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Właściciele lakierni, małych zakładów 
rzemieślniczych oraz innych przed-
siębiorstw produkcyjno-technolo-
gicznych często stają przed wyborem 
metody zasilania zakładu w energię. 
Bardzo popularnym modelem jest zasi-
lanie pieców oraz wszelkich urządzeń 
technologicznych za pomocą LPG. Nie 
zawsze jednak możliwy i konieczny 
jest montaż większej liczby zbiorni-
ków, które zapewnią odpowiednie 
odparowanie – wtedy konieczne jest 
zastosowanie parownika gazu, który 
znacząco podniesie wydajność insta-
lacji nawet przy zastosowaniu jednego 
zbiornika z gazem. 
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Odparowywacze LPG 
stosowane zatem 
są wszędzie tam, 

gdzie naturalny proces pa-
rowania gazu ze zbiornika 
jest niewystarczający, np. ze 
względu na zbyt duże zapo-
trzebowanie lub/i w warun-
kach niskich temperatur. 
Jeżeli niezawodność funk-
cjonowania instalacji, ja-
kość, a równocześnie niskie 
koszty eksploatacji oraz es-
tetyka są dla Ciebie waż-
ne, to Algas-SDI, pionier 
w dziedzinie suchych pa-
rowników elektrycznych, 
ma rozwiązanie: parownik 
Zimmer nowej generacji. 
Dodatkowym atutem tego 
parownika jest niewielka 
ilość potrzebnego miejsca 
dla instalacji parownikowej. 

Prostota 
i efektywność – zalety 
nowego Zimmera

Zimmer jest skonstru-
owany tak, aby można go 
w łatwy sposób zainsta-
lować i aby był konserwo-
wany jedynie przy użyciu 
minimalnej ilości kompo-
nentów – w dodatku bez 
konieczności przenoszenia 
parownika z miejsca insta-
lacji w celu przeprowadze-
nia prac konserwacyjnych. 
Znany od kilkudziesięciu 
lat parownik Zimmer zo-
stał w każdym aspekcie 

ulepszony. Jest produktem 
nowej generacji w pełnym 
tego słowa znaczeniu. We-
wnątrz posiada aluminiowe 
rurki o większym przekro-
ju, do których jest łatwy do-
stęp. Usuwalne aluminiowe 
pokrywy z magnetycznymi 
zamknięciami umożliwiają 
łatwy dostęp do wszystkich 
komponentów bez koniecz-
ności użycia narzędzi. Uru-
chomienie parownika trwa 
mniej niż 60 sekund. Użyt-
kownik korzysta z prostoty 
i efektywności rozwiązania. 

Parownik Zimmer na-
daje się w szczególności dla 
zakładów rzemieślniczych 
oraz małych i średnich fa-
bryk, takich jak np. lakier-
nie. Dzięki niewielkiej wadze 
25 kg (dla wydajności od 25 
do 50 kg/h) oraz kompak-
towej budowie – wymiary 
w cm 68 × 25 × 21 (dla wy-
dajności od 25 do 50 kg/h) 
–urządzenie może być za-
montowane nawet przez 
jedną osobę i prawie w każ-
dym miejscu. Dodatkowym 
atutem, obok kompakto-
wej budowy, jest estetyczne 
wykonanie z materiału od-
pornego na działanie czyn-
ników atmosferycznych 
i korozję. W przypadku 
późniejszej rozbudowy linii 
produkcyjnej i tym samym 
zwiększenia zapotrzebowa-
nia instalacji, instalację pa-
rownikową można w bardzo 

łatwy sposób rozbudować, 
podłączając równolegle dal-
sze jednostki. Zimmer do-
stępny jest między innymi 
w dwóch wersjach: dla pro-
panu (wersja P) i dla mie-
szanki LPG (wersja L) oraz 
w różnych wydajnościach, 
np. 25, 40, 50 czy 100 kg/h.

Suchy parownik elek-
tryczny oznacza niezawod-
ne funkcjonowanie i jeszcze 
mniej czynności konserwa-
cyjnych. Parownik Zimmer 
składa się z ogrzewane-
go elektrycznie aluminio-
wego wymiennika ciepła. 
Cały zestaw parownika jest 

ZALETY  
ZIMMERA 
W PIGUŁCE

 • Lekki i kompaktowy, 
niewymagający wiele miejsca do 
instalacji 

 • Materiał odporny na korozję

 • Uruchomienie trwające mniej niż 
60 sekund 

 • Samoregulujące się grzałki

 • Minimalne koszty eksploatacji 
– poprzez brak czynnika 
pośredniczącego jakim jest woda 
z glikolem

 • Aluminiowe pokrywy 
z magnetycznymi zamknięciami 
umożliwiające łatwy dostęp do 
wszystkich komponentów bez 
konieczności użycia narzędzi

 • Dopuszczenie ATEX
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w pełni autonomiczny. Pa-
rownik Zimmer posiada 
samoregulujące się grzałki 
wykorzystujące wyłącznie 
potrzebną do rozgrzania 
energię. Grzałki same regulu-
ją temperaturę, dzięki czemu 
nie potrzebują zewnętrzne-
go czujnika temperatury. 
Materiał generujący ciepło 
w grzałkach działa także 
jako ograniczenie wysoko-
ści temperatury poprzez roz-
łączanie się w momencie 
osiągnięcia swojego punk-
tu krytycznego. Parownik 

suchy oznacza też tę zaletę, 
że grzałki nie są zanurzone 
w czynniku pośredniczącym, 
jakim jest woda z glikolem, 
jak jest to w wielu innych 
parownikach, co przyczy-
nia się także do minimali-
zacji kosztów eksploatacji. 
Takie rozwiązanie powodu-
je równocześnie, iż parow-
nik Zimmer w porównaniu 
do parowników wodnych 
i mokrych elektrycznych, 
nie wymaga praktycznie bie-
żącej obsługi (brak koniecz-
ności uzupełniania płynu). 

Parownik Zimmer został 
wyprodukowany jako urzą-
dzenie odporne na eksplozję 
(ATEX), można go zatem in-
stalować w strefie zagrożenia 
wybuchem.

Dobre praktyki 
stosowane przy 
instalacji Zimmer

Na wlocie do parownika 
powinien być zamontowa-
ny filtr LPG, natomiast na 
wyjściu z parownika sepa-
rator. Rury stalowe powinny 

być bez szwu na ciśnienie 
25–40 barów. Połączenia 
rurowe muszą być trwale 
zamontowane po obu stro-
nach odparowywacza w taki 
sposób, aby nie było dodat-
kowych naprężeń mogą-
cych wystąpić podczas 
przepływu gazu w rurocią-
gach. GOK Polska Sp. z o.o., 
przedstawiciel firmy Algas 
SDI w Polsce, posiada w swo-
jej ofercie także gotowe roz-
wiązanie z wszystkimi 
koniecznymi elementami 
konstrukcyjnymi.              

r e k l a m a

 Parownik Zimmer w szafce – gotowe rozwiązanie firmy 
GOK Regler und Armaturen Polska sp. z o.o.

Komponenty · Rozwiązania · Systemy      
dla instalacji przemysłowych LPG

Suche parowniki elektryczne
Zimmer & Torrexx

Parowniki Direct Fired
Wodne parowniki Hydrexx

Wszystkie produkty i informacje 

także online: www.gok.pl
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 Zimmer zamontowany na ścianie budynku.
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