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AlfaNova 27
Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare

.

Allmän information
Plattvärmeväxlaren AlfaNova tillverkas av 100 % rostfritt stål.
Den bygger på Alfa Lavals revolutionerande teknik, AlfaFusion,
för sammanfogning av komponenter av rostfritt stål.

AlfaNova värmeväxlare passar för tillämpningar med höga
krav på renlighet, tillkämpningar där ammoniak används eller
där koppar- eller nickelföroreningar inte tillåts. Tack vare sin
höga motståndskraft mot korrosion är den både hygienisk
och miljövänlig.

Den är extremt kompakt i förhållande till sin förmåga att klara
stora påfrestningar i krävande värmeöverföringstillämpningar.

Applikationer
I kylning:
- Oljekylning
- Kondensering
- Förångning
- Economizer
- Ångkylning
- Absorberingssystem

Andra huvudapplikationer:
- Uppvärmning av tappvarmvatten
- Processkylning
- Hydrauloljekylning
- Laserkylning
- Hygien/sanitetstillämpning
- Vatten/vatten-kylning och uppvärmning

Funktioner
Värmeöverföringsytan består av tunna profilerade plattor
av syrafast stål som ligger ovanpå varandra. Kanaler bildas
mellan plattorna och öppningarna i hörnen är placerade så
att de två medierna passerar genom alternerande kanaler i
motsatt riktning. En sammanfogad tätning runt kanten av
plattorna förhindrar läckage av media. Också plattornas
kontaktpunkter är sammanfogade för att motstå trycket i de
medier som används.

Standardutförande
Plattpaketet täcks av täckplåtar där anslutningarna sitter
antingen på fram- eller baksidan. Kanalplattorna är
korrugerade, vilket ger bättre värmeöverföringsegenskaper.

Uppgifter som behövs för offert
För att Alfa Lavals representant ska kunna lämna en offert som
anpassats efter kundens behov ska förfrågan innehålla:

- Flöde eller värmeeffekt
- Temperaturprogram
- Vätskornas fysiska egenskaper
- Önskat arbetstryck
- Högsta tillåtna tryckfall

Exempel på anslutningar

Utvändig
gänga

Invändig
gänga

Lödning Svetsning



AlfaNova 27 – PED-godkännande tryck-/temperaturkurva 1)

1) Min.temperatur -10°C med anslutningsrör tillverkat av kolstål.

Standarddata

Min. arbetstemperatur Se diagram
Max. arbetstemperatur Se diagram
Min. arbetstryck vakuum
Max. arbetstryck Se diagram
Volym per kanal, liter 0.05
Max. partikelstorlek, mm 1.2
Max. flöde* m3/h 14
Minsta antal plattor 6
Högsta antal plattor 100
*) Vatten vid 5 m/s (hastighet vid anslutning)

Standardmaterial

Täckplåt Rostfritt stål
Anslutningar Rostfritt stål
Plattor Rostfritt stål
AlfaFusion filler Rostfritt stål

Standardmått

A-mått mm = 11 + (2.42 * n) ±4.5 mm
Vikt kg = 1 + (0.13 * n)

(n = antal plattor)
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För exakta värden, kontakta din lokala Alfa Laval-representant.

.

PCT00171SV 1304 Med reservation för eventuella ändringar i specifikationerna utan att detta meddelats i förväg.

Alfa Laval Nordic AB
147 80 Tumba
Tel 08-530 656 00, Fax 08-530 656 60
www.alfalaval.se
www.alfalaval.se/fjarrvarmevvs


	toc
	AlfaNova 27
	Allmän information
	Applikationer
	Funktioner
	Standardutförande
	Uppgifter som behövs för offert
	Exempel på anslutningar
	Standarddata
	Standardmaterial
	Standardmått
	.



