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EDINSTVENA TEHNOLOGIJA

¡ Mednarodno tehnološko podjetje, ki zagotavlja celovite ogrevalne
rešitve na področju procesnega ogrevanja in upravljanja oz. 
nadzora nad temperaturami v zahtevnih in raznovrstnih
industrijskih procesih.

¡ Chromalox ustanovljen leta 1917 v Pittsburgh, Pennsylvania 
(ZDA), danes zaposluje preko 1,200 ljudi po vsem svetu s 
proizvodnimi obrati v Utah in Tennessee (ZDA), Mehiki, na
Kitajskem in v Franciji

Chromalox združuje napredne toplotne tehnologije z specializiranim inženiringom za reševanje najbolj
zahtevnih industrijskih ogrevalnih problemov in zahtev

Kdo smo Kaj delamo
¡ Razvijamo, projektiramo in proizvajamo napredne toplotne

tehnologije za najbolj zahtevne industrijske aplikacije

¡ Najbolj obsežen in raznovrsten nabor električnih srednje-
napetostnih grelcev in nadzornih sistemov

¡ Rešitve ogrevanja za npr. preprečevanje zmrzali, vzdrževanje
procesne temperature, zaščito pred nizkimi temperaturami, 
preprečevanje vlage v procesih oz. napravah, vzdrževanje
optimalne viskoznosti snovi, ogrevanje prostorov, itd..

Produktni Segmenti

Industrijski grelci in sistemi
Industrial Heaters & Systems 

Ogrevalne rešitve za industrijske
procese

Grelni kabli
Heat Trace

Rešitve za upravljanje in nadzor
temperature za cevne sisteme, 

ventile in zbiralnike

Komponentni grelci
Component Heaters and Technologies

Komponentne ogrevalne rešitve
za proizvajalce industrijske

opreme



VODILNI V ELEKTRIČNIH GRELCIH

Grelni kabli v refinerijah za
preprečevanje zmrzali

Obtočni grelci uporabljeni za
ogrevanje Silicon 

Tetrachloride (STC) v 
proizvodnem procesu

Primeri aplikacij

Opis
Poslovnega

Segmenta

Položaj

Potopni grelci za
vzdrževanje temperature 
mazalnega olja v plinskih

turbinah

Ogrevalni in nadzorni sistemi v 
zbiralnikih za vzdrževanje in 
nadzor temperature biodiesel 

goriva

#1 ZDA., #1 Globalno

Industrijski grelci & sistemi (IH&S)

§ Ogrevalne rešitve za industrijske
procese

§ Produkti: sistemi za prenos toplote, 
električni kotli, obtočni grelci, potopni
grelci, grelci rezervoarjev, grelci zraka, 
nadzorni sistemi, itd..

§ Ponujamo tudi inženiring, svetovanje, 
montažo in vzdrževanje

Grelni kabli (HT) 

#4 Globalno

§ Rešitve ogrevanja in upravljanja
temperature za cevne sisteme, ventile
in zbiralnike

§ Produkti: samoregulativni grelni kabel, 
mineralno izoliran grelni kabel, grelni
kabel s konstantno močjo, nadzorni in 
regulacijski sistemi, senzorski sistemi
za preprečevanje zmrzali in 
vzdrževanje toplote, viskoznosti snovi, 
itd..

§ Nudimo vodenje projektov, inženiring, 
montažo in vzdrževanje

Samoregulativni grelni kabli za
vzdrževanje temperature v 
plinskih in parnih turbinah

Grelni trakovi za
vzdrževanje temperature v 

zbiralnikih

Komponentni grelci in tehnologije (CT)

#2 ZDA, #3 Globalno

§ Komponentni grelci za proizvajalce
industrijske opreme

§ Produkti: cevni grelci, grelni trakovi, 
grelni obročki, grelne šobe, grelni
vložki, upogljivi grelniki, sistemi za
nadzor in regulacijo temperature in 
moči, senzorji temperature, itd..



Manjša nevarnost

Minimalno vzdrževanje

Kontrolirani stroški

Okolju prijazno & nižji
stroški inštalacije

Natančna kontrola temperature

Brez onesnaževanja okolja
Nižji stroški inštalacije
Visoki prihranki

Ni nevarnosti odprtih požarov

$
Nižja nihanja cen električne energije

Enostavno in hitro vzdrževanje

ZAKAJ SREDNJE NAPETOSTNI  ELEKTRIČNI  
GRELCI?



PREGLED IZDELKOV

Sistem za prenos
toplote

¡ Grelci za industrijske procese - Ogrevanje zraka, plinov, 
tekočin; nadzorni sistemi

¡ Dobava različnih grelcev za različne namene, izdelane tudi
po meri (sistemi po meri – 60% prodaje)

¡ Mednarodne izkušnje v številnih industrijah za raznovrstne
aplikacije

¡ Panoge: Energetika, naftna industrija, petrokemična, 
kemična industrija, gradbeništvo, prehrambena industrija, 
avtomobilska, farmacevtska, težka industrija, letalska
industrija, vojaška industrija, itd..

¡ Vodilni na razdrobljenem trgu

Industrijski grelci & sistemi (IH&S)

Potopni grelec

Grelci zraka
Modularne procesne

rešitve (skid packages)

Obtočni grelec

Nadzorne plošče & 
sistemi Parni kotli in grelci

Grelec rezervoarjev, 
zbiralnikov

¡ Za proizvajalce industrijske opreme

¡ Ogrevanje zraka, plinov, tekočin, naprav in orodij

¡ Regulacija ogrevanja

¡ #3 Globalno; #2 v Severni Ameriki

Komponentni grelci in tehnologije (CT)

Grelni vložek Cevni grelec

Upogljivi grelec Nadzor temperature

Grelna šoba Grelni obroček in trak

Senzorji in dodatki

Industrijski grelci & sistemi (IH&S) Komponentni grelci in tehnologije (CT)



PREGLED IZDELKOV

¡ Ogrevanje, regulacija in nadzor temperature za cevne
sisteme, rezervoarje in ventile

¡ Znanje in izkušnje z delom na velikih projektih z dopolnilnimi
storitvami inženiringa, zagona, montaže, vzdrževanja in 
svetovanja

Samoregulativen
grelni kabel

Zaščiteni grelni kabel
za nevarna področja

Digitalni
termostati

Grelni kabel Sistemi varnostne
prekinitve grelnega kabla

Nadzorni sistemi

Nadzorna
plošča

Nadzorni računalniški
programi

Grelni kabli

Grelni kabli Certifikati
¡ Vrsta dovoljenj in certifikatov za vse države in vse industrije

Hazardous 
Areas

Pressure 
Vessels

General 
Electrical

Approval Approval Approval

ATEX ASME CCC

BASEEFA ASMERKBLATT CE

BKI CODAP CSA

CCE PED CSTB

CENELEC Selo DEMKO

CMAT STOOMWEZEN DNV

CQST EVPU

FM GB

LCIE GOST/PCT

SAA Kosha

IECEx PTB

UL/Listed

UL/Recognized

VDE

VERITAS



INŽENIRSKE STORITVE

CELOVIT SKLOP STORITEV

¡ Svetovanje, projektiranje in inženiring (izdelava po
meri)

¡ Proizvodnja
¡ Inštalacija in zagon
¡ Vzdrževanje in popravila
¡ Spremljanje delovanja, diagnostika
¡ Usposabljanje osebja naročnika
¡ Atraktivni garancijski programi
¡ Komplementarne storitve preko spletnih orodij in 

programske opreme za učinkovitejše delo

Globalni storitveni centri
• LaVergne, TN
• Croydon, UK
• Shanghai, China
• Thailand



PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI

Proizvodne lokacije

Ogden, Utah
Velikost (sq. ft.): 184,000

Lastništvo: V lasti

Izdelki: IH&S

Aktivnosti:
Proizvodnja, inženiring, 
distribucija

Zaposleni: 208

Nuevo Laredo, Mexico
Velikost (sq. ft.): 113,000

Lastništvo: Najem

Izdelki: IH&S in CT

Aktivnosti:
Proizvodnja, inženiring, 
distribucija

Zaposleni: 383

La Vergne, Tennessee
Velikost (sq. ft.): 143,000

Lastništvo: Najem

Izdelki: Grelni kabli

Aktivnosti:
Proizvodnja, inženiring, 
distribucija

Zaposleni: 100

Soissons, France
Velikost (sq. ft.): 150,000

Lastništvo: V lasti

Izdelki: IH&S

Aktivnosti:
Proizvodnja, inženiring, 
distribucija

Zaposleni: 115

Wujiang, China
Velikost (sq. ft.): 28,000

Lastništvo: Najem

Izdelki: Grelni kabli

Aktivnosti:
Proizvodnja, inženiring, 
distribucija

Zaposleni: 29

Manufacturing Facilities

World Headquarters

Direct Sales Offices

Calgary, Canada
Edmonton, Canada3

Croydon, UK Dortmund, Germany

Dubai, UAE
New Delhi, India

Shanghai, China

Chonburi, Thailand

Singapore, Singapore

Pittsburgh, Pennsylvania
Velikost (sq. ft.): 22,000 

Lastništvo: Najem

Aktivnosti:
Administracija, prodaja, 
inženiring

Zaposleni: 60



PRIMERI UPORABE:  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA

1. POLNILNICA PIJAČ – Sistem za ogrevanje in steriliziranje praznih steklenic v polnilnici, za nemene
preprečevanja nabiranja vlage in plesni

2. PROCESIRANJE OREŠČKOV – v proizvodnem procesu je potrebno oreščke toplotno obdelati, da se 
uničijo mikroorganizmi ki bi lahko povzročili bolezen, kvarjenje ali celo nezaželeno fermentacijo živila. 
Ustrezen sistem za toplotno obdelavo hkrati z nadzorom in regulacijo temperature je nujen.

3. PROIZVODNJA SLAŠČIC – slaščice je potrebno v proizvodnem procesu med drugim tudi toplotno
obdelati oz. segreti, da se jih omehča, pred samim razrezom in oblikovanjem. To se lahko naredi z 
namenskimi grelci nameščenimi nad proizvodnjo linijo ali kako drugače.

4. POLNILNICA PIJAČ – da se zagotovi trajno zatesnitev zamaškov steklenic, jih je potrebno toplotno
obdelati.

5. PROIZVODNJA HRANE ZA PSE – hrano je potrebno toplotno obdelati na določeno temperaturo ter to 
temperaturo določen čas tudi vzdrževati, da se uničijo bakterije in insekti v hrani. Ustrezen ogrevalni
sistem z nadzorom in regulacijo temperature je zato nujen.

6. SKLADIŠČE ZA HRANO– smola, hranjena v kotlu, se strdi v kolikor se ne zagotovi ustrezne
temperature v kotlu oziroma se uniči, v kolikor je temperatura v njem previsoka. Zato je potrebno
imeti ustrezen sistem za ogrevanje, nadzor in regulacijo temperature v kotlu.



PRIMERI UPORABE:  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA

7. PROIZVODNJA RIBJIH JEDI – oprema za toplotno obdelavo – cvrtje ribjih izdelkov

8. PROIZVODNJA ČOKOLADE – pri oblikovanju čokoladnih izdelkov je ključno vzdrževanje določene

temperature ”šablon” preden se jih napolne s čokoladnim sirupom. Ustrezen grelni sistem z 

regulacijo je zato potreben.

9. PALMOVO OLJE V PROIZVODNJI – Palmovo olje je zelo specifično ter zahteva drugačno okolje kot

preostala rastlinska olja. Je namreč zelo nasičeno ter srednje-trdno pri sobni temperaturi. Pri nizki

temperaturi pa postane pregosto. Prevelika temperaturna nihanja v proizvodnem procesu lahko

uničijo olje, transportne cevi in ostalo procesno opremo. Olje je tako v procesu obdelave potrebno

ustrezno ogrevati in vzdrževati točno določeno temperaturo, da se zagotovi kvaliteto ter ustrezen

pretok.

10. OBRAT ZA OBDELAVO KANOLINEGA OLJA – del obrata so tudi ogromni rezervoarji za olje ter cevovodi

za njegov transport. Tako rezervoarji kot cevovodi morajo biti ustrezno ogrevani, da se zagotovi

ustrezno viskoznost olja za optimalen pretok in ustrezno kvaliteto olja. 

11. HLAJENO SKLADIŠČE – v močno hlajenem skladišču, kjer so temperature blizu ali pod ničlo celzija, je

potrebno poskrbeti tudi za ustrezno temperaturo tal, strukture ter temeljev, saj pri nizkih

temperaturah pride do poškodb na stavbi. Ustrezen sistem za ogrevanje oz preprečevanje zmrzali na

strukturi skladišča je zato nujen.



PRIMERI UPORABE:  
NAFTNA & KEMIČNA INDUSTRIJA

1. RAFINERIJA – Zagotoviti je potrebno ustrezno preprečevanje zmrzali na infrastrukturi in procesni
opremi, ogrevanje naftovodov in plinovodov za optimalen pretoka nafte oz. plina, vzdrževanje
ustrezne temperature v rezervoarjih nafte in plina, itd..

2. KEMIČNA TOVARNA – reaktor za kemično procesiranje zahteva pri delovanju širok temperaturni
razpon, hitro in učinkovito segrevanje in ohlajanje ter ustrezen sistem za nadzor in regulacijo
temperature.

3. NAFTNO PODJETJE – testna komora za oceno ustreznosti vrtalnih komponent zahteva ustrezen sistem
ogrevanja, ki zdrži visoke temperature in pritiske v komori.

4. PROIZVAJALEC PLINSKIH KOMPRESORSKIH POSTAJ – Potrebno je preprečiti zmrzal na komponentah
ter poskrbeti za ogrevanje oz. vzdrževanje ustrezne temperature plina v procesu. V zimskem času
lahko zmrzal prepreči pretok plina v procesu, zaradi česar pride do velike škode.

5. KEMIČNA TOVARNA – proizvajalec asfaltnih aditivov mora v proizvodnem procesu narediti ustrezno
mešanico aditiva, tako da ga segreva na visoko temperaturo, s čimer zagotavlja tekoče stanje zmesi za
potrebe njenega prenosa skozi proizvodni proces. 

6. TRANSPORT NAFTE – Naftovodi morajo biti ustrezno ogrevani, da se zagotovi nemoten prenos nafte
po ceveh. 



PRIMERI UPORABE:  
ENERGETIKA

1. PROIZVAJALEC TURBIN – Starejše oz. rabljene turbine je potrebno v procesu obnove odmastiti in 
odstraniti rjo. To se navadno opravi v večjih rezervoarjih napolnjenih s kemikalijami. Kemikalije v 
rezervoarju je potrebno segrevati in to temperaturo tudi vzdrževati, zaradi česar je potreben ustrezen
ogrevalni sistem s kontrolno in regualacijsko enoto.

2. PLINSKA ELEKTRARNA – kogeneracijska elektrarna uporablja dve plinski turbini, ki potrebujeta
ustrezno pred-pripravo goriva za svoje delovanje. Plin je namreč potrebno pred-segreti, da se 
zagotovi učinkovitejše delovanje plinske turbine.

3. NUKLEARNA ELEKTRARNA – Za potrebe izvedbe testiranj je potrebno segreti hladilni medij oz plin
CO2, ki se ga uporablja za ohlajanje visoko temperaturnega nuklearnega reaktorja. Za segrevanje
medija se uporablja ustrezen ogrevalni sistem.

4. ELEKTRARNA – Elektrarna uporablja dva velika rezervoarja napolnjena z demineralizirano vodo, ki je
potrebna za delovanje turbin. Vodo v rezervoarjih je potrebno ustrezno segrevati, da se prepreči
zmrzal.

5. PROIZVODNJA SOLARNIH PANELOV – polisilikon se redno uporablja v proizvodnji solarnih panelov in 
elektronskih komponent. V samem kemičnem procesu solna raztopina izloči vodik. Zapletena zmes
vodika in pare zahteva vzdrževanje visoke temperature v procesu, visokega pritiska in počasnejši
pretok. V kolikor teh pogojev ni, kemična reakacija ne uspe.



PRIMERI UPORABE:  
ENERGETIKA

6. HIDRO ELEKTRARNA – S protipoplavnimi vrati se regulira nivo vode, te je pa potrebno zaščititi pred
zmrzaljo, saj lahko v primeru okvare vrat pride do velike škode. Zato je potreben ustrezen grelni
sistem, ki poskrbi za nemoteno delovanje vrat tudi pri najnižjih temperaturah. 

7. TERMOELEKTRARNA– v tunelu kompleksa po katerem se vozijo vozički napolnjeni s premogom
nastaja veliko prahu. Za ta namen se uporablja škropilni sistem, ki pa velikokrat zmrzne pri nizkih
temperaturah. Težavo se odpravi z ustreznimi grelci. 

8. PLINSKA ELEKTRARNA – mazivno olje, ki se ga uporablja za podmazovanje plinske turbine je potrebno
ustrezno segrevati, da se zagotovi primerna viskoznost. 

9. TRANSFORMATORJI – transformatorske postaje locirane na odprtem so vedno predmet vlage, zato jih
je potrebno ustrezno in varno ogrevati. 

10. VETRNA ELEKTRARNA – vetrna elektrarna je sestavljena iz številnih komponent, ki morajo prestati
tudi najzahtevnejše vremenske oziroma klimatske razmere, kot npr. velika temperaturna nihanja, 
vlago, itd.. Potrebna je ustrezna grelna rešitev.

11. ČISTILNA NAPRAVA – Filtrirne membrane v rezervoarjih, kjer poteka obdelava fekalne odpadne vode, 
se lahko zaradi zmrzli uničijo. Ustrezna rešitev v obliki grelca je zato nujno potrebna. 



PRIMERI UPORABE:  
PROIZVODNJA

1. PROIZVODNJA GENERATORJEV – proizvajalec generatorjev potrebuje kondenzacijski grelec za svojo
proizvodnjo linijo. 

2. PROIZVODNJA LABORATORIJSKE OPREME – Proizvajalec pralnih strojev za laboratorije mora doseči
stroge sanitarne zahteve za čistost oprane posode. Doseči morajo točno določeno temperaturo vode, 
zaradi česar potrebujejo ustrezen grelec. 

3. PROIZVAJALEC KAVNIH AVTOMATOV ZA LETALA – proizvajalec potrebuje grelni vložek za kavni
avtomat.

4. PROIZVAJALEC VELIKIH REZERVOARJEV ZA DEF – potrebuje grelec za preprečevanje zmrzali v 
rezervoarju,  hkrati pa temperatura v njem ne sme preseči mejne vrednosti, saj bi se DEF raztopina v 
njem uničila. Tako potrebujejo ustrezno in ekonomično rešitev za regulacijo temperature in 
preprečevanje zmrzli, vlage ter korozije.

5. PROIZVAJALEC IMITACIJE KAMNA – v proizvodnji morajo biti kalupi enakomerno segreti na določeno
temperaturo. Rešitev je v segrevanju olja, ki kroži skozi kalupe, da jih ohranja segrete na ustrezni
temperaturi. 



PRIMERI UPORABE:  
PROIZVODNJA

6. PROIZVAJALEC AVTOBUSOV - potrebuje rešitev za udobno ogrevanje potniške kabine.

7. PROIZVAJALEC LOKOMOTIV – Proizvajalec potrebuje grelec za segrevanje mešanice vode in glikola, ki

se jo uporablja za pred-segrevanje motorja lokomotive. 

8. KLINIČNI CENTER – Cevovode hladilnega stolpa HVAC sistema kliničnega centra je potrebno

zavarovati pred zmrzaljo, zato je potreben ustrezen grelec, ki poleg samega gretja ponuja tudi

regulacijo in nadzor temperature ter alarmni sistem.

9. JEKLARNA – Pri ulivanju uporabljajo anodizirane aluminijeve kalupe. Površina kalupa v procesu

absorbira pline iz ozračja, se posebej vodik, ki pa negativno vpliva na kakovost odlitka, zato je

potrebno te pline z segrevanjem izločiti iz kalupa. 

10. PROIZVAJALEC BARV – Potrebuje peč z ustreznim grelcem, ki je zmožen dosegati visoke temperature. 

11. RUDNIK ZLATA – Pri rudarjenju zlata se uporabljata natrijev hidroksid in natrijev cianid, ki ju je

potrebno hraniti v rezervoarjih pri konstantni temperaturi 55 celzija. To je mogoče z uporabo

ustreznega grelca in regulacijskega sistema. 



PRIMERI UPORABE:  
PROIZVODNJA

12. POSLOVNI IN KOMERCIALNI OBJEKTI – v zimskem času je potrebno strehe objektov zaščititi pred
nabiranjem snega in zmrzaljo, saj lahko drugače pride do strukturnih poškodb na objektu. Ustrezen
grelni sistem je zato nujen. 

13. PROIZVAJALEC AVTOMOBILSKIH SEDEŽEV – Ogrevani avtomobilski sedeži imajo vgrajene grelce

14. PROIZVAJALEC JEKLENIH VERIG – Veriga mora biti premazana, da se zagotovi obstojnost ter zaščito
pred rjo. Premaz v rezervoarju mora biti ogrevan na določeno temepraturo, da se zagotovi ustrezno
kakovost in viskoznost. 

15. PROIZVAJALEC EMBALAŽE – Embalažo je potrebno zaščititi s posebnim premazom, ki mora biti v 
procesu ogret na določeno temperaturo, da se zagotovi optimalen pretoka premaza po cevovodih. 



PRIMERI UPORABE: LNG TERMINAL

Vodi in nadzorne plošče
Preprečevanje zmrzali in vzdrževanje
temperature v plinovodih

Modularne rešitve
Za proizvodnjo električne
energije iz zem. plina na
kraju samem

Vaporizator
Za segrevanje tekočega NGL

Parni kotel

Industrijski plinski grelci in nadzorne plošče
Segrevanje zraka za preprečevanje zmrzali zaradi vaporizacije, 
regeneracijski plinski grelniki, segrevanje plina v turbinah za
kompresijo, itd…

Grelniki rezervoarjev
Za ločitev in odstranjevanje
tekočin od odpadnih plinov

Anti-eksplozivni grelec zraka
Na eksplozivno nevarnih
območjih, prostorih



Z izbiro srednje napetostne rešitve so doseženi prihranki v višini USD $4 Million!

Primerjava stroškov za projekt 33MW
SREDNJE NAPETOSTNA TEHNOLOGIJA (Chromalox)

vs NIZKO NAPETOSTNA

KAKŠNI SO PRIHRANKI?

Process Heaters 1,917,000$    Process Heaters 3,728,000$    
Power Control Panels 1,692,000$    Power Control Panels 1,355,000$    
Start Up Service 78,000$          Start Up Service 78,000$          
   Sub-total 3,686,000$       Sub-total 5,160,000$    

Transformer 1,196,000$    Transformer -$                
250 ft run to panel 1,686,000$    250 ft run to panel 183,000$       
500 ft run to heater 3,371,000$    500 ft run to heater 438,000$       
140 labor hours 63,000$          50 labor hours 34,000$          
   Sub-total 6,316,000$       Sub-total 655,000$       

480V CONSTRUCTION 4160V CONSTRUCTION
Product

Installation

$5,815,000$10,001,000

Product

Installation



Prihranki preko USD $17 million z uporabo srednje napetostne
rešitve v 20 letnem obdobju

KAKŠNI SO PRIHRANKI?

COST OF OWNERSHIP 480V 4160V SAVINGS
Installation 10,001,000$  5,815,000$  4,187,000$    
Operating 13,392,000$  2,181,000$  11,212,000$  

Maintenance 143,000$       133,000$     11,000$          
10 yr Life Cycle Replacements 2,276,000$    600,000$     1,677,000$    

20 Year Costs 25,812,000$  8,727,000$  17,085,000$  

Annualized Costs 1,291,000$    437,000$     855,000$       

Primerjava stroškov za projekt 33MW v obdobju 20 let
SREDNJE NAPETOSTNA TEHNOLOGIJA (Chromalox)

vs NIZKO NAPETOSTNA



• Gazprom
• Rosneft
• Lukoil
• Shell
• Total
• Alstom
• EDF (electricite de France)
• Exxon
• Lotus
• Lafarge
• Lyon Airport
• Chevron
• Monsanto
• Kroger
• General Motors
• Ford motor co.
• Nestle France
• Peugeot
• Renault

REFERENCE

• Dessault Aviation
• Johnson Controls
• Motul
• Aluminij DD Mostar
• Maersk
• American Embassy Podgorica
• Bartec Varnost
• Adria Airways Tehnika
• Repsol
• Alumetal AG
• Samsung
• Hyundai Heavy Ind.
• Mitsubishi heavy Ind.


