
 

 

Výměníky tepla Alfa Laval 

Manuál pro projektanty 

Úvod 

BIM objekty skládaných deskových výměníků tepla 

Alfa Laval slouží pro zefektivnění navrhování v 

oblasti architektonicko-stavebních a profesních 

projektů ve stavebnictví, kdy prvky obsahují 

technické informace, geometrii (3D model) a sadu 

informací, za účelem využití pro navrhování pomocí 

technologie informačního modelu budovy BIM 

(Building Information Modeling) i následnou správu 

objektu. 

Obsah 

Zaslaný archiv obsahuje BIM objekty (rodiny, families) skládaného deskového výměníku Alfa Laval 

kompatibilní s technologií Autodesk Revit. Objekty (rodiny) jsou kompatibilní s aplikací Autodesk Revit 2018 

a novější. 

Popis objektů 

Každá rodina může obsahovat jeden nebo více typů, dle specifikace zpracovatele. Mezi těmito typy se 
přepínáte v panelu Vlastnosti. 
 
Rodiny výměníků jsou zařazeny do kategorie „mechanické zařízení“. 

Upozornění 

Poskytovatel ani zpracovatel nenese odpovědnost za nesprávné použít prvků v rámci BIM modelu. 
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Práce s objekty 

Vkládání výměníku do projektu 

Na kartě Systémy zvolte Mechanické zařízení a v panelu vlastností zvolte požadovaný 

výměník, který vložíte do projektu. 

Ve vlastnostech zvolte typ výměníku. 

 

Příklad pájeného deskového výměníku CB20 

 

2 



 

 

Vlastnosti výměníku  

Veškeré potřebné parametry jsme vyplnili již za Vás na základě návrhu a technické specifikace. Prosím mějte 
na paměti, že úpravou parametrů může dojít k úpravě, která může mít za následek, že výměník s touto 
specifikací nebude možné vyrobit. Proto prosím v případě požadavku na úpravy související s technickými 
parametry výměníku, kontaktujte zpracovatele a ten Vám na základě Vašich požadavků provede přepočet 
technických vlastností a následně upraví rodinu na míru. 
 

 

Kontakt 

Potřebujete pomoci s úpravou rodiny, návrhem výměníku, zkonzultovat jeho technickou proveditelnost nebo si             
jej přejete rovnou vyrobit? Kontaktujte nás: 

 
E S L a.s, Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno 

info@esl.cz | esl.cz 

 

 

BIM objekty pro společnost E S L připravil 

cadconsulting, spol. s r. o. 

info@cadconsulting.cz | cadconsulting.cz | cctools.cz | ccsupport.cz 
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