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Alfa Laval na Êwiecie
Alfa Laval jest wiodàcym na Êwiecie 
dostawcà specjalistycznych urzàdzeƒ 
i rozwiàzaƒ in˝ynierskich. 

Oferowane urzàdzenia, kompletne linie 
technologiczne oraz serwis zapewniajà 
naszym Klientom optymalny i bezawaryjny 
przebieg realizowanych procesów.

Nasze nowatorskie rozwiàzania 
umo˝liwiajà ogrzewanie, ch∏odzenie, 
transport i oddzielanie takich produktów 
jak olej, woda, chemikalia, napoje, artyku∏y 
˝ywnoÊciowe i farmaceutyki.

Mi´dzynarodowa struktura firmy, obej-
mujàca swym zasi´giem oko∏o 100 krajów 
sprawia, ˝e jesteÊmy do dyspozycji naszych 
Klientów praktycznie na ca∏ym Êwiecie.
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SzeÊç g∏ównych 
argumentów zakupu 
wymienników od 
Êwiatowego lidera

Alfa Laval dostarczy∏a pierwszy wymiennik  
do mleczarni w roku 1931. W porównaniu  
z oferowanymi obecnie p∏ytami o gruboÊci 
0,4 mm u˝yto wówczas p∏yt o gruboÊci 5-10 mm.
Obecnie g∏ówny nacisk w rozwoju wymienników 
ciep∏a po∏o˝ony jest na wydajnoÊç.

1.  Technologia, która oszcz´dza 
twoje pieniàdze

Wieloletnie badania i doÊwiadczenie 
Alfa Laval sprawi∏y, ˝e nasze wymien-
niki wykonane sà z odpowiednich 
materia∏ów, a zaawansowane techniki 
projektowania pozwalajà na opty-
malizacj´ ich dzia∏ania. Wszystko to 
przyczynia si´ do redukcji kosztów eks-
ploatacyjnych i przynosi oszcz´dnoÊci.

2.  Projektowanie przyjazne  
dla serwisu

Sposób projektowania wymienników 
zapewnia szybkà i ∏atwà napraw´ 
urzàdzenia przez jednà osob´ przy 
u˝yciu standardowych narz´dzi. 
Pozwala równie˝ na redukcj´ przerw 
w pracy urzàdzenia, gwarantuje 
bezpieczeƒstwo oraz zapewnia 
wyd∏u˝ony okres ˝ycia wymiennika.

3.  Szeroki zakres proponowanych 
rozwiàzaƒ

Alfa Laval oferuje wymienniki w sze-
rokim zakresie wielkoÊci i mocy. 
W zale˝noÊci od aplikacji i parametrów 
pracy oferowane sà p∏yty o ró˝nym 
wzorze t∏oczenia. G∏´bokoÊci t∏o-
czenia p∏yt kszta∏tujà si´ w zakresie 
od 1,5 mm do 11 mm, co zapewnia 
optymalne warunki pracy dla ró˝nych 
zastosowaƒ. 

Wymienniki dwuprzep∏ywowe sà 
w stanie przenieÊç niemal dwukrotnie 
wi´kszà moc przy zachowaniu tej 
samej powierzchni grzewczej.

4. Pe∏na zgodnoÊç z PED
Wszystkie wymienniki Alfa Laval 
sà zgodne z Dyrektywà Dotyczàcà 
Budowy Zbiorników CiÊnieniowych, 
PED pod wzgl´dem mechanicznym 
oraz materia∏owym. Mogà byç one 
równie˝ dostarczane zgodnie z innymi 
standardami, np. ASME. Dopuszcza 
si´ te˝ wykonanie wymienników zgod-
nie z wymaganiami danego kraju.

5. Partner, któremu mo˝esz zaufaç
G∏´boka wiedza technologiczna oraz 
doÊwiadczenie czynià z Alfa Laval 
wiarygodnego partnera w aplikacjach 
ciep∏owniczych i ch∏odniczych. Nasze 
wydajne i ekonomiczne rozwiàzania sà 
dostosowane do okreÊlonych potrzeb.

6. Szybkie dostawy i serwis
Alfa Laval jest firmà ogólnoÊwiatowà. 
Regionalne centra dystrybucji 
oraz przedstawicielstwa na ca∏ym 
Êwiecie zapewniajà szybkie dostawy 
bezpoÊrednio do klientów. Alfa Laval 
posiada ponad 30 oÊrodków serwiso-
wych Êwiadczàcych us∏ugi na ca∏ym 
Êwiecie.

Wybór Alfa Laval to zabezpieczenie stabilnoÊci 
finansowej.

Spis treÊci
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P∏ytowe uszczelkowe wymienniki ciep∏a
 

P∏ytowe wymienniki ciep∏a Alfa Laval sà najbardziej efektywnym ekonomicznie 
rozwiàzaniem dost´pnym w aplikacjach ciep∏owniczych i ch∏odniczych. W wyniku 
wieloletnich prac badawczych, w wymiennikach ciep∏a Alfa Laval zastosowano 
wysokiej jakoÊci materia∏y oraz zaawansowane technologie, które pozwoli∏y na 
optymalizacj´ ich pracy oraz na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.  
Dzi´ki tym osiàgni´ciom staliÊmy si´ Êwiatowym liderem.

NiezawodnoÊç jednoetapowego 
procesu t∏oczenia
EfektywnoÊç procesu wymiany ciep∏a 
i mo˝liwoÊç regulacji procesów osià-
gana w wymiennikach Alfa Laval wy-
nika w du˝ym stopniu z gruboÊci p∏yt. 
Wykonane w nowoczesnej technolo-
gii urzàdzenia z p∏ytami o gruboÊci od 
0,4 mm, dla standardowej stali kwaso-
odpornej, ∏àczà wysokà efektywnoÊç 
wymiany ciep∏a z wyjàtkowà wytrzy-
ma∏oÊcià mechanicznà.
 Ka˝da p∏yta t∏oczona jest w jed-
noetapowym procesie w prasie hyd-
raulicznej o sile nacisku do 40 000 ton. 
Proces produkcji p∏yt zapewnia ca∏ko-
wità ich powtarzalnoÊç, zmniejszajàc 
w ten sposób ryzyko wypaczeƒ i wy-
cieku w jednostkach sk∏adajàcych si´ 
nawet z setek p∏yt. 
 Po z∏o˝eniu pakietu p∏yt z uszczel-
kami, punkty styku mi´dzy nimi tworzà 
elastycznà, a jednoczeÊnie wyjàtkowo 
trwa∏à pod wzgl´dem mechanicz-
nym konstrukcj´, odpornà na du˝e 
napr´˝enia.

Wzór przet∏oczenia p∏yt
Falisty wzór przet∏oczenia p∏yt umo˝li-
wia stosowanie przep∏ywu równoleg∏e-
go oraz zapewnia wyjàtkowà wytrzy-
ma∏oÊç. Unikalne wyt∏oczenie cz´Êci 
dystrybucyjnej p∏yty zbli˝one w swym 
kszta∏cie do „tabliczki czekolady” 
odpowiedzialne jest za równomierne 
rozprowadzenie p∏ynu na ca∏ej jej 
powierzchni, podczas gdy wzór 

Projektowane z myÊlà o eksploatacji
Wszystkie wymienniki Alfa Laval mogà 
byç szybko i ∏atwo rozkr´cane lub 
skr´cane przez jednà osob´, przy 
u˝yciu standardowych narz´dzi. Du˝e 
wymienniki Alfa Laval charakteryzuje 
pi´ciopunktowy system ustawienia. 
Precyzyjne ustawienie p∏yt w pionie i po-
ziomie warunkuje w∏aÊciwe uszczelnie-
nie ca∏ego pakietu. Rolka prowadzàca, 
umieszczona na p∏ycie czo∏owej 
i podk∏adki ∏o˝yskowane, umieszczone 
na czterech Êrubach Êciàgajàcych 
u∏atwiajà rozkr´cenie i skr´cenie wy-
miennika. Prostsze w budowie i mniej-
sze gabarytowo wymienniki sà równie 
∏atwe do rozkr´cenia przy jeszcze 
ni˝szych kosztach. Podczas sk∏adania 
wymiennika w∏aÊciwe umieszczenie 
pakietu p∏yt uzyskuje si´ dzi´ki odpo-
wiedniej budowie ramy noÊnej. Specjal-
ny profil naro˝ników p∏yt powoduje ich 
unieruchomienie w odpowiedniej pozycji 
zapewniajàc poprawne ustawienie.

• Jednoetapowy proces t∏oczenia p∏yt od 0,4 mm
• Unikalny wzór t∏oczenia p∏yt pozwalajàcy uzyskaç optymalne warunki wymiany ciep∏a
• Uszczelki typu Clip-on lub klejone

• Szeroki zakres wymienników oferowanych do ka˝dej aplikacji
• Wyjàtkowa niezawodnoÊç
• Przyjazne w instalacji i obs∏udze

przypominajàcy tzw. „jode∏k´” 
i stanowiàcy g∏ównà cz´Êç p∏yty decy-
duje o turbulencji przep∏ywu. Taki spo-
sób przet∏oczeƒ zapewnia wysokà 
efektywnoÊç procesu wymiany ciep∏a, 
eliminujàc jednoczeÊnie obszary nieak-
tywne, nara˝one w wi´kszym stopniu 
na tworzenie si´ osadu i korozj´.
 Dzi´ki zastosowaniu przep∏ywu 
równoleg∏ego mo˝liwe jest wykorzysta-

Wysoka jakoÊç stosowanych 
uszczelnieƒ
Prowadzone prace badawcze i testy 
materia∏ów uszczelnieƒ gwarantujà 
wyjàtkowo d∏ugà ˝ywotnoÊç uszcze-
lek Alfa Laval. Wszystkie uszczelki 
formowane sà w postaci jednego 
elementu, dzi´ki czemu uzyskuje 
si´ wymaganà geometri´ uszczelki. 
Profil zewn´trzny uszczelki posiada 
wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci uszczelniajàce, 
które zmniejszajà niebezpieczeƒstwo 
wycieku.
 Zag∏´bienie na p∏ycie i uszczelka sà 
do siebie idealnie dopasowane, co 
zapewnia stabilne umieszczenie 
uszczelki na p∏ycie i eliminuje w znacz-
nym stopniu mo˝liwoÊç jej wydmuch-
ni´cia na skutek gwa∏townego wzrostu 
ciÊnienia. Kszta∏t zag∏´bienia, w którym 
umieszczona zostaje uszczelka zapew-
nia minimalny jej kontakt z przep∏ywa-
jàcym medium, co tak˝e wyd∏u˝a jej 
˝ywotnoÊç.

Trwa∏e po∏àczenie
Oferowane przez Alfa Laval sposoby 
mocowania uszczelek gwarantujà 
doskona∏e rezultaty. Wymiana bez-
klejowych uszczelek typu Clip-on 
jest szybka i ∏atwa. W przypadku 
wymienników, które muszà byç cz´sto 
rozkr´cane, doskona∏ym rozwiàzaniem 
sà uszczelki klejone. Alfa Laval stosuje 
dwusk∏adnikowy, termoutwardzalny 
klej epoksydowy w celu trwa∏ego 
po∏àczenia uszczelki z p∏ytà.

nie w wymienniku jednego typu p∏yt i tej 
samej uszczelki. Oznacza to mniejszà 
liczb´ cz´Êci zapasowych, prostszà 
instalacj´ i eksploatacj´ urzàdzenia. 
Faliste t∏oczenia p∏yt stykajà si´ 
poprzecznie na swojej ca∏ej powierzchni 
poprzez docisk sàsiedniej p∏yty, co 
pozwala na u˝ycie cieƒszych p∏yt oraz 
stosowanie wymienników przy wyso-
kich ciÊnieniach pracy.
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nie w wymienniku jednego typu p∏yt i tej 
samej uszczelki. Oznacza to mniejszà 
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P∏ytowe wymienniki ciep∏a w ciep∏ownictwie 
P∏ytowe wymienniki ciep∏a znajdujà zastoso-
wanie we wszystkich systemach ciep∏owni-
czych, w których wymagane jest bezpieczeƒ-
stwo, niezawodnoÊç i wygoda. Wa˝nà rolà 
wymiennika ciep∏a jest, poza wymianà ciep∏a, 
oddzielenie uk∏adu wysokoparametrowej 
sieci miejskiej od niskoparametrowej instalacji 
wewn´trznej budynków. Wymienniki Alfa 
Laval dost´pne sà w szerokim zakresie mocy 
wyst´pujàcych w ciep∏ownictwie, przygotowaniu 
ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz wody basenowej.

Przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej 
P∏ytowy wymiennik ciep∏a posiada liczne 
zalety w porównaniu z tradycyjnym zbiornikiem 
z w´˝ownicà. Woda jest podgrzewana natych-
miast do wymaganej temperatury podczas 
jej przep∏ywu przez wymiennik. Ciep∏a woda 
dost´pna jest w ka˝dej chwili. Niewàtpliwà 
korzyÊcià jest równie˝ mniejsza powierzchnia 
wymagana do instalacji wymiennika ciep∏a. 
W przypadku wykorzystywania energii 
s∏onecznej do uzyskania ciep∏ej wody, wymien-
nik oddziela obieg wody krà˝àcej w systemie 
solarnym od wody u˝ytkowej. Oddzielenie 
tych obiegów zmniejsza ryzyko osadzania si´ 
kamienia i korozji paneli solarnych.

Ogrzewanie wody basenowej 
P∏ytowe wymienniki ciep∏a sà te˝ powszechnie 
wykorzystywane do podgrzewania wody base-
nowej. Wymiennik podgrzewa wod´ basenowà 
oddzielajàc jednoczeÊnie jej obieg od systemu 
grzewczego. Nale˝y pami´taç, ˝e dodawanie 
chloru do wody basenowej powinno odbywaç 
si´ za wymiennikiem celem unikni´cia wysokie-
go st´˝enia chloru w wodzie p∏ynàcej przez wy-
miennik. W przypadku wysokich st´˝eƒ chloru 
w wodzie basenowej (powy˝ej 200 ppm) zaleca 
si´ stosowanie w wymienniku p∏yt tytanowych.

P∏ytowe wymienniki ciep∏a w systemach 
ch∏odniczych
Wymagania dotyczàce wysokiej efektywnoÊci 
wymiennika w przypadku ma∏ych ró˝nic 
temperatury sà szczególnie wa˝ne w zasto-
sowaniach ch∏odniczych, np. magazynowanie 
ciep∏a oraz tzw. free cooling (ch∏odzenie cieczy 
powietrzem). Dzi´ki stosowanej przez Alfa Laval 
technologii t∏oczenia p∏yt mo˝liwa do uzyska-
nia ró˝nica temperatury pomi´dzy mediami 
wymieniajàcymi ciep∏o mo˝e byç zredukowana 
w szczególnych przypadkach nawet do 1°C.

Centralny system ch∏odniczy
G∏ównym elementem centralnego uk∏adu 
ch∏odniczego jest êród∏o zimna, najcz´Êciej 
chiller (agregat ch∏odzàcy). W urzàdzeniu tym 
po stronie parownika sch∏adzana jest woda lub 
roztwór glikolu, a przekazywane w tym procesie 
ciep∏o usuwane jest z uk∏adu po stronie skrapla-
cza. Zastosowanie wymiennika ciep∏a w oby-
dwu obiegach (kondensacji i odparowania) ma 
szereg zalet.
 Skraplacz mo˝e byç ch∏odzony przez tzw. 
otwarte êród∏o np. wod´ morskà, jednak˝e tego 
rodzaju media ze wzgl´du na swój sk∏ad che-
miczny majà niekorzystny wp∏yw na trwa∏oÊç 
stosowanych urzàdzeƒ. P∏ytowy wymiennik 
ciep∏a stosowany jako urzàdzenie oddzielajàce 
obydwa uk∏ady eliminuje ten problem. Zastoso-
wany jako parownik oddziela dwa obiegi i za-
bezpiecza pozosta∏e urzàdzenia przed wysokim 
ciÊnieniem.

Centralna miejska sieç ch∏odnicza
Miejska sieç ch∏odnicza jest systemem 
przyjaznym dla Êrodowiska ze wzgl´du na 
lepsze wykorzystanie pojemnoÊci cieplnej oraz 
rodzaje wykorzystywanych êróde∏ ch∏odu. 
Zapewnia ona u˝ytkownikom wygod´ i komfort, 
ni˝sze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
oraz mniejszà powierzchni´ niezb´dnà do 
instalacji. Funkcjà p∏ytowych wymienników 
ciep∏a jest równie˝ oddzielenie obiegów, 
w których wyst´pujà znaczne ró˝nice ciÊnieƒ. 
Szeroki zakres oferowanych przez Alfa Laval 
p∏ytowych wymienników ciep∏a umo˝liwia 
optymalny dobór wymiennika dla danych 
parametrów uk∏adu ch∏odniczego. Centralne 
systemy ch∏odnicze dzia∏ajà ju˝ od kilkunastu lat 
w wielu miastach na Êwiecie i w Europie, m. in. 
w Pary˝u i Sztokholmie.
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Akcesoria

Os∏ona ochronna 
Os∏ona ochronna zabezpiecza pakiet 
p∏yt. Stosowana jest w celu unikni´cia 
obra˝eƒ osób eksploatujàcych wymien-
nik w przypadku nag∏ego wycieku 
goràcego lub agresywnego medium. 
Os∏ona ochronna sk∏ada si´ z jednego 
bàdê kilku arkuszy blachy aluminiowej 
bàdê stalowej (AISI 304) dopasowa-
nych do kszta∏tu wymiennika. Os∏ona 
montowana jest zazwyczaj pomi´dzy 
pakietem p∏yt a Êrubami Êciskajàcymi.

Izolacja 
Do wszystkich wymienników ciep∏a 
w zale˝noÊci od zastosowania, ofe-
rowane sà izolacje ciep∏ownicze lub 
ch∏odnicze. W przypadku temperatury 
pracy wymiennika ni˝szej od tempe-
ratury otoczenia, standardowa izolacja 
ciep∏ownicza wykonana z we∏ny mine-
ralnej nie mo˝e byç stosowana, gdy˝ 
absorbuje wilgoç. Dlatego te˝ w aplika-
cjach ch∏odniczych stosuje si´ dro˝sze 
izolacje, wykonane z poliuretanu, 
które mogà byç równie˝ stosowane 
w ciep∏ownictwie.

Taca do izolacji ch∏odniczej 
Oferowana do izolacji ch∏odniczej taca 
spe∏nia dwie funkcje – izoluje wymiennik 
od pod∏o˝a i zbiera skropliny oraz resztki 
wody pozosta∏e po rozkr´ceniu wymien-
nika. Taca wykonana jest z poliuretanu 
o gruboÊci 55 mm, pokrytego p∏ytà 
stalowà o gruboÊci 0,75 mm z pow∏okà 
galwanicznà i umieszczonego w drew-
nianej obudowie zaopatrzonej w zawór 
spustowy.

Izolacja ciep∏ownicza
Izolacja ciep∏ownicza wykonana jest  
z warstwy we∏ny mineralnej o gruboÊci 
65 mm, pokrytej wewnàtrz folià aluminiowà, 
a z zewnàtrz blachà aluminiowà o gruboÊci 
1 mm. Izolacja okrywa ca∏y wymiennik, 
∏àcznie z p∏ytà czo∏owà i dociskowà.  
Poszczególne cz´Êci izolacji po∏àczone sà 
ze sobà zamkami zatrzaskowymi.

Izolacja ch∏odnicza
Izolacja ch∏odnicza wykonana jest  
z poliuretanu o gruboÊci 60 mm, pokrytego 
wewnàtrz folià aluminiowà, a z zewnàtrz 
blachà aluminiowà o gruboÊci 1 mm. 
Izolacja okrywa ca∏y wymiennik, ∏àcznie 
z p∏ytà czo∏owà i dociskowà. Poszczególne 
cz´Êci izolacji po∏àczone sà ze sobà zam-
kami zatrzaskowymi.



 Typ wymiennika
   T2 M3 TL3 T5 M6 TL6  TS6

  Rodzaj płyt T2B M3/M3D TL3B/TL3P/TL3BD T5M/T5B M6, M6M, M6MD  TL6B TS6M

  Rodzaj ramy FG FG FG FG FG FD FM FG FD  FG FD

  Wysokość, H [mm] 380 480 790 737 920 940  1264 1299 1308 704 704

  Szerokość, W [mm] 140 180 190 245 320 330  320 320 320 400 410

  Min. długość, L [mm] 165 400 420 190 500 500  615 620 625 530 540

  Maks. długość, L [mm] 275 650 1370 365 1500 1500  1665 1670 1675 1430 1440

  Odl. króćców-pion, VC [mm] 298 357 668 553 640 640  1036 1036 1036 380 380

  Odl. króćców - poziom, HC [mm] 50 60 60 100 140 140  140 140 140 203 203

  Maks. temperatura pracy [°C] 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

  Maks. ciśnienie pracy [barg] 16 16 16 16 16 25 10 16 25 16 20.6

  Standard (norma) wykonania* ALS ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME PED, ASME ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ASME

  Wielkość króćców kołnierz. – – – – DN50/2” DN50/2”  DN50/DN65/2"/2,5"  DN65/2” 2.5”

  Pipe size 3/4” 1¼” 1¼” 2”  2”  2”   

  Maks. natężenie przepływu [kg/s] 2 4 4 14  16  20  20

 Typ wymiennika
   M10 TL10 M15 TL15

  Rodzaj płyt M10M,M10B,M10BD TL10B, TL10P M15E,M15B,M15M,M15BD TL15B

  Rodzaj ramy FL FM  FG FD FM FG  FD FS FM FG FD FM FG FS

  Wysokość, H [mm] 1084 1084  1084 1084 1885 1923  1923 1923 1885 1885 1980 2672 2752 2752

  Szerokość, W [mm] 470 470  470 470 480 480  480 480 610 650 650 610 637 646

  Min. długość, L [mm] 800 700  700 800 850 850  850 850 1150 1110 1140 928 928 928

  Maks. długość, L [mm] 1100 2300  2300 2400 2350 3250  3250 3250 2050 3210 3240 4368 4368 4368

  Odl. króćców - pion, VC [mm] 719 719  719 719 1338 1338  1338 1338 1294 1294 1294 2035 2035 2035

  Odl. króćców - poziom, HC [mm] 225 225  225 225 225 225  225 225 298 298 321 288 288 288

  Maks. temperatura pracy [°C] 130 180  180 180 160 160  160 160 180 180 180 180 18 180

  Maks. ciśnienie pracy [barg] 6 10  16 25 10 16  25 27.6 10 16 25 10 16 30

  Standard (norma) wykonania* ALS ALS, PED  ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS ALS, PED, ASME  PED ASME ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS ALS, PED, ASME ALS, PED, AMSE

  Wielkość króćców kołnierz.   DN100/4”   DN100/4” DN100/4”  DN100/4” 4”  DN150/6”   DIN150/6”

  Maks. natężenie przepływu [kg/s]   50     50    120   120

 Typ wymiennika
    TS20   T20    MX25    M30 TL35B

  Rodzaj płyt  TS20M   T20M, T20B, T20P    MX25M, MX25B    M30/M30D TL35B

  Rodzaj ramy FM FG FS FM FG FS FMS FGS FG FD FS FM FG FD FM FG FD FS

  Wysokość, H [mm] 1405 1405 1435 2150 2150 2180 2595 2595 2895 2895 2895 2882 2882 2920 3210 3210 3218 3218

  Szerokość, W [mm] 740 800 800 750 780 780 920 920 920 940 940 1150 1170 1190 1506 1506 1529 1526

  Min. długość, L [mm] 900 900 950 1250 1250 1300 1550 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1650 2195 2210 2235 2245

  Maks. długość, L [mm] 2700 2700 2750 3350 3950 4000 3350 3400 5200 5200 5200 5200 5200 5250 4595 4610 3435 3345

  Odl. króćców - pion, VC [mm] 698 698 698 1478 1478 1478 1939 1939 1939 1939 1939 1842 1842 1842 2177 2177 2177 2177

  Odl. króćców - poziom, HC [mm] 363 363 363 353 353 363 439 439 439 439 439 596 596 596 578 578 578 578

  Maks. temperatura pracy [°C] 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

  Maks. ciśnienie pracy [barg] 10 16 30 10 16 30 10 16 16 25 27.6 10 16 25 10 16 25 30

  Standard (norma) wykonania* ALS, PED ALS, PED, ASME PED, ASME ALS ALS, PED, ASME PED, ASME ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME PED, ASME ASME  ALS, PED, ASME   ALS, PED, ASME

  Wielkość króćców kołnierz. DN200/8” DN200/8” DN200/8” DN200/8” DN200/8” DN200/8” DN200/DN250/8”/10” DN200/8” DN200/DN250/8”/10” DN200/DN250/8”/10” 8”/10”  DN300/DN350/12”/14”   DIN300/DIN350/12”/14”

  Maks. natężenie przepływu [kg/s]  190   225    250    497   550

(*) Standard wykonania ALS jest wewnętrzną normą Alfa Laval zgodną z dobrą praktyką inżynierską. ALS jest również ważny dla normy PED kategorii 0.

Płytowe uszczelkowe 
wymienniki ciepła.




