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SPECIALIST I VARMEOVERFØRENDE 
PRODUKTER OG SERVICES



En verden af fleksibilitet
Et stort udvalg af produkter til:
• Offshore
• Kraft
• Kommerciel HVAC
• Distrikt opvarmning/køling
• Mejeri/fødevarer
• Gasser
• Hav- eller grundvand
• Ammoniak
• Korrosive medier
• Høj tryk
• Industrielle processer

EVAPCO's fleksibilitet
EVAPCO leverer coils 
i alle størrelser og så godt som alle 
materialekombinationer i overensstemmelse 
med kundens behov, ønsker og krav.

Vision

EVAPCO er et globalt team, der er forenet 
til at blive universelt anerkendt som den 
overlegne leverandør af et komplet spektrum af 
varmeoverførselsløsninger.

Mission

EVAPCO er mere end et firmanavn - det er det 
hold, du kan regne med. Vi er en producent af 
høj kvalitet, innovative produkter og tjenester, 
der trives gennem vores grundlæggende 
princip om at behandle mennesker rigtigt. Vi er 
bemyndiget af en ekspertisekultur og et miljø 
med løbende forbedringer. Vi sætter folk først, 
kolleger og kunder. Vi focusere på ekspert 
håndværk og høj kundeservice. Vi er EVAPCO 
- vi er dit team, ikke kun for en levetid, men for 
kommende generationer.

EVAPCO Europe a/s er et fuldt ejet datterselskab 
af EVAPCO inc. EVAPCO er siden sin stiftelse i 
1976 blevet en industriel leder indenfor udvikling 
og fremstilling af kvalitets varmevekslere over hele 
verden. EVAPCO´s mission er at levere førsteklas-
ses service og kvalitets produkter.

Lær EVAPCO at kende

Betjener det kommercielle HVAC markede samt, 
Industriel køling, kraft og Process områder.
Grundlagt i 1976
Medarbejderejet
24 produktionsanlæg i 10 lande
Mere end 170 salgskontorer verden over



En verden af fleksibilitet
Certificering

Afgørende for en virksomheds succes er kvaliteten 
af dens produkter og dens kundeservice. Interessen 
for produkter af høj kvalitet stiger verden over, hvilket 
kræver konstant forskning og forbedringer hvis der 
skal leves op til markedets kvalitetskrav. Som følge 
heraf er der udviklet kvalitetssystemer og retningslinjer 
der supplerer relevante produkter og servicekrav i de 
tekniske specifikationer. Den internationale standard 
(ISO 9001) inkluderer de mange forskellige aktiviteter 
indenfor dette felt.

Garanti for termisk virkningsgrad

EVAPCO garanterer for vores udstyrs termiske 
virkningsgrad som vist på databladet, når udstyret er 
installeret i overensstemmelse med retnings-linjerne 
herfor. EVAPCO sender en ingeniør, der vil foretage 
en ydelsestest, såfremt der opstår spørgsmål 
angående den termiske virkningsgrad efter udstyrets 
installation og opstart. Testen kan observeres af 
ejeren og den konsulterende ingeniør eller deres 
autoriserede repræsentant. Hvis resultatet viser at 
udstyret er mangelfuldt, foretager EVAPCO de 
nødvendige reparationer eller justeringer for at 
udbedre fejlen. Hvis udstyret viser sig at yde i 
overensstemmelse med databladet, skal EVAPCO 
kompenseres for de udgifter vi har haft i forbindelse 
med ydelsestesten.



Produkter

Kommercielle
Tørkølere & Kondensatorer

Adiabatiske kølere

Varme & Køle coils

Kondensator og fordamper coils

Højtryks Coils

industrielle 
Tørkølere & Kondensatorer



Materialer

Tilføj Værdi med EVAPCO

Det rigtige materiale til den rigtige pris. Vores store udvalg af materialer giver fuldstændig fleksibilitet 
til bedste varmeoverførsel og konstruktion. EVAPCO alsidige produktionskapacitet gør det muligt at 
vælge lagrede materialer med begrænsede leveringsrestriktioner.

Rammemateriale

• Galvaniseret stål (Z-275) - Standardrammemateriale til de fleste applikationer
• Alu Zink (AlZn) - Tilbyder mere beskyttelse end galvaniseret stål (Z-275)
• Aluminium Magnesium (AlMg3) - Letvægts materiale, der giver ekstra beskyttelse over (AlZn)
• Rustfrit stål (AISI 304) - Godt valg til ætsende miljøer
• Rustfrit stål (AISI 316) - Ideelt til barske og kystmiljøer

Rør og Headers

• Kobber (Cu) - Fremragende termiske egenskaber til de fleste applikationer
• Aluminium (Al) - Fremragende valg til specielle anvendelser som deioniseret vand
• Rustfrit stål (AISI 304) - Ideelt til ætsende miljøer eller industrielle anvendelser
• Rustfrit stål (AISI 316) - Anvendes i fødevareprocesser eller kystmiljøer
• Titanium (Ti) - Meget holdbar og let. Ideel til brug i kølesystemer, hvor havvand cirkuleres inde i rørene

Finner

• Aluminium (Al) - Fremragende mekaniske og termodynamiske egenskaber
• Kobber (Cu) - Tungt materiale med fremragende termodynamiske egenskaber og

korrosionsbestandighed
• Fortinnet kobber (CuSn) - Tilbyder ekstra beskyttelse over almindeligt kobber
• Alu Magnesium (AlMg) - God korrosionsbestandighed i kystmiljøer
• Rustfrit stål (AISI 304) - Ideelt til ætsende miljø eller industrielle anvendelser
• Rustfrit stål (AISI 316) - Anvendes i fødevareforarbejdning eller hårdere omgivelser end (AISI 304)
• Aluminium Hydrophilic (AlHy) - Ideel til adiabatiske spray systemer.
• Epoxy-belagt aluminium (AlEP) - Alternativt valg til (AlMg) og egnet til visse ætsende miljøer



Offshore

Havvand anvendes ofte som kølemiddel i offshore vekslere. Da vandet vil cirkulere gennem veksleren, er 
titan det optimale materiale. Titanium varmevekslere fra EVAPCO er udvalgt, designet og fremstillet til at 
imødekomme kravene til offshore installation. Materiale udvælgelse, svejsning og fabrikations processer, 
kræver passende opmærksomhed for at opnå de kvalitetsresultater, der kræves for dette miljø.

Anvendelsesområder

• Offshore
• Procesindustri
• Korrosive miljøer
• Udstødningsgasser

EVAPCO er en af de førende leverandører af titanium varmevekslere 
til barske miljøer, der kræver ekstra holdbare produkter.



CoilCalc

EVAPCO beregningsprogram CoilCalc, er  første skridt i konstruktionen. CoilCalc tillader brugeren at 
indtaste systemværdierne og tilpasse enheden til specifikke forhold. Materialevalg, finkonfiguration, 
fine afstand, ventilatorer og mange andre enhedsegenskaber vælges.

Produkter tilgængelige i CoilCalc:

• Varme-/Køleflader
• Kondensatore
• Fordampere
• Dampflader
• Varmegenvindingssystemer
• Tørkølere
• Sandwich kølere
• Luftkølede kondensatorer
• Adiabatiske kølere
• Adiabatiske kondensatorer



World Headquarters/
Research and 
Development Center

EVAPCO Facilities

VORE PRODUKTER ER FREMSTILLET VERDEN OVER.

Lær EVAPCO at kende

• Betjener det kommercielle HVAC markede samt,
Industriel køling, kraft og Process områder.

• Grundlagt i 1976
• Medarbejderejet
• 24 produktionsanlæg i 10 lande
• Mere end 170 salgskontorer verden over

Forpligtet til at gøre livet lettere, mere pålideligt og mere bæredygtigt for mennesker overalt

EVAPCO Europe BVBA
Heersterveldweg 19
Industrieterrein Oost
3700 Tongeren, Belgium
Tel. +32 12 39-50-29
Fax +32 12 23-85-27
evapco.europe@evapco.be

EVAPCO Europe BVBA
Bureau de liaison France
1, Impasse des Presles
F-69720 Saint-Bonnet-
de Mure, France
Mob. +33 (0)6 86 41 77 87
l.deblon@evapco.be

EVAPCO Europe GmbH 
Insterburger Strasse 18
D-40670 Meerbusch
Germany 
Phone: +49 2159 69 560 
Fax: +49 2159 69 56 11 
info@evapco.de 

EVAPCO Europe a/s 
A subsidiary of Evapco, Inc. 
Knøsgårdvej 115 
9440 Aabybro, Denmark 
Phone: +45 98 24 49 99 
Fax: +45 98 24 49 90 
info@evapco.dk

EVAPCO Middle East DMCC 
Reef Tower, 29th Level
Cluster O, Jumeirah Lake Towers 
P.O. Box: 5003310-Dubai, U.A.E. 
Phone: +971 4 448 7242
Fax: +971 4 448 7112
info@evapco.ae

EVAPCO EUROPE
EVAPCO Europe, S.r.l. 
Via Ciro Menotti 10 
I-20017 Passirana di Rho, 
Milan, Italy 
Phone: +39 02 939 9041 
Fax: +39 02 935 00840 
evapcoeurope@evapco.it

EVAPCO Europe GmbH 
Berenbosteler Str. 76 A 
D - 30823 Garbsen 
Germany 
Phone: +49 5137 93 875-0 
Fax: +49 5137 93 875-20 
info@evapcoas.de 




