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CB16 / CBH16
Lödd plattvärmeväxlare

.

Allmän information
1977 lanserade Alfa Laval sin första lödda plattvärmeväxlare
och har sedan dess arbetat med att utveckla och förbättra
dess prestanda och tillförlitlighet.

Genom att de rostfria stålplattorna löds samman elimineras
behovet av packningar och tjocka stativplattor. Lodet tätar
och håller samman plattorna vid kontaktpunkterna, vilket
säkerställer bästa möjliga värmeöverföringsförmåga och
hållfasthet. Plattkonstruktionen gör livslängden mycket lång.

Den lödda värmeväxlaren kan fås i många olika utföranden.
Det finns olika plattmönster för olika arbetsförhållanden och
specifikationer. Du kan välja en lödd plattvärmeväxlare med
standardutförande eller en enhet som är anpassad specifikt till
dina behov. Valet är helt och hållet ditt. CBH16 ersätter CB14.

Typiska applikationer
- Fjärrvärme och VVS (uppvärmning/kylning)
- Kylapplikationer
- Industriell kylning/-uppvärmning
- Oljekylning

Funktionsprinciper
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, vilket ger den effektivasta värmeöverföringen.

Standardutförande
Plattpaketet täcks av täckplåtar där anslutningarna sitter
antingen på fram- eller baksidan. Plattorna är profilerade,
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 följande information
ingå i förfrågan:
- Önskat flöde eller effekt
- Temperaturprogram
- Vätskornas fysiska egenskaper
- Önskat arbetstryck
- Högsta tillåtna tryckfall

Exempel på anslutningar*

Utvändig gänga Invändig gänga Lödning

* Fler anslutningar kan fås på begäran



CB16 – PED-godkännande tryck-/temperaturkurva

CBH16 – PED-godkännande tryck-/temperaturkurva

CB16 / CBH16 – UL-godkännande tryck-/temperaturkurva

CBH16 – CRN-godkännande tryck-/temperaturkurva

Standarddimensioner och -vikt

CB16
A-mått mm = 7 + (2.16 * n) ±2 %
Vikt** kg = 0.14 + (0.04 * n)

CBH16
A-mått mm = 8 + (2.16 * n) ±2 %
Vikt** kg = 0.27 + (0.04 * n)

(n = antal plattor)
** Exklusive anslutningar.

Standarddata

Min. arbetstemperatur Se diagram
Max. arbetstemperatur Se diagram
Min. arbetstryck vakuum
Max. arbetstryck Se diagram
Volym per H-kanal, liter 0.027
Volym per A-kanal, liter 0.030

0.024
Max. flöde* m3/h 4.1
Minsta antal plattor 4
Högsta antal plattor 60
* Vatten vid 5 m/s (hastighet vid anslutning)

Standardmaterial

Täckplåt Rostfritt stål
Anslutningar Rostfritt stål
Plattor Rostfritt stål
Lödmaterial Koppar
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För exakta värden, kontakta din lokala Alfa Laval-representant

.

PCT00148SV 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
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