Putkilämmönsiirtimet
Reaktorit, säiliöt
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Putkilämmönsiirtimet ja muut painelaitteet asiantuntijalta
ViFlow on erikoistunut lämmönsiirtimien ja paineastioiden mitoitukseen, suunnitteluun ja valmistukseen.
ViFlow toimii Ruotsissa ja Suomessa, tavoitteena on laajentaa toimintaa kaikkiin Pohjoismaihin.
ViFlow:n valmistavat yritykset RAMAB ja Örnalp Unozon ovat alan johtavia yrityksiä.
Kummallakin on monen vuosikymmenen kokemus alalta ja vankka asema markkinoilla. Ne muodostavat
yhdessä Ruotsin suurimman toimijan tällä erikoisalueella. Vuonna 2008 liikevaihto oli noin 25 miljoonaa

euroa.
ViFlown pääomistaja on ruotsalainen First North-listalla noteerattu sijoitusyhtiö Vinovo.
ViFlow Finland Oy vastaa laitteiden myynnistä Suomessa.

RAMAB

Örnalp Unozon

Vuonna 1986 perustetun Ramabin juuret johtavat
1960-luvulle. Silloin aloitettiin lämmönsiirtimien
valmistus Alfa Lavalille, yrityksen nimi oli Sjöö &
Bornekes Mekaniska AB.
Kun Alfa Laval lopetti putkilämmönsiirtimien
valmistuksen vuonna 2001, se siirsi asiakaskantansa
Ramabille. Tähän päivään mennessä Ramab on
toimittanut asiakkailleen jo yli 2000
putkilämmönsiirrintä.
Ramabin tehdas sijaitsee Etelä-Ruotsissa Skånessa
Knislingessä. Tehdaspinta-ala on noin 1100 m2.
Ramab valmistaa lämmönsiirtimiä laajasta
materiaalivalikoimasta. Useimmin käytetyt ovat: CS,
AISI 304 ja 316, 254 SMO, AISI 904L sekä seostetut
hiiliteräkset kuten 13CrMo44, 10CrMo910 ja 16Mo3.
Ramabin projektiryhmä suunnittelee ja valmistaa
myös kokonaisia putkistoja ja hoitaa tarvittaessa
laitteiden asennuksen asiakkaan tiloissa.

Leonard ja Uno Ekbergin vuonna1939 perustamasta
metallialan yrityksestä on yritysostojen ja
yhdistymisten kautta muodostunut yksi Ruotsin alan
johtavista yrityksistä. Vuonna 2008 yritykset Örnalp
ja Unozon yhdistivät toimintansa ja uuden yrityksen
nimeksi tuli Örnalp Unozon.
Örnalp Unozon on erikoistunut korkeaa
ammattitaitoa vaativien ruostumattomien
materiaalien kuten alumiinin, titaanin,
ruostumattoman teräksen ja Hastelloyn
työstämiseen. Melkein puolet yrityksen liikevaihdosta
muodostuu titaanista valmistetuista tuotteista.
Örnalp Unozon valmistaa putkilämmönsiirtimien
lisäksi myös yhdestä tai useammasta materiaalista
valmistettuja vuorattuja säiliöitä, reaktoreita,
haihduttimia, autoklaaveja sekä osakomponentteja.
Örnalp Unozonin tehtaat sijaitsevat
Örnsköldsvikissä. Tehdaspinta-ala on noin 7200 m2.

Asiakaskunta ja markkina-alue
Yli puolet Ramabin ja Örnalp Unozonin asiakaskunnasta tulee pohjoismaisen paperi- ja selluteollisuuden
piiristä. Referenssejä löytyy myös energiasektorilta, kemianteollisuudesta, kaasujen valmistuksesta sekä
metalli- ja kaivosteollisuuden alalta.
Pohjoismaiden lisäksi olemme toimittaneet runsaasti laitteita mm. Kiinaan, Venäjälle, Pohjois- ja EteläAmerikkaan.
Useat asiakkaistamme ovat tilanneet meiltä laitteita jo useiden vuosien ajan ja he palaavat uudelleen uusien
projektien puitteissa.
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Putkilämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimiä on olemassa useita erilaisia
tyyppejä ja niistä taas useita eri sovellutuksia.
Noudatamme nimeämisessä TEMA:n standardia
kuvaamaan eri osien rakenteita.
Tehtävä, johon lämmönsiirrin suunnitellaan ja
mitoitetaan vaikuttaa kaikkiin sen eri osiin.
Mitoituksessa huomioidaan terminen tehtävä, sallittu
painehäviö sekä medioiden virtauksen aiheuttama
värähtely, jonka vaikutus selvitetään
värähtelyanalyysin kautta.
Putkihalkaisijat ja pituudet, vaippapuolen
ohjauslevyt, iskulevyt sekä putki- ja vaippapuolen
lay-out ovat osatekijöitä, joiden yhteispelillä
putkilämmönsiirrin suunnitellaan ja mitoitetaan
tehtävään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinnitämme putket putkilevyyn asiakkaan toiveen
mukaan mankeloimalla tai hitsaamalla tai
yhdistelmänä Lämmönsiirtimien kannet voidaan
varustaa nostokorvilla ja/tai saranamekanismeilla,
joiden avulla isojakin kansia voidaan turvallisesti
avata ja sulkea.
Voimme varustaa lämmönsiirtimet haluttaessa
lisäyhteillä, erikoisjalkarakenteilla (teemme myös
maanjäristysanalyysit) tai muodostamme niistä
esivalmistettuja moduleita, joiden avulla voimme
lyhentää asennusaikaa asiakkaan tiloissa
huomattavasti.
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Laatu
ViFlow on uusi tulokas Suomen markkinoilla, mutta
meiltä löytyy pitkäaikaista kokemusta ja
asiantuntemusta alalta. Takaamme asiakkaillemme
korkean laatutason sekä tuotteiden että palvelujen
tarjoajana.
Laatu on toiminnassamme ykkösasia. Molemmilla
tehtaillamme on kullekin laitetyypille useita
sertifikaatteja ja hyväksyntöjä.
•EN 3834-2 (EN 729-2)
•Kiinan SELO luokka2/painelaitteet A2
•ISO 9001
•ISO 14001
•Venäjälle COST-R
•hyväksyntä Sellinca Nordic Utility järjestelmään

Toteutamme asiakkaittemme erikoistoiveita myös
laatuasioissa.
Tärkeintä meille on toimittaa vaativalle ja
laatutietoiselle asiakaskunnallemme laatutuotteita
monipuolisesta materiaalivalikoimasta.
• oikea laite haluttuun tehtävään
• kilpailukykyinen hinta
• noudatamme luvattua toimitusaikaa
Toimitamme laitteet haluttaessa asiakkaillemme ja
annamme tarvittaessa koulutusta laitteiden
käyttöönotossa.
Hoidamme yhteistyössä asiakkaan kanssa koko
projektin alusta loppuun ja vielä käytönoton jälkeen
laitteen koko elinkaaren ajan.
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Esimerkkejä toimittamistamme lämmönsiirtimistä

Putkilämmönsiirrin puunjalostusteollisuuteen

Putkilämmönsiirrin puunjalostusteollisuuteen

U-putkipaketti

Putkilämmönsiirrin

Putkilämmönsiirtimen saranoitu kansi ja
yhteet

Putkilämmönsiirrin voimalaitokseen
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Esimerkkejä toimittamistamme laitteista

Jauhesäiliö
materiaali SS

Paineastia
materiaali titaani

Säiliö
materiaali titaani

Haihdutin
materiaali 1.4301

Säiliöitä
materiaali alumiini

Massaruuvi
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Esimerkkejä toimittamistamme laitteista
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Käyttökohteita
Lämmönsiirtimiämme ja muita laitteitamme käytetään kaikilla prosessiteollisuuden aloilla. Asiakkaitamme ovat
niin päälaitetoimittajat, tehtaat, alihankkijat kuin komponenttivalmistajat. Esimerkkinä valmistamistamme
komponenteistä voimme mainita alumiiniset paineilmasäiliöt, nostureiden hytit, kelluvat ponttoonit sekä
autoteollisuuden käyttämät etu- ja takapuskurit sekä sivuhelmat.

Sellutehtaat

• tuoreveden lämmittimet
• lauhduttimet

Kuitulinja:

Kemianteollisuus

• kiertovesien ja keittämön lipeäjakeiden
lämmönsiirtimet
• päälauhduttimet
• tärpättilauhduttimet
• veden lämmittimet
• suodoksien lämmöntalteenottosiirtimet
• hönkähöyrylauhduttimet
• jätevesien jäähdyttimet
• ClO2-reaktorit, säiliöt ja lämmönsiirtimet

Kemianteollisuudessa vaaditut erikoismateriaalit ja
seokset ovat vahvuutemme.
• lämmönsiirtimet
• reaktorit
• haihduttimet
• autoklaavit
• säiliöt
•pesurit

Lipeälinja:
• primääri- ja sekundaaripintalauhduttimet
• stripperit ja niihin kytkettävät lämmönsiirtimet
• metanolikolonnit
• metanolilauhduttimet
• lauhdejakeiden jäähdyttimet
• sulakouru ja nuohouspiirin jäähdyttimet
• syöttöveden lämmönsiirtimet
• öljylämmittimet ja -jäähdyttimet
• lauhdesäiliöt
• ulospuhallussäiliöt
• syöttövesisäiliöt

Paperitehtaat
• kuitupitoisten suodosten lämmönsiirtimet
• höyryjärjestelmien lämmönsiirtimet
• lauhduttimet
• kemikaalipiirien lämmönsiirtimet

Energiasektori
• kaukolämpösiirtimet
• syöttövesi- ja lauhdepositiot
• öljyjen ja kaasujen lämmittimet
• lauhdesäiliöt
• ulospuhallussäiliöt

Lauhdesäiliö, jonka olemme toimittaneet sellutehtaalle

ViFlow Finland Oy on osa lämmönsiirtimien ja paineastioiden mitoitukseen, suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin
erikoistunutta ViFlow ryhmää.
Tässä esiteltyjen putkilämmönsiirtimien, säiliöiden ja muiden painelaitteiden lisäksi valikoimiimme kuuluvat myös
tiivisteelliset, juotetut ja hitsatut levylämmönsiirtimet.
Lisätietoja saatte ottamalla meihin yhteyttä.
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