
Rozebíratelné deskové výměníky



Deskové výměníky řady Varitherm jsou výměníky tepla složené z teplosměnných desek, vyrobených z
nerezové oceli, titanu, nebo speciálních slitin, které jsou staženy závitovými tyčemi opatřenými šrouby v
rámu vyrobeném z konstrukční, nebo nerezové oceli. Jako těsnění mezi jednotlivé teplosměnné desky se
používají různé druhy elastomerů. V závislosti na charakteru média ve výměníku se při návrhu výměníku
musí zvolit vhodný typ materiálu desek, těsnění a rámu výměníku. Teplosměnné desky jsou dodávány s
více typy prolisů, jejichž kombinací lze dosáhnout optimálních hodnot v provozu u každého zákazníka.

Typová řada Varitherm

U typové řady Varitherm bylo vyvinuto těsnění, jehož aplikace se provádí bez použití lepidel. LOC-IN
Systém. Těsnění je uloženo v žlábku vylisovaném na kraji desky a upevněno pomocí zoubků vylisovaných
po stranách tohoto žlábku. Tento typ těsnění má vysokou odolnost proti tlaku a umožňuje rychlou a
jednoduchou výměnu těsnění. Snímatelným těsněním systému LOC-IN jsou vybaveny typové řady VT 20,



Nová řada NT

Nová generace deskových výměníků tepla

Vyšším výkonem, více možnostmi použití a dokonce nižšími investičními náklady splňuje nová
univerzální řada NT průmyslové požadavky a zároveň nastavuje ekonomické standardy pro budoucí
deskové výměníky tepla. Vyšší výkon je dán optimalizovanou konstrukcí desek, která splní vaše přání tím,
že je možné vyšší přenos tepla uskutečnit s menší plochou. A to jednoduše znamená nižší investiční
náklady. Více možností použití je dáno univerzálním deskovým programem, který zajišťuje flexibilitu, a ta
vám umožní splnit vaše požadavky dokonce mnohem přesněji. Rychlejší údržba je dána novou technologií
utěsnění a připojení, která usnadňuje servis a zajišťuje dokonalé lícování utěsněných spojů a desek.
Řada NT nabízí pro každý typ desky různé délky a profilové variace, které zaručují přesné řešení každého
požadavku.

Výhody pro vás v kostce:
▪ Vysoké rychlosti přenosu tepla
▪ Nízké investiční a servisní náklady
▪ Optimalizované rozložení média
▪ Odolnost vůči vysokým tlakům
▪ Zjednodušená manipulace
▪ Rychlá a bezpečná výměna utěsnění
▪ Flexibilní řešení zvláštních požadavků
▪ K dispozici jsou nestandardní materiály
▪ Znalosti a zkušenosti předního výrobce

Nové vlastnosti
Konstrukce OptiWave

Upevnění PosLoc

Optimalizované zvlnění vede k dobrému rozložení kapaliny po celé šířce desky. Tím se dosahuje
nejvyšších rychlostí přenosu tepla při nejnižším poklesu tlaku.

U nové řady NT jsme poprvé použili systém samočinného vystřeďování desek. Výsledkem je stabilní,
dokonale vyrovnaná sada desek s utěsněními, která jsou přímo nad nimi, což zajišťuje delší životnost.

V minulém desetiletí byla vyvíjena nová typová řada rozebíratelných výměníků tepla.
Typová řada NT

Typová řada NT představuje souhrnou řadu moderních rozebíratelných výměníků tepla. Řada NT má
díky široké škále velikostí desek u jednotlivých typů výměníků schopnost dosáhnout vysoce efektivního
nasazení ať už je aplikace zaměřena na co nejefektivnější přenos výkonu (typy: NT ...X a NT ...L), nebo
na provoz při co nejnižších tlakový ztrátách (typy: NT ...T a NT ...S).

Typová řada NT má stejně jako tradiční typová řada Varitherm širokou škálů materiálů teplosměnných
desek i těsnění. Rovněž teplosměnné desky u typové řady NT, jsou dodávány s více typy prolisů,
jejichž kombinací lze dosáhnout optimálních hodnot v provozu u každého zákazníka.



Produktová řada NT

Materiál Farebný kód Teplotná hranica

NBR žiadny -10 až +115

NBR 1 x žltá -15 až+130

EPDM 1 x šedá -20 až +150

butyl 1 x purpurová -20 až +150

viton šedá / červená -5 až +190

viton (kys.) šedá / zelená 0 až +160

silikón dierkované 175

NBR (FDA) 1 x modrá -15 až +115

EPDM (FDA) 2 x šedá -20 až +150

Viton (FDA) šedá / modrá -5 až +160

Tesnení rozebíratelných deskových výměníku



FREEFLOW
Desky systému FreeFlow se vyznačují svými širokými kanálky desek, což umožňuje snažší průtok
médií obsahujících pevné složky. Desky systému FreeFlow rovněž nemají ve vertikálních průtokových
kanálcích žádné kovové kontaktní body, to snižuje riziko zanášení teplosměnné plochy desky pevnou
složkou média.

Typ N 40

Typová řada FA 184 a FA 192

Nová typová řada NF 350

Kanálky typu N 40 mají v hlavním poli výšku 5 mm. Typ N 40 vychází z typové řady Varitherm VT 40 a
má rovněž snímatelné těsnění systému LOC-IN.
Hlavními oblastmi použití jsou vodní granuláty a prostředí s pevnými částicemi až do 4 mm.

Kanálky u typů FA184/192 mají přes celou desku výšku 6 nebo 12 mm. To znamená, že vlákna a jiný
pevný podíl v médiu nezpůsobují žádné problémy. Šířka drážky je měnitelná podle potřeby, proto můžete
zvolit, pro která média jsou nutné drážky 12 mm a kde postačí 6 mm. Výměníky FA 184 a FA 192 mají
nalepovací těsnění. Pro použití v papírenském průmyslu máme dobré zkušenosti s koncentracemi pevných
látek až do 1 500 mg/l a s vlákny o délce přibližně 5 mm.
Hlavními oblastmi použití jsou cukrovarnictví, textilní a papírenský průmysl.

Řada NF 350 vychází z nové typové řady NT 350. Kanálky u typu NF 350 mají přes celou desku výšku
10 mm. Desky mají snímatelné těsnění jako u řady NT.
Hlavní oblasti použití jsou stejné jako u řady FA 184 a FA 192.



Maximální povolené zatížení


