
 

2002 

 

AB Heatec BV 
verwarmingstechnologie – industrie 

  

 



 

2002 

Thermische vloeistof systemen 

Thermisch vloeistofverhitters van AB Heatec zijn succesvol om ingezet te worden voor 
overdracht voor proceswarmte in diverse industrietakken, zoals de chemie, hout,  
textiel, palmolie, scheepvaart, offshore en de voedingsindustrie. Vergeleken met  
de conventionele installaties, welke heet water of stoom gebruiken, thermische olie  
heeft als groot voordeel dat de vloeistof verhit kan worden 340 °C zonder  
noemenswaardige drukverhoging. Met synthetische olie kan zelf een temperatuur tot 
400 °C bereikt worden. Om deze reden hebben de meeste industriële gekozen voor  
dit soort warmte overdracht systemen. 
  
Thermisch vloeistofverhitters van AB Heatec worden gekarakteriseerd door de  
navolgende eigenschappen : 
 

• Geoptimaliseerde warmte overdracht met hoog rendement door  
   een effectief berekend verwarmend oppervlak 
• Klantgerichte ontwerpen om aan de eisen  te kunnen voldoen. 
• Milieuvriendelijke oplossingen met zeer lage emissie uitstoot. 
• Hoge betrouwbaarheid  
• Lage onderhouds- en service kosten 
• Duurzame installaties en producten 
 

Onze hoog gekwalificeerde team en fabriek kunnen samen de klant een uitstekende 
klantgerichte oplossing bieden, waarbij aan alle voorwaarden en eisen van de klant  
tegemoet gekomen kan worden. 
 

 
 
CAPACITEIT 

Thermische vloeistofverhitters van AB Heatec gebruiken brandstoffen, zoals aardgas en 
lichte olie, en andere. De capaciteit bedraagt tussen de 100 kW tot 30.000 kW. Hogere 
vermogens dienen apart aangevraagd te worden. 
 
LAYOUT 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de voorkeur van de klant, kan de installatie 
verticaal of horizontaal uitgevoerd worden. Aan het eind van de vuurhaard, de 
omkeerkast, de rookgassen hebben nog een hoge temperatuur. Normaal wordt hier een 
hittebestendige bemetseling aangebracht om de bodem te beschermen tegen deze hoge 
temperaturen. Alternatief voor deze bemetseling is een door thermische vloeistof verhitte 
bodem plaat 

 

BRANDSTOFFEN 

Voor het verhitten van de vloeistof door 
AB Heatec worden de conventionele 
brandstoffen gebruikt, zoals zware olie, 
lichte olie, en aardgas. 
Indien deze brandstoffen niet aanwezig 
zijn kan gebruik gemaakt worden van 
elektriciteit voor de verhitting. 
Afhankelijk van de toepassing van 
bepaalde afval in gas, vloeibaar of vaste 
vorm kan overwogen worden tot een ander 
verbrandingsproces. Om biomassa om 
houtafval diverse verbrandingsinstallaties 
ontwikkeld met een grote verscheidenheid 
aan branders. 
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In het geval van een horizontale uitvoering is het mogelijk de deksel van de verhitter  
uit te voeren met scharnieren, zodat de toegankelijkheid gemakkelijk is. Hierdoor   
kan de vuurhaard gemakkelijk gereinigd worden. Op verzoek van de klant, is het  
mogelijk ketels met componenten vooraf samen te bouwen en te bekabelen in 
combinatie met andere componenten (brander, pompen, afsluiters en appendages)  
op een raamwerk. Dit kan tot een capaciteit van maximaal 2.000 kW.  
Dit vermindert de montagetijd aanzienlijk op locatie bij de klant.  
 
OPLOSBAARHEID LICHTE FRACTIES  

Om de bruikbaarheid van olie te garanderen, heeft AB Heatec een systeem ontwikkeld,  
dat lichte fracties automatisch separeert uit het thermische olie systeem gedurende 
bedrijf. Deze lichte fracties verlagen de kwaliteit en de vlampunt van de thermische olie. 
 

 
 
 
VEILGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

De nadruk wordt niet gelegd op de efficiëntie, maar ook op de operationele 
betrouwbaarheid:  
 
• De brander wordt automatisch uitgeschakeld bij het bereiken van de maximaal  
  toelaatbare thermische olie temperatuur of bij het bereiken van de maximaal   
  toelaatbare rookgas temperatuur na de verhitter  
• Om de thermische olie beschermen wordt de brander capaciteit bij een koude start  
  gereduceerd, totdat de minimum temperatuur wordt overschreden. Na bereiken van  
  dit instelpunt wordt brander capaciteit verhoogd totdat de ingestelde waarde is bereikt 
• De brander schakelt onmiddellijk als de pomp stopt  
• Om oververhitting en dus beschadiging van de thermische olie te voorkomen, is een  
   minimaal volumestroom meting is aanwezig. Deze goedgekeurde flow controller  
   bewaakt de minimale thermische olie flow door elke spiraal.  
• Het niveau van de thermische olie in het expansievat wordt bewaakt door een  
   vlotterschakelaar. Als het niveau te laag, zal de installatie uitgeschakeld worden  
• Als de installatie wordt uitgeschakeld, zal de circulatiepomp gedurende een  
   bepaalde periode nadraaien om de hoeveelheid warmte in de vuurhaard af te voeren 
 
Om volgens de gestelde veiligheidsregels te kunnen leveren, voldoen de AB Heatec 

thermische vloeistoffen systemen aan de Duitse industriële norm DIN 4754. 
 

 

UITVOERING 

De lucht voorwarmer is door 

AB Heatec zelf ontwikkeld 
voor de ketelinstallaties, 

verhoogt het rendement en 
de efficiency van de gehele 

installatie.  

Hierdoor wordt het brandstof 
verbruik gereduceerd. 

De hogere investeringen 
zullen echter in een zeer 

korte termijn terugverdiend 

worden. 
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AFNAME INSTANTIES 

Onze fabriek kan installaties produceren, welke gecertificeerd worden door : 
• AD 2000 / TÜV  
• Germanischer Lloyd  
• Lloyd Register 
• Bureau Veritas 
• Det Norske Veritas 
• RINA 
• ASME B & PV-Code, Section VIII, Division 1  

 
De hoofdcomponenten van de vloeistofverhitters worden geproduceerd in onze fabriek  
in Duitsland, voorzien van de hoogste kwaliteit. 
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om onze klanten lokaal het beste te kunnen ondersteunen, heeft AB Heatec een 
uitgebreid wereldwijd netwerk. 
 
LEVERINGSPROGRAMMA 

•  thermische vloeistof verhitters, gas/olie/elektrisch 
•  afval/proces gassen verhitters 
•  natuurlijke hoge druk circulatie verhitters 
•  Stoom ketels 
•  verbrandingsovens voor vaste brandstof 
•  wervelbed installaties 
•  secundaire regelsystemen 
•  engineering, stressberekeningen, druktesten 
•  project management 
•  after sales service, reserve onderdelen 
•  systeem onderhoud & benodigdheden 
•  upgrading van bestaande installaties 

 

FABRICAGE 

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te 
garanderen en aan de wensen van de klant 
te voldoen, worden de hoofdcomponenten 
van de AB Heatec installaties in onze 
fabriek in Duitsland geproduceerd. 
 
Voor de productie van grote componenten, 
AB Heatec heeft een grote fabriekshal  
ter beschikking  van ca. 2500 m2 met  
twee grote bovenloopkranen van elk 25 to. 
 
Ons machinepark is gespecialiseerd in het 
koud vervorming van pijpen met een 
nominale diameter van 250 mm. Daarnaast 
kunnen materialen bewerk worden tot een 
dikte van 25 mm. 

AB Heatec BV 

PO Box 160 
NL – 7480 AD Haaksbergen 
The Netherlands 
Telephone : +31 (0) 653231730 
Telefax : +31 (0) 842299814 
info@abheatec.com  
www.abheatec.com 

www.konuskessel.com 
www.bertrams-konus.com 

 


