
Високотемпературни
изолационни 

възглавници

Пестене на енергия в индустрията в най-гъвкава форма





“СЕНИ” ЕООД, проектира и изработва

 
Високотемпературните изолационни възглавници
са подходящи за оборудване като: промишлена
арматура, помпи, топлообменници, компенсатори,
турбини, кондензни гърнета, бойлери, части
от тръбопроводи с неправилна форма и др.

Те са най-ефективни при оборудване, 
което налага регулярна поддръжка,
защото могат да се премахнат и ин-
сталират отново лесно и бързо, без
необходимост от допълнителна
специализирана помощ за замяна на 
традиционната изолация от вата.

гъвкави изолационни възглавници за
високотемпературни индустриални 
приложения.  

И
зо

ла
ци

он
ни

 в
ъз

гл
ав

ни
ци

Високотемпературни
изолационни възглавници
по поръчка

Имате възможност да изберете готово изделие от
обширния ни асортимент или да се свържете с
нашите инженери, за да специфицирате 
изискванията си  за изработка на изолация
по специално задание.
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Термовизионна фотография

Инфрачервената снимка показва монтаж на кондензни 
гърнета. Едното е с високотемпературна изолация, 
а другото без. Ясно е демонстрирана ефективността от
високотемпературната изолация. Най-високата температура 
на снимката е 126 С, която е идентична с тази на 
неизолирана тръба, пренасяща пара. Температурата на 
повърхността на изолацията е около 30 С.  Разходите 
спестени от изолацията на този елемент на оборудването 
биха се изплатили за 6 месеца.

Реализиране на икономии чрез високотемпературни гъвкави изолации
 Кол-во Описание  1 2 3 4 Цена 

изолация
 Общо сума

изолация
 5

1 20   24058589.09  591373.66  23467215.42  702,51 лв 607,60 лв 12 152,00 лв 1.238647

2 20 2” Металшлаух   3282911.15  80695.80  3202215.35  95,87 лв 124,95 лв 2 499,00 лв 0.169019

3 20 2” Металшлаух - кондензат  2462183.36  60521.85  2401661.51  71,91 лв 110,25 лв 2 205,00 лв 0.126764

4 3 3” Колектор пара  2607017.68  64081.96  2542935.72  76,12 лв 857,50 лв 2 572,50 лв 0.134221

5 3 3” Колектор кондензат  2607017.68  64081.96  2542935.72  76,12 лв 857,50 лв 2 572,50 лв 0.134221

    ОБЩО  35017718.96  860755.24  34156963.72  1022,53 лв 2557,80 лв 22 001,00 лв 1.80287

Справка за топлинни загуби
Пример

Колона 

        Налягане пара 14 Barg

1 Енергозагуби без изолация в Kj седмично
2 Енергозагуби при монтирана изолация в Kj седмично
3 Икономия от енергия в Kj седмично
4 Икономия от енергия седмично при цена около 57,60 лв/тон пара
5 Приблизителна икономия от C02 седмично в тона

Типичен неизолиран 3” кран, клас #300 може да Ви
струва до 465,50 лв годишно от загуба на енергия.
Гъвкавите изолации от “СЕНИ” ЕООД могат драстично
да редуцират тази загуба, чрез което ще увеличат
печалбите Ви, поради занижени производствени разходи. 
Обикновено разходите за гъвкава изолация се възвръщат
в първите 6 до 8 седмици след монтажа.
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Редуциране разходите за енергия
Изолирането на непредпазени тръби, клапани и оборудване, предотвратява 
ненужните загуби на топлина и съкращава разходите за енергия. Разходите 
извършени за покупка на високотемпературните изолационни възглавници, 
изработени от нас, се изплащат за по-малко от година!

Улеснен достъп за периодична поддръжка
Изолационните възглавници улесняват провеждането на периодични инспекции и 
поддръжка на оборудването. Своевременното откриване и предотвратяване на 
повреди в инсталациите, водещи до аварии, гарантира високата ефективност на 
производственото Ви оборудване.

Съкращаване разходите за демонтаж 
и монтаж на твърда изолация
Ползването на изолационни възглавници е лесно,
тъй като можете да ги демонтирате, когато желаете
и отново да ги върнете на място след инспекция или
ремонт на оборудването.Те отново ще изпълняват 
функциите си, без необходимост от нови разходи 
за монтаж на твърда изолация.

Удължен живот на оборудването
Изолационните възглавници запазват скъпото оборудване чрез ограничаване излага-
нето му на външни влияния или инцидентни повреди. Те удължават срока за ползва-
не на инсталацията, да ограничат обезценяването й, както и да намалят дълго-
срочните оперативни разходи.

Подобряване безопасността на труда
Високотемпературните топлоизолационни възглавници предпазват от 
директен контакт с горещи тръби и оборудване. На първо място те до-
принасят за значително подобряване безопасността на труда, чрез 
намаляване риска от изгаряния и наранявания. Чрез тях се съкраща-
ват загубите от непродуктивен труд в близост до оборудването, как-
то и глобите, свързани с трудовото законодателство.
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Топлоизолациите, които произвеждаме са проектирани и изработени от висококачествени материали
и са в съответствие с най-високите приложими стандарти за негоримост.

Температурен диапазон  -65 °С до 1400°C

Двустранно облечени със силиконизиран/сив/ стъклен плат

Полиамидни конци

Конци от Kevlar®

Закрепвания и закопчаване, изработени от високотемпературни материали

Малка дебелина, позволяваща лесен монтаж

За да постигнем по-висока температурна издържливост използваме алтернативни материали:

Влакна от стъклени нишки

Влакна от стъклени нишки, подсилени с нишки от неръжаема стомана

Силикатен плат за ръбовете на топлоизолациите

Крепежи и закопчаване от полиамид и неръждаема стомана

При химически агресивни приложения използваме покрития като тефлон, неопрен, уретан и др.

Техническа спецификация на стандартните топлоизолации, 
предлагани от “СЕНИ” ЕООД

Високотемпературните изолации осигуряват съхраняване на  пренасяната топлинна енергия и гарантират
безопасност при работа с оборудването.
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Топлообменници Тръбна разводка - горещо масло Регулиращ клапан
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