CB60 / CBH60
Pájené deskové výměníky tepla

CB60 / CBH60

Brazed Plate Heat Exchanger
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Technické údaje

S3 - S4 CB60

S3 - S4 CBH60

S1 - S2 CB60

S1 - S2 CBH60

Min. pracovní teplota
Max. pracovní teplota
Min. pracovní tlak
Max. pracovní tlak
Objem kanálu, litry
Max. velikost částice, mm*
Max. průtok m3/h**
Minimální počet desek
Maximální počet d esek

50
45
39

40

viz graf
viz graf
vakuum
viz graf
0,103
1,0
14,5
10
100

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

36
32

Standardní materiály
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Krycí desky
Kanálové desky
Připojení
Pájecí materiál

TS
˚C

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
měď

Standardní rozměry a váha
CB60 a CBH60
Rozměr A (mm) = 13 + (n x 2,35) ± 1,5 %
Váha* kg = 2,1 + (n x 0,18)

113
50

A

S1

S3

S2

466

S4

527

* bez připojení
(n = počet desek)
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Jak kontaktovat firmu Alfa Laval
Nejaktuálnější údaje o možném spojení
s firmou Alfa Laval ve všech zemích
získáte na našich webových stránkách
www.alfalaval.cz

Alfa Laval si vyhrazuje právo na změny údajů bez předchozího upozornění.

