CB112 / CBH112
Pájené deskové výměníky tepla

CB60 / CBH60
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa
Brazed Plate Heat Exchanger
ve výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby
neustává práce na jejich vývoji. Mnohaleté zkušenosti,
patentované výrobní postupy a inovativní konstrukce
jsou zárukou
nejvyšší kvality našich výrobků.
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Working
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The heating surface consists of thin corrugated metal plates
stacked on top of each other. Channels are formed between
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Různé možnosti provedení
Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval mohou být dodány
v široké škále provedení. U každého výměníku je v nabídce
hned několik profilů desek odpovídajících různým podmínkám
a výkonovým specifikacím. Pro zajištění optimální funkce si
můžete vybrat výměník ve standardní konfiguraci,
nebo jednotku navrženou podle vašich specifických potřeb.

Asymetrické kanály
Výměník CB112 / CBH112 je dostupný jak ve standardním
provedení, tak i se zcela novými asymetrickými kanály.
U asymetrického provedení nejsou objemy kanálů na obou
stranách stejné a díky přibližně 25% rozdílu v objemu je
možné částečně eliminovat omezující vliv maximální přípustné
tlakové ztráty.
Particulars required for quotation
To enable Alfa Laval’s representative to make a specific quotation, specify the following particulars in your enquiry:
- required flow rates or heat load
Toho
lze efektivně
využít především při velmi rozdílných
- temperature
program
průtocích
na
jednotlivých
stranách
nebo odlišných fyzikálních
- physical properties of liquids
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vlastnostech
médií
(například
voda/olej).
Při stejných
- desired working pressure
parametrech
tak
lze
použít
menší
a
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výměník.
- maximum permitted pressure drop
Příklady
Examplespřipojení*
of connections

Outside
S vnějším
threaded

závitem

Inside
S vnitřním
threaded

Soldering
Pájecí

závitem

*) Další druhy připojení jsou dostupné na vyžádání.

Welding

Navařovací

CB112 - závislost tlaku na teplotě dle PED certifikace*
PS

Technické údaje
Min. pracovní teplota
Max. pracovní teplota
Min. pracovní tlak
Max. pracovní tlak
Objem kanálu H, L, M, litry
Objem kanálu AH, AM, litry

S3 - S4

bar (PSI)

S1 - S2

37 (537)

viz graf
viz graf
vakuum
viz graf
0,18
0,20
0,16
1,0
51
10
300

Max. velikost částice, mm*
Max. průtok m3/h**
Minimální počet desek
Maximální počet desek

32 (464)

30 (435)

TS
-196

90

150

225

˚C

(-321)

(194)

(302)

(437)

(˚F)

*) Maximální rozměr oka síta filtru předřazeného před vstupem
do výměníku
**) Médium voda, rychlost 5 m/s (max. přípustná hodnota kvůli
hlukovým projevům)

CBH112 - závislost tlaku na teplotě dle PED certifikace*
PS

Standardní materiály

S3 - S4

53 (769)

Krycí desky
Kanálové desky
Připojení
Pájecí materiál

48 (696)

Standardní rozměry a hmotnost*

bar (PSI)

S1 - S2

CB112
Rozměr A (mm) = 15 + (n x 2,05) ± 2 mm nebo 1,5 %
Hmotnost* kg = 4,82 + (n x 0,35)
CBH112
Rozměr A (mm) = 19 + (n x 2,05) ± 2 mm nebo 1,5 %
Hmotnost* kg = 5,68 + (n x 0,35)

45 (653)

TS
-196

90

150

225

˚C

(-321)

(194)

(302)

(437)

(˚F)

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
měď

*) Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení Alfa Laval
*) bez připojení

191

A

200

768

92

519

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specifické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
• požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon,
• teplotní spády,
• maximální přípustná tlaková ztráta,
• fyzikální vlastnosti použitých kapalin,
• požadovaný pracovní tlak.

(n = počet desek)

260

Alfa Laval si vyhrazuje právo na změny údajů bez předchozího upozornění.
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UMÍSTIT LOGO A KONTAKTNÍ ÚDAJE METALIMPEX HES
Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorů získáte
na webových stránkách www.alfalaval.cz

