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Schimbatoarele de caldura Alfa Laval 

    

GPHE 

BHE 

WHE 

FHE 

AHE 

GPHE= Gasketed Plate heat exchanger 

BHE=Brazed heat exchanger 

WHE=Welded heat exchanger 

AHE=Air heat exchanger 

FHE=Fusion bonded heat exchanger 

SWPHE=Semi-welded PHE 

SWPHE 

Cetecoil 



Tendințe și dezvoltarea GPHE 
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Recuperare de căldură 

• Tendințele curente privind economia de energie conduce la 
o cerere ridicată pentru recuperarea de energie 

• Alfa Laval investește continuu pentru dezvoltarea gamei 
optimizate de schimbătoare de căldură cu plăci pentru 
funcționarea cu agenti termici cu temperaturi apropiate: 
TL3, TL6, TL10, TL15, T20B, MX25B și TL35 

Certificarea performanței 
• Cerere din ce în ce mai mare pentru certificarea de către o 

terță parte  

• Alfa Laval a creat  gama de schimbătoare de căldură AQ, 
certificate conform standardului AHRI  

• Schimbătoarele de căldura certificate reprezintă o investiție 
profitabilă pentru utilizatorii finali 

TL6 TL3 

Legislație 

• Legislația din domeniul sănătății și  protejarea mediului 
înconjurător impun soluții sigure și “verzi”  

• Alfa Laval dezvoltă continuu soluții eficiente, compacte și 
sigure în concordanță cu legislațiile locale și regionale 
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Gama de schimbătoare de căldură cu plăci și garnituri 
– dimensiuni mici & medii  

T2B M3 

T2B M3 TL3B/P T5B/M M6/M TS6M TL6B M10B/M 

M15B/M TL10B/P TL15B 
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TS20M MX25B/M 

Gama de schimbătoare de căldură cu plăci și garnituri 
– dimensiuni mari 

T20B/P/M 

TL35B 

TS35P T35P 

T45M T50M TS50M 



Schimbătoare de căldură cu plăci și garnituri – 
perete dublu 

M3 

M3D TL3BD M6MD M10BD M15BD 

Compuse din placi presate simulat si sudate cu sistem laser in jurul conexiunilor, aceste 
schimbătoare de căldură sunt destinate aplicațiilor care necesită o siguranță suplimentară 
privind posibilitatea de amestec a celor doi agenți termici. 
 
Defectarea unei plăci este sesizată din exterior, fără amestec între agenți. Cel de al doilea 
perete oferă o barieră dublă între fluide, respectând reglementările de mediu și sănătate. 
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100% schimbător de căldură din inox 
• Nici o interacțiune cu alte metale 

• Fără Cupru 

• Fără Nickel 

• Fără garnituri 

Rezistență chimică ridicată 
• Chemical resistance like stainless steel 

Temperaturi ridicate 
• AlfaNova poate funcționa la temperaturi de până la 550°C 

Rezistență la “oboseală” 
• AlfaNova are o rezistență ridicată la variațiile de presiune 

Fusion-bonded Plate Heat Exchangers 

Alfa Nova Gama pentru Presiune Extremă  

Aplicații: Apă caldă menajeră, răcire de proces, răcire ulei hidraulic, răcire laser, 
condensator/vaporizator,  economizor, sisteme de absorbție, răcire compresoare 

 
Aplicații de refrigerare cu amoniac, CO2, răcire motor – sisteme cu presiuni ridicate  
 
Presiuni maxime de funcționare (PED): 110 bar @150°C 

AlfaNova – Gama Industrială și de Comfort 
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Gama de produse CB Industrial și Comfort 

Portofoliu schimbătoare de căldură brazate 

Aplicații: HVAC, racire/încălzire industrială, ,răcire ulei, refrigerare, sisteme încălzire solară 

 

Presiune maximă (conform PED la temperatura camerei):  
CB: 10-40 bar / 145-580 psi  
CBH:  23-54 bar / 334-783 psi 
CBXP:  90 bar / 1305 psi  

 

Gama de temperaturi: 
-196 – 225 °C / -321 – 437 °F 

 

 

 

 

 



VAPORIZATOARE / CONDENSATOARE 
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