
Асортиман на производи на водечкиот светски производител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa Laval Лемени плочести топлински изменувачи 
 
 



 

Техничка спецификација 

Податоци и димензии за лемени ПТИ (BHE) 

 

CBH16 CBH18 CB20 CB30 

Вид на канал H, A H, A H H, M, L 

Max./min. предвидена температура (ºC) 225/-160 150/-50 225/-196 225/-196 

Max. предвиден притисок на 150° C (S3-S4/S1-S2) (плоча) * 32/32 32/32 16/16 36/36 

Јачина / канал (S3-S4/S1-S2) (литри) 0,027 (H) 1) 0,038 (H) 2) 0,028 0,054 

Максимален притисок (S3-S4/S1-S2) (m3/h) ** 3.6 3.6 8.9 14.5 

Висина, a (mm) 211 316 324 313 

Ширина, b  (mm) 74 74 94 113 

Вертикално растојание на поврзување, c (mm) 172 278 270 250 

Хоризонтално растојание на поврзување, d (mm) 40 40 46 50 

Должина на пакување на плочите, A (mm) (n x 2,16) + 8 (n x 2,16) + 8 (n x 1,5) + 8 (n x 2,31) + 13 

Тежина, празен (kg) *** (n x 0,04) + 0.27 (n x 0,07) + 0.4 (n x 0,08) + 0.6 (n x 0,1) + 1.2 

Стандардна врска, излезни врски (in) 3/4” 3/4” 1” 1¼” / 1” 

Материјал на плочите AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 

Материјал за поврзување AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 

Материјал на лемење Бакар Бакар Бакар Бакар 

Максимален број на плочи 60 60 110 150 

*) Според PED **) Вода на 5 m/s ***)Конектор за исклучување n = број на плочи 
  

1) A канал (0,030/0,024) 2) A канал (0,042/0,035) 3) L и M канали (0,13) 4) AH и AM канали (0,20/0,16) 

 

Идентична порака низ целиот свет 

Внимателно слушајќи ги потребите на 

пазарот, Alfa Laval дојде до позиција на 

светски лидер на полето на производство 

на лемени плочести изменувачи на 

топлина. Нашето искуство е долготрајно, 

стекнато во целиот свет - што се одрази на 

функционалноста на нашите производи. 

Alfa Laval носи иста порака на купувачите 

во целиот свет: вториот најдобар никогаш 

не треба да биде алтернатива. 

Широк спектар на примена 

Лемениот ТИ нуди повеќе придобивки. 

Технологијата на лемење ја исклучува 

потребата за употреба на плочи со тешки 

рамки. Бакарниот слој кој ја покрива 

контактната површина се топи и ги 

поврзува плочките од нерѓосувачки челик, 

додека топлината се пренесува преку 

точките на топење. 

Основниот Лемен ТИ дизајн, постојано 

унапредуван од страна на Alfa Laval во 

текот на годините, нуди одлична 

отпорност на притисок и термален отпор 

во широкиот спектар на уреди за греење 

и ладење. Alfa Laval лемените ТИ се 

првиот избор поради економичноста и 

доверливоста. 

Разновидност во изборот на дизајн 

За секој уред постои оптимално 

решение. Оваа брошура ги покажува 

топло изменувачите погодни за HVAC. 

Постои голем избор на дизајни. Бројот 

на шаблони за секоја големина на 

плочите значи оптимална функција за 

секоја примена. Лемениот плочест 

изменувач на топлина може да се 

конфигурира еднонасочно, двонасочно 

и повеќенасочно, со широк избор на 

дизајн на меѓусебните врски и локации. 

Овие производи се нудат исто така со 

различна конфигурација,достапни за брза 

испорака. Ако овие единици не ја 

оправдаат вашата барана спецификација, 

имате опција да се дизајнираат вакви 

тополински изменувачи специјално 

изработени за вашите потреби. 

 
 
 
 
 

 
Лемените ТИ можеме да го 

дизајнираме на различни начини 

како би ја подобриле 

ефикасноста на потребата на 

купувачот.
Еднонасочно Двонасочно Пред/после грејач 



 

 
 
 
 
 

CB60 CB110 CB112 CB200 (CBH200) CB300 CB400 

H, M, L H, M, L H, M, L, AM, AH H, M, L H, M, L H, L 

175/-196 225/-196 225/-196 225/-196 225/-196 225/-196 

36/36 27/27 32/32 26/26 27/16 32/27 

0,103 (H) 3) 0,21 0,18 4) 0,51 0,58/0,69 0,74 

14.5 51 34/63 128 200 200 

527 616 618 740 990 990 

113 191 191 323 365 390 

466 378 519 622 816/861 825 

50 138 92 205 213.5 225 

(n x 2,35) + 13 (n x 2,2) + 12 (n x 2,05) + 15 (n x 2,7) + 11 / (n x 2,7) + 14) (n x 2,62) + 11 (n x 2,56) + 14 

(n x 0,18) + 2.1 (n x 0,38) + 13 (n x 0,35) + 4.8 (n x 0,6) + 12 / (n x 0,6) + 14) (n x 1,26) + 21 (n x 1,35) + 24 

1¼” / 1” 2” / 2½” 2” / 2½” 3½” 3” / 4½” 4½” 

AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 

AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 

Бакар Бакар Бакар Бакар Бакар Бакар 

150 300 300 230 250 270 
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BHE плочките поединечно се 

тестираат на притисок и истекување, 

како би се предвидел (осигурал) 

квалитетот прва класа. Alfa Laval 

има одобрение од сите водечки 

куќи за сертификација. 

  

 

Одобрено според: 

– PED 

– KHK 

– UL 

– KIWA 

– ASME 

 
 
 
 
 
 
 

 
Изолација Стопи и држачи за монтажа 

d 

S4 S1 

c a 

S3 S2 



 

За Alfa Laval 

Alfa Laval e водечки глобален 

добавувач на специјализирани 

производи и инженерски решенија. 

Нашата опрема, системи и услуги 

се посветени да им помагнат на 

клиентите да ги оптимизираат 

перформансите на своите процеси и 

системи.  

Alfa Laval им помага на клиентите 

да загреваат, ладат, декантираат и 

транспортираат производи како што 

се вода, масло, хемикалии, пијалоци, 

храна, скроб и фармацевски 

производи 

Нашата глобална организација 

тесно соработува со Клиентите во 

речиси 100 земји обезбедувајќи им 

напредни решенија. 

 

 

Контактирајте го Alfa Laval 

Актуелните контакти на Alfa Laval за 

сите земји секогаш ви се достапни на 

нашата интернет страница 

www.alfalaval.com.  

 

 

 

 

 

СА2М ДООЕЛ Скопје 

Васил Ѓоргов 20/18к 

Т.Ц. Капиштец, 1000 Скопје 

Тел/Факс: 02/6092-505 

info@ca2m.mk 

www.ca2m.mk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfa Laval го задржува правото да ја промени 

спецификацијата без претходна најава. 

 
 

 
© 2008 Alfa Laval 
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