Dane o kliencie        
i zapytaniu:

Typ dobranego 
wymiennika:

Dane wynikowe 
doboru:

Konfiguracja
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Konfiguracja 
(strony i ilość 
kanałów przypisana 
dla czynnika 
oddającego                   
i odbierajacego 
ciepło):
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APV ParaBrazed APV ParaBrazed -- Quick guide Quick guide 

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 2

Typ dobranego 
wymiennika:

Rysunek 
wymiarowy:
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Wymiary, wielkości 
przyłączy:

Menu

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

CHŁODNICTWOCHŁODNICTWO

ParaBrazed typ “CE”:

Program APV ParaBrazed Quotation ver. 2 for
umożliwia dobór wymienników do aplikacji chłodniczych

Wymienniki lutowane przeznaczone do zastosowań 
chłodniczych dostarczane są razem z płaszczami 
izolacyjnymi.

UWAGA: wymienników lutowanych miedzią nie można 
stosować do instalacji z amoniakiem!!!
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Menu



6

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

WYMIENNIKI PAROWEWYMIENNIKI PAROWE
Program APV ParaBrazed Quotation ver. 2 for umożliwia dobórProgram APV ParaBrazed Quotation ver. 2 for umożliwia dobór 
wymienników do aplikacji parowych

Ograniczenia:
• Max. temperatura 160 oC
• Max. różnica temperatur pomiędzy stronami wymiennika 150 oC

Wymagania stawiane instalacjom parowym                                        
przez wymienniki lutowane:

• Zawór regulacyjny po stronie parowej
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Zawór regulacyjny po stronie parowej.
• Skuteczne odprowadzane kondensatu.
• Niedopuszczalna jest regulacja dwupołożeniowa (tzw „On/Off”)
• Brak nagłych i częstych zmian mocy.
• Brak nagłych i częstych zmian temperatur.
• Brak nagłych i częstych zmian ciśnienia.
• Niedopuszczlne są uderzenia ciśnieniowe pary.

Menu

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: skraplacz (condenser)

Wybierzy
„Condenser”:

Dane wejściowe:
moc,
Medium,
temperatury wlotu i 
wylotu, temperaturę 
kondensacji, max. 
spadek cisnienia,
Fouling factor

Ciśnienie absolutne
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Ciśnienie absolutne 
musi być zgodne z 
temperaturą 
kondensacji.
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: skraplacz (condenser)

Medium: Para
Max. temperatura     
pary: 160 oC

Max. różnica temp. 
pomiędzy stronami 
wymiennika: 150 oC

Medium: czynnik  
chłodniczy                    
(tylko grupa „CE”)
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Przechłodzenie:
Aby zmienić wartość 
przechłodzenia wybierz 
„options” i „preferences”

Wybierz „Calculate”:

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wybierz typ (wielkość) 
wymiennika

Dostępne rozwiązania ęp ą
ułożone wg ceny:

Dane wynikowe dla 
wybranego 
rozwiązania:
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Wybierz rozwiązanie            
i naciśnij „Print”
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wydruk karty doboru

Uzupełnij dane 
dotyczące klienta, 
zapytania itp.:

Wybierz wersję 
językową do 
wydruku:
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Naciśnij „Print”

APV ParaBrazed APV ParaBrazed -- Quick guide Quick guide 

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 1
Dane o kliencie        
i zapytaniu:py

Typ dobranego 
wymiennika:

Dane wynikowe 
doboru:

Konfiguracja 
(strony i ilość
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(strony i ilość 
kanałów przypisana 
dla czynnika 
oddającego                   
i odbierajacego 
ciepło):
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 2

Typ dobranego 
wymiennika:

Rysunek 
wymiarowy:
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Menu

Wymiary, wielkości 
przyłączy:

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: parownik (evaporator)

Wybierzy
„Evaporator”:

Dane wejściowe:
moc,
Medium,
temperatury wlotu i 
wylotu,
temperatura 
parowania,
temperatura przed 
zaworem rozprężnym,
max. spadek ciśnienia,
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p ,
Fouling factor

Ciśnienie absolutne 
musi być zgodne z 
temperatura 
parowania.
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: parownik (evaporator)

Przegranie g
(superheating):
aby zmienić wartość
wybierz “Options” i
“Preference”.
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Wybierz Calculate:

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wybierz typ (wielkość) wymiennika

Dostępne rozwiązania ęp ą
ułożone wg ceny:

Dane wynikowe dla 
wybranego 
rozwiązania:

21

Wybierz rozwiązanie            
i naciśnij „Print”
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: wydruk karty doboru

Uzupełnij dane 
dotyczące klienta, 
zapytania itp.:

Wybierz wersję 
językową do 
wydruku:
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Naciśnij „Print”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 1

Dane o kliencie        
i zapytaniu:

Typ dobranego 
wymiennika:

Dane wynikowe 
doboru:

Konfiguracja  
(strony i ilość 
kanałów przypisana 
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p yp
dla czynnika 
oddającego                   
i odbierajacego 
ciepło)
UWAGA: po stronie 
czynnika chłodniczego 
króćce do lutowania
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika lutowanego: karty doboru – strona 2

Typ dobranego 
wymiennika:

Rysunek 
wymiarowy:

Wymiary wielkości
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Menu

Wymiary, wielkości 
przyłączy:

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Uruchom program i wybierz dobór wymienników skręcanych
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika skręcanego

Dane wejściowe:
moc,
Medium,
temperatury wlotu i 
wylotu medium,
Max.spadek cisnienia,
Fouling factor,
ciśnienie max. 
(projektowe) oraz 
materiał uszczelek.
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Wybierz „Calculate”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika skręcanego – wybierz typ
Dostępne rozwiązania 
ułożone wg ceny:ułożone wg ceny:

Dane wynikowe dla 
wybranego 
rozwiązania:
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Wybierz rozwiązanie            
i naciśnij „Print”
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika skręcanego – wydruk karty doboru
Uzupełnij dane 
dotyczące klientadotyczące klienta, 
zapytania itp.:

Wybierz wersję 
językową do 
wydruku:
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Naciśnij „Print”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika skręcanego: karty doboru – strona 1
Dane o kliencie        
i zapytaniu:py

Typ dobranego 
wymiennika:

Dane wynikowe 
doboru:

Konfiguracja  
(strony i ilość 
kanałów przypisana 
dla czynnika
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dla czynnika 
oddającego                   
i odbierajacego 
ciepło)



15

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Dobór wymiennika skręcanego: karty doboru – strona 2

Typ wymiennika:

Rysunek 
wymiarowy.

Wymiary:

30

Wymiary:

Menu

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Optymalizacja doboru: RATING
Uruchom program, wybierz język i rodzaj dobieranego wymiennikaU uc o p og a , yb e ję y od aj dob e a ego y e a

31
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Rating – wybierz aplikację
wybierzy
„One phase”
możliwe również  
dobór wymiennika 
skręcanego, parownika 
lub skraplacza

Dane wejściowe:
moc, medium,
temperatury wlotu i 
wylotu, max.spadek 
ciśnienia,
Fouling factor
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Wybierz
„Application”                 
i „Rating”

APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Rating – wybierz typ wymiennika 

Wybierz
„Application”
i „Rating”:

Wybierz typ 
wymiennika:

Wybierz liczbę płyt:
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Wybierz liczbę płyt:

Naciśnij 
„Calculate”:
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APV ParaBrazedAPV ParaBrazed

Rating - wyniki
Wybrane y
rozwiazanie:

Przewymiarowanie 
wybranego modelu 
dla danej aplikacji:
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wyniki dla 
wybranego typu 
wymiennika:

Wybierz „Print”:

APV ParaBrazed APV ParaBrazed 

Rating – wydruk karty doboru
Uzupełnij dane 
dotyczące klientadotyczące klienta, 
zapytania itp.:

Wybierz wersję 
językową do 
wydruku:
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Menu
Naciśnij „Print”


