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Alfa Laval TL3

Rozebíratelný deskový výmČník tepla
3RXåLWt

V systémech vytápČní a chlazení.

Standardní provedení

Rozebíratelný deskový výmČník tepla sestává ze svazku
tenkých zvlnČných kovových desek se vstupními otvory pro
prĤchod dvou médií, mezi kterými dochází k pĜenosu tepla.
6YD]HN GHVHN MH YORåHQ PH]L SHYQRX UiPRYRX GHVNX D
pohyblivou pĜítlaþnou desku a stlaþen pomocí stahovacích
šroubĤ .DåGi GHVND MH RSDWĜena tČsnČním, které tČsní kanály
mezi jednotlivými deskami a smČĜuje tok kapaliny do stĜídajících
se kanálkĤ. Poþet desek je urþován prĤtokem, fyzikálními
YODVWQRVWPL PpGLt WODNRYRX ]WUiWRX D WHSORWQtP UHåLPHP
ZvlnČný povrch desek podporuje turbulenci a vytváĜí opČrné

body, díky kterým je svazek desek odolávat tlakové diferenci.

Svazek desek a pĜítlaþná deska jsou zavČšeny v rámu na horní
nosné tyþL D XGUåRYiQ\ YH VSUiYQp SROR]H VSRGQt YRGLFt W\þí.
PĜipojení jsou umístČna v rámové desce. V pĜípadČ, kdy jedno
þi obČ média protékají svazkem desek vícekrát tzv. vícechodé
uspoĜádání, jsou pĜipojení umístČna na rámové i pĜítlaþné
desce.

TL3-FG

Výkonové parametry
Pr
. ĤWRN NDSDOLQ

$å GR  NJV Y ]iYLVORVWL QD GUXKX NDSDOLQ\ SĜípustné tlakové
ztrátČ D QD WHSORWQtP SURJUDPX

Typy desek

TL3-B, TL3-P
TL3-BD, má dvojité desky

Typy rámĤ
FG

3ULQFLS IXQNFH

.DåGi GHVND MH REWpNiQD SULPiUQtP PpGLHP ] MHGQp VWUDQ\ D

sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii
tak dochází k pĜenosu tepla. Protiproudé zapojení v kombinaci
s vysoce turbulentním proudČním uvnitĜ výmČníku, zajišĢuje
QHMY\ããt PRåQRX ~þinnost pĜenosu tepla.
Princip proudČní kapalin v deskovém výmČníku tepla
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STANDARDNÍ MATERIÁLY

RozmČry

Rámová deska

W

Uhlíková ocel s epoxidovým nátČrem

60

Hrdla

ýerná ocel
PĜipojovací

hrdla: nerezová ocel, titan

Desky

H

TČsnČní
1LWULORYi SU\å (3'0 9LWRQ
-LQp PDWHULiO\ GRVWXSQp QD Y\åiGiQt

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód tlakové nádoby PED
Konstrukþní tlak / teplota
)*
)*
)*

SYF$/6
3('
$60(

668

Nerezová ocel AISI 316, titan

 03D  &
 03D  &
 SVLJ  )

Max. teplosmČnná plocha

h

 Pð

PĜipojení
FG

3('

420-1370

nátrubek 1 ¼ "

závit ISO-R 1 ¼"

RozmČry v mm
Typ
7/)*

H

W

h







Podklady potĜebné pro návrh výmČníku
SRåDGRYDQp SUĤtoky nebo výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastQRVWL SRXåLWêFK PpGLt
vodu)
 SRåDGRYDQê SUDFovní tlak
- maximální pĜípustná tlaková ztráta



SRNXG VH QHMHGQi R



3&7&6 

$OID /DYDO VL Y\KUD]XMH SUiYR QD ]PČnu

Kontakty

Aktuální kontakty na ¿rmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorĤ a
servisních partnerĤ získáte na webových
VWUiQNiFK ZZZDOIDODYDOF]
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údajĤ bez pĜedchozího upozornČQt

