
6:25

.

Alfa Laval M6
Rozebíratelný deskový vým ník tepla

M6-FG

.

V systémech vytáp ní a chlazení. Oh ev pomocí páry.
Standardní provedení
Rozebíratelný deskový vým ník tepla sestává ze svazku
tenkých zvln ných kovových desek se vstupními otvory pro
pr chod dvou médií, mezi kterými dochází k p enosu tepla.

pohyblivou p ítla nou desku a stla en pomocí stahovacích
šroub ena t sn ním, které t sní kanály
mezi jednotlivými deskami a sm uje tok kapaliny do st ídajících
se kanálk . Po et desek je ur ován pr tokem, fyzikálními
Zvln ný povrch desek podporuje turbulenci a vytvá í op rné
body, díky kterým je svazek desek odolávat tlakové diferenci.
Svazek desek a p ítla ná deska jsou zav šeny v rámu na horní
nosné ty í.
Vým ník je opat en podp imontovat
k podlaze.
P ipojení jsou umíst na v rámové desce. V p ípad , kdy jedno
i ob média protékají svazkem desek vícekrát tzv. vícechodé
uspo ádání, jsou p ipojení umíst na na rámové i p ítla né
desce.
Výkonové parametry
Pr

ípustné tlakové
ztrát
Oh ev vody pomocí páry

Typy desek
M6, M6-M a M6-MD
Typy rám
FM, FG a FD

sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii
tak dochází k p enosu tepla. Protiproudé zapojení v kombinaci
s vysoce turbulentním proud ním uvnit vým níku, zajiš uje

innost p enosu tepla. Princip proud ní kapalin v deskovém vým níku tepla
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STANDARDNÍ MATERIÁLY
Rámová deska
Uhlíková ocel s epoxidovým nát rem
Hrdla
erná ocel

Kovová výstelka: nerezová ocel, titan, 254 SMO, C276

Desky

T sn ní

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód tlakové nádoby PED
Konstruk ní tlak / teplota
FMFG

P ipojení
Závitové nátrubky (není dostupné pro rám FD)

ovací p
Závitové p ipojení
velikosti
Grooved pipe

P írubové p ipojení
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Typ H W h

Po et utahovacích šroub se m

Max. teplosm nná plocha

Podklady pot ebné pro návrh vým níku
toky nebo výkon

- teplotní spády
vodu)

- maximální p ípustná tlaková ztráta
- dostupný tlak páry

nu údaj bez p edchozího upozorn
Kontakty

a seznam autorizovaných distributor a
servisních partner získáte na webových


