Alfa Laval CB410
Schimbător de căldură brazat
Introducere
Schimbătoarele de căldură brazate cu plăci Alfa Laval CB
asigură un transfer termic eficient cu o amprentă mică.
Aplicaţii
• Încălzire și răcire HVAC
• Răcirea uleiului
• Încălzire și răcire
industrială
Beneficii
•
•
•
•
•
•

Compact
Ușor de instalat
Cu auto-curăţare
Este necesar un nivel scăzut de service și mentenanţă
Toate aparatele sunt încercate la presiune și etanșeitate
Fără garnituri

Proiect
Materialul de lipire etanșează și ţine plăcile laolaltă în punctele
de contact, asigurând transferul termic optim, eficienţa și
rezistenţa la presiune. Utilizând tehnologii de proiectare
avansate și verificare extensivă, garantează cea mai mare
performanţă și cea mai lungă durată de funcţionare posibilă.
Pe baza componentelor standard și a unui concept modular,
fiecare aparat este construit la comandă pentru a satisface
cerinţele specifice ale fiecărei instalaţii individuale.
Exemple de conexiuni

Flanșă compactă

Sudură

Menghină

Date tehnice

Presiune și temperatură nominală

Materiale standard

CB410/CBH410 – Grafic presiune/temperatură aprobare PED

Plăci de presiune
Conexiuni
Plăci
Adaos lipire

Oţel inoxidabil
Oţel inoxidabil
Oţel inoxidabil
Cupru

PS
bar (PSI)

S3 - S4

(CBH410)

S3 - S4

(CB410)

S1 - S2

(CBH410)

S1 - S2

(CB410)

28 (406)
25 (363)
23 (334)

Dimensiuni și greutate
16 (232)
15 (218)

Dimensiuni și greutate 1
A măsură (mm)
A măsură (inch)

14.2 + (2.17 * n)
0.56 + (0.09 * n)

Greutate (kg) 2

30 + (1.14 * n)

Greutate (lb) 2

66.14 + (2.51 * n)

13 (189)
12 (174)

TS
-196

20

90 100

150

225

˚C

(-321)

(68)

(194)(212)

(302)

(437)

(˚F)

1 n = număr de plăci

Proiectat pentru vid complet

2 Exclusiv conexiunile

Schimbătoarele de căldură cu plăci Alfa Laval sunt
disponibile cu o gamă largă de aprobări ale vaselor de
presiune. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul Alfa Laval
pentru informaţii suplimentare.

Date standard
Volum per canal, litri (gal)
Dimensiune max. particule, mm (inch)

0.69 (0.1823)
1 (0.039)

Debit max.1 m3/h (gpm)
Direcţie de curgere
Nr. minim de plăci
Nr. maxim de plăci

285 (1254.8)
Paralelă
10
300

NOTĂ: Valorile de mai sus trebuie folosite ca o indicaţie.
Pentru valori exacte, vă rugăm să folosiţi desenul generat de
configuratorul Alfa Laval ori contactaţi reprezentantul local
Alfa Laval.

1 Apă la 5 m/s (viteza conexiunii)

Desen dimensional
Măsurări în mm (inch)
490
290

A
104.5

$S1

S4

S1

S3

S2

$S3

$S2

793

593

$S4

100
129
310
490
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