
Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Θερμικής Απόδοσης Σω-
λήνων σχεδιάστηκε ειδικά για να επιτρέψει τις μετρήσεις 
για την απόδοση μεταφοράς θερμότητας των σωλήνων ACR 
κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμής. Καίρια 
χαρακτηριστικά, όπως ο συντελεστής μεταφοράς θερμό-
τητας και η πτώση πίεσης, ελέγχονται χρησιμοποιώντας 
ένα εξελιγμένο σύστημα για συμπύκνωση και εξάτμιση 
των HFC και HFO ψυκτικών. Η ροή και οι θερμικές παρά-
μετροι έχουν προγραμματιστεί για την προσομοίωση συ-
γκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας, όπως ο ρυθμός ροής 
του ψυκτικού, θερμοκρασία κορεσμού, ποιότητα ατμού, 
θερμοχωρητικότητα, κ.λπ., και έτσι επιτρέπουν στους 
μηχανικούς της ΧΑΛΚΟΡ να μελετήσουν την επίδραση 
του σχεδιασμού εσωτερικών ελικώσεων. Τα δεδομένα 
δοκιμών που προέρχονται από το εργαστήριο επιτρέπουν 
στην ΧΑΛΚΟΡ να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνική υπο-
στήριξη σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας με 
σκοπό να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των εναλλακτών 
θερμότητας για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
• Βελτιωμένη απόδοση
• Μεγαλύτερη χωρητικότητα
• Μείωση πρώτων υλών
• Συμπαγές μέγεθος 
 εναλλακτών θερμότητας
• Μείωση χρήσης ψυκτικού
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ΧΑΛΚΟΡ

Οι σωλήνες χαλκού που έχουν βελτιστοποιηθεί μέσω των 
προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ, απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος των εναλλακτών θερμότητας 
και δίνουν τη δυνατότητα στις βιομηχανίες ψύξης, κλιμα-
τισμού και θέρμανσης να αναδιαμορφώσουν τον παρα-
δοσιακό εναλλάκτη θερμότητας σε μία πιο αποδοτική 
και πιο φιλική προς το περιβάλλον μονάδα, με βιώσιμη 
χρήση φυσικών πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε 
μία ενεργειακά αποδοτική κοινωνία.

Εξειδικευμένες λύσεις στη βιομηχανία 
Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σωλήνων χαλ-
κού στην Ευρώπη. Υλοποιώντας μακροπρόθεσμες επεν-
δύσεις παρέχει σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές ένα 
ευρύ φάσμα βιώσιμων προϊόντων και καινοτόμων λύσεων. 
Με εμπειρία πάνω από 80 έτη στην επεξεργασία μετάλλων, 
η ΧΑΛΚΟΡ, o τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της 
ElvalHalcor Α.Ε., είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης σε βιο-
μηχανίες που κατασκευάζουν εξοπλισμό και εξαρτήματα, 
καθώς και σε εμπορικές εταιρίες που διανέμουν προϊόντα 
για να καλύψουν τις  απαιτήσεις πελατών παγκοσμίως. 
Ένα δυναμικό δίκτυο ιδιόκτητων εμπορικών θυγατρικών 
σε όλη την Ευρώπη και υποστηρικτικές τεχνικές υπηρε-
σίες, επιτρέπουν στην ΧΑΛΚΟΡ να φέρνει εξειδικευμένες 
λύσεις στη βιομηχανία με ευελιξία και αξιοπιστία. Με συ-
νεχείς επενδύσεις και δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, η 
ΧΑΛΚΟΡ εστιάζει στρατηγικά στην Έρευνα & Ανάπτυξη & 
Καινοτομία για τη δημιουργία λύσεων για ανακυκλώσιμα 
προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα, για εφαρμογές όπως σε 
ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στην πα-
γκόσμια μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Καινοτομία
Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων βρίσκεται 
εντός της κεντρικής μονάδας παραγωγής της ΧΑΛΚΟΡ 
στα Οινόφυτα, όπου παράγονται σωλήνες TALOS® Inner-
Groove Tubes (IGT) και TALOS® ACR (Air-Conditioning, 
Refrigeration) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις προ-
διαγραφές των πελατών. Οι χαλκοσωλήνες IGT διαθέτουν 
εσωτερικές ελικώσεις των οποίων η γεωμετρία ενισχύει 
σημαντικά την ποσότητα της θερμότητας, που μεταφέ-
ρεται μέσω του ψυκτικού μέσου. Οι βασικές εφαρμογές 
των χαλκοσωλήνων IGT περιλαμβάνουν fin-and-tube 
εναλλάκτες συμπύκνωσης και εξάτμισης για συστήματα 
κλιματισμού, ψύξης, ψυκτών, καθώς και για εφαρμογές 
αντλίας θερμότητας.
Η τεχνολογία παραγωγής της ΧΑΛΚΟΡ για τους χαλκοσω-
λήνες TALOS® IGT επιτρέπει την κατασκευή προηγμένων 
σχεδίων εσωτερικών ελικώσεων για μια πλήρη γκάμα με-
γεθών, από εξωτερική διάμετρο 16mm έως τη νέα γενιά 
σωλήνων microgroove™ με εξωτερική διάμετρο 5mm και 
κάτω. Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας από τους ελάχιστους κατα-
σκευαστές παγκοσμίως που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η 
Χ Α ΛΚΟΡ επενδύει σταθερά σε Έρευνα και Ανά-
πτυξη με στόχο τη διατήρηση υποδομών τελευ-
ταίας τεχνολογίας, την εισαγωγή τεχνολογικών 
βελτιώσεων σε διάφορες μεταλλουργικές εφαρ-

μογές και τη διάθεση κορυφαίων προϊόντων και ολοκλη-
ρωμένων λύσεων, που καλύπτουν τις εξατομικευμένες 
ανάγκες κάθε πελάτη.
Απόδειξη της επιτυχημένης και στοχευμένης στρατηγι-
κής που ακολουθεί η ΧΑΛΚΟΡ και της δυνατότητάς της να 
παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αποτελεί η λειτουρ-
γία του εργαστηρίου θερμικής απόδοσης σωλήνων. Πιο 
συγκεκριμένα, το εργαστήριο επιτρέπει στην εταιρεία 
την ανάπτυξη σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις (IGT-
Inner Grooved Tubes), σύμφωνα με τις εξατομικευμένες 
προδιαγραφές που αφορούν κάθε πελάτη, καθώς και την 
παραγωγή προηγμένων μοντέλων σωλήνων για ειδικές 
εφαρμογές, παρέχοντας σημαντικό πλεονέκτημα στους 
πελάτες της ΧΑΛΚΟΡ, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να 
αποκομίσουν αμοιβαία και εμφανή οφέλη στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης συνεργασίας προϊοντικής υποστήριξης 
και ανάπτυξης.

ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ, Η ΧΑΛΚΟΡ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ.
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