
Letovanéné deskové výměníky



STRUKTURA A FUNKCE:

VÝROBNÍ ŘADA:

Letovaný deskový výměník tepla (LDVT) je kompaktní deskový výměník, který slouží k efektivnímu
přenosu tepla, mezi dvěma medii. Letovaný výměník se skládá z lisovaných nerezových desek, která jsou
pájeny mědí za vysokých teplot a tlaku ve vakuové peci.
Kanálky protékají v protiprodu dvě média, oddělena deskou.

LDVT jsou v současné době k dispozici v 6 modelech různých velikostí: 12, 18, 25, 55, 57, 110. Připojení
může být buď pro pájení ( L ), nebo závitové (G). Další z možností pro model 55 je příruba. Model 110 je
standardně v přírubovém připojení, pro chladírenské technologie pro pájení (L). Dále je možná speciální
úprava pro použití do
chladírenství včetně patentovaného sítka (výparníky, kondenzátory).

UPOZORNĚNÍ:
V roce 2004 je model 55 nahrazen modelem 57, který má stejné připojovací rozměry. Pouze se liší ve
vnějších rozměrech.

SCHÉMA PROUDĚNÍ:

MONTÁŽ:
Vždy montujte Váš LDVT vertikálně. Malé LDVT mohou být uchyceny přímo na potrubí ( model 12, 18
a 25 do 30-ti desek). LDVT musí být instalován na podkladě, na nožičkách nebo upínadlech. V případě
vibrací, pulzací, tlakových nárazů atd. ze systému, užívejte vždy kompenzátory. Nepřekročte max.
hodnoty momentu na připojení ( viz. tabulka ).

INSTALACE:
LDVT se standardně zapojují do protiproudu. Primární strana je označena modrým bodem (např. produkt,
chladič). Primární strana je obklopena sekundárním kanálem (např. voda).
Kapalina - kapalina : instalace je možná v jakémkoliv směru, protiproudé zapojení je však účinnější.



Standardní řada

Naše standardní řada letovaných deskových výměníků, představuje pro naše zákazníky ucelenou typovou
řadu výměníků pro nejširší použití v různých aplikacích. Tato řada výměníků, je rovněž stále držena v
skladových zásobách a můžeme tak pružně reagovat na akutní požadavek zákazníka na dodání nového
kusu.
Výměníky lze dodat se dvěma různými typy snímatelných izolací PUR, nebo isover, případně
nesnímatelnou PUR a rovněž lze doobjednat navařovací šroubení. Při použití jako výparník je dobré
doobjednat "Mister", tzv. rozmnělňovač chladiva pro zvýšení efektivity odparu chladiva.

Nová řada letovaných výměníků WTT

Naše nová řada výměníků představuje rozsáhlý sortiment bývalé firmy WTT, který může ve všech
směrech reagovat na nejrůznější požadavky zákazníka. Představuje rozsáhlou řadu výměníků schopnou
dosahovat nejvyšších účinností přenosu tepla a rovněž malých tlakových ztrát v aplikacích, kde je to
zapotřebí.
Vybrané typy jsou oproti standardní řadě GBS vyráběny rovněž v levnější ekonomické verzi GBE, pro
nižší provozní tlaky do PN16, a nebo verzi GBH pro nasazení na vysoké provozní tlaky až PN45. Rovněž
se vyrábí u některých typových řad verze GNS, kde je oproti běžné měděné pájce použit nikl. Niklem
pájené výměníky je možné používat pouze do Pn16.



Dále jsou vybrané typové řady vyráběny v provedení:

AE –

DW –

HP –

TD –

XCR –

AP –

OC –

(Advanced Evaporator) vyspělý výparník pro maximálně efektivní odpařování chladiva (pájka
Cu/Ni)

(Double Wall) výměníky s dvojitou stěnou pro zamezení smíchání médií při poškození (pájka Cu)

(High-Pressure frame) rámem opatřený výměníky zejména niklem pájené typy pro vyšší tlakovou
odolnost (pájka Cu/Ni)

(True-Dual heat exchanger) výměníky se dvěma okruhy sekundárního média a jedním okruhem
primárního (pájka Cu)

(eXtended Corrosion Resistant) výměníky s nadstandardním a velmi odolným materiálem desek
SMO254 (pájka Cu/Ni)

(Air Plate dryers) výměníky pro vzduchové aplikace vzduch/vzduch a vzduch/chladivo (pájka Cu)

(Oil-Cooler) výměníky speciálně navržené pro olejové aplikace (pájka Cu)


