Alfa Laval T10
Schimbător de căldură cu plăci și cadru cu garnituri pentru o gamă largă de aplicaţii
Introducere
Linia industrială a firmei Alfa Laval este o gamă largă de
produse care sunt folosite în practic toate tipurile de industrii.
Proiectat pentru un randament mare, acest model oferă o
performanţă termică excelentă. O mare selecţie de tipuri de
plăci și garnituri este disponibilă.
Aplicaţii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biotehnologie și farmaceutică
Chimicale
Energie și utilităţi
Alimente și băuturi
Îngrijirea locuinţei și personală
HVAC și refrigerare
Utilaje și fabricaţie
Marină și transport
Minerit, minerale și pigmenţi
Celuloză și hârtie
Semiconductori și electronică
Oţel
Tratarea apei și a deșeurilor

Beneficii
• Eficienţă energetică ridicată – cost de exploatare scăzut
• Configuraţie felxibilă – suprafaţa de transfer termic poate
fi modificată
• Ușor de instalat – design compact
• Utilitate ridicată – ușor de deschis pentru inspecţie și
curăţare și ușor de curăţat cu CIP
• Acces la reţeaua globală de service a firmei Alfa Laval
Caracteristici
Fiecare detaliu este conceput cu grijă pentru a asigura
performanţă optimă, timp de funţionare maxim și
mentenanţă ușoară.
Selecţia caracteristicilor disponibile:

•
•
•
•
•
•
•

Zonă de distribuţie CurveFlowTM
PowerArcTM
Garnitură ClipGripTM
Canal de garnitură decalat
OmegaPortTM
Cameră de scurgere
SteerLockTM

•
•
•
•
•
•
•
•

FlexFlowTM
Cadru compact
Cap al șurubului fix
Deschidere șurub canal
pentru pană
Ureche de ridicare
Dublură
Șaibă de siguranţă
Capac șurub de strângere

Portofoliul de Service 360° al firmei Alfa Laval
Oferta noastră vastă de servicii asigură performanţa de vârf a
echipamentului dumneavoastră Alfa Laval pe întreaga durată
a ciclului său de viaţă. Portofoliul de servicii 360° al firmei Alfa
Laval include servicii de instalare, curăţare și reparaţii,
precum și piese de schimb, documentaţie tehnică și
depanare. Oferim și înlocuiri, îmbunătăţiri, monitorizare și
multe altele.
Pentru informaţii despre oferta noastră completă de servicii și
cum să ne contactaţi - vă rugăm să vizitaţi ww.alfalaval.com/
service.

Desen dimensional

Conexiuni cu flanșă

Măsurări mm (inch)

Model cadru

Standard conexiune

FM, PED

EN 1092-1 DN100 PN10
ASME B16.5 Class 150 NPS 4

FG, PED

EN 1092-1 DN100 PN16
ASME B16.5 Class 150 NPS 4

FD, PED

EN 1092-1 DN100 PN25
ASME B16.5 Class 150 NPS 4
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Tip

H
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T10-FM PED
T10-FG PED
T10-FD PED

1054 (41.5”)
TBA
TBA

470 (18.5”)
TBA
TBA

190 (7.48”)
TBA
TBA

Numărul de șuruburi de strângere poate varia în funcţie
de presiunea nominală.
Date tehnice
Plăci

Tip

Canal liber, mm (inch)

T10-B
T10-M

Placă unică
Placă unică

2.52 (0.099)
3.95 (0.155)

Materiale
Plăci pentru transfer termic

304/304L, 316/316L
Ti

Garnituri teren
NBR, EPDM
Conexiuni cu flanșă
Dublat cu metal: inox, Aliaj 254, titan
Cadru și placă de presiune Oţel carbon, vopsit epoxidic

Alte materiale pot fi disponibile la cerere. Nu
toate combinaţiile de opţiuni pot fi configurabile.
Date operaţionale
Cadru, cod PV

Presiune nominală max.
(barg/psig)

Temperatură nominală
max. (°C/°F)

FM, PED
FG, PED
FD, PED

10.0/145
16.0/232
25.0/362

180/356
180/356
180/356

Presiuni și temperaturi nominale extinse pot fi disponibile la
cerere.

Acest document și conţinutul său fac obiectul drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Alfa Laval Corporate AB. Nicio parte din acest document nu poate fi
copiată, reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, sau în orice scop, fără permisiunea expresă scrisă prealabilă a firmei Alfa Laval Corporate AB. Informaţiile și serviciile
oferite în acest document sunt date ca beneficiu și serviciu pentru utilizator, și nu se dă nicio declaraţie sau garanţie legată de exactitatea sau adecvarea acetor informaţii și servicii pentru orice
scop. Toate drepturile sunt rezervate.
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