
Deskové kondenzátory

AlfaCond

Použití
• turbínový kondenzátor vodní páry v energetice, 
• kondenzátor v odpařovacích a krystalizačních systémech, 
• kondenzátor pro destilační zařízení.

Standardní provedení
Deskový kondenzátor AlfaCond sestává ze svazku tenkých 
profilovaných kovových desek se vstupními otvory  
pro průchod provozních médií. Zvlněný povrch desek formuje 
kanálky, podporuje turbulenci a vytváří opěrné body. Svazek 
tak odolává rozdílu tlaků na obou stranách. Každá deska je 
obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním 
médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii tak dochází  
k prostupu tepla. 

Ve svazku se střídají desky vzájemně pevně spojené 
svařováním (parní strana) a desky opatřené těsněním (vodní 

Deskové kondenzátory AlfaCond 400, AlfaCond 600 a AlfaCond 800

strana). Povrch desek opatřených těsněním je tak snadno 
přístupný kontrole a manuálnímu čištění.

Svazek desek je vložen mezi pevnou rámovou desku  
a pohyblivou přítlačnou desku a je stlačen pomocí 
stahovacích šroubů. Desky rámu jsou vyrobeny z uhlíkové 
oceli opatřené nátěrem. Díky zavěšení v rámu na horní nosné 
tyči a spodní vodicí tyči jsou desky udržovány ve správné 
poloze. Připojení k potrubnímu systému jsou umístěna  
v rámové desce. Kondenzátor je opatřen podpěrami, které je 
možné přimontovat k podlaze.

Provozní výkon
• Kondenzační výkon až do 25 kg/s páry v závislosti  
   na procesní kapalině a provozních podmínkách. 
• Provozní tlak až do 0,05 bara.



PCT00052CS 1208 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval a seznam 
autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte  
na webových stránkách  
www.alfalaval.cz

Princip funkce
AlfaCond je určen především pro kondenzaci za podmínek 
vakua. Všechna připojení jsou umístěna symetricky na přední 
rámové desce. Velké vstupní připojení páry je na středu vrchní 
části rámové desky, menší výstupy kondenzátu po obou 
stranách spodní části a dvě středně velká připojení  
pro chladicí médium jsou umístěna uprostřed.  
 
U kondenzátorů AlfaCond je použito kazetového řešení  
s vzájemně pevně svařenými páry desek. Ke kondenzaci páry 
dochází ve svařovaném kanálu, chladicí voda protéká skrz 
těsněný kanál. Specifický profil desek je navržen pro optimální 
kondenzaci. Asymetrické uspořádání kanálů se vyznačuje 
velkou světlostí na straně páry a malou světlostí  
na straně chladicí vody. Na straně páry je tak možné udržovat 
velmi nízkou tlakovou ztrátu. Na straně chladicí vody je přitom 
udržováno rychlé proudění a turbulence, což přispívá  
k maximální účinnosti přenosu tepla a minimálnímu zanášení.

Rozměry

Princip průtoku kondenzátorem AlfaCond

STANDARDNÍ MATERIÁLY 
Rám 
Uhlíková ocel opatřená epoxidovým nátěrem

Hrdla
Vstupní / výstupní hrdla opláštěná nerezovou ocelí nebo 
titanem.

Desky
Nerezová ocel AISI 316 nebo titan

Těsnění
Obvodová těsnění:  NBR, EPDM 
Kruhová těsnění: NBR, EPDM, ALEPDM, HNBR, Viton

Podklady potřebné pro návrh kondenzátoru
• Teplota vstupující páry, tlak a průtoková množství. 
• Je vstupující pára nasycená? 
• Množství inertních plynů v proudu páry. 
• Teplota chladicího média. 
• Maximální přípustné tlakové ztráty. 
• Návrhová teplota a tlak.
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AlfaCond 400 2217 617 270 236 457 1215 1658 1153-3253

AlfaCond 600 2870 888 455 393 657 1470 2085 1595-4595

AlfaCond 800 3191 1132 686 386 627 1526 2303 2220-5820

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční tlak / teplota AlfaCond 400 AlfaCond 600 AlfaCond 800

PED Strana páry 6 bar / 160 °C 6 bar / 160 °C 6 bar / 160 °C 

 Strana chladicího média 6 bar / 160 °C 10 bar / 160 °C 10 bar / 160 °C 

 
Připojení*

Vstup páry 400 mm/16” 600 mm/24” 800 mm/32”

Výstupy kondenzátu 100 mm/4” 150 mm/6” 200 mm/8”

Vstup a výstup chladicího média 150 mm/6” 250 mm/10” 300 mm/12”

 
Max. teplosměnná plocha   

 115 m2 265 m2 550 m2 

Pára
Kondenzát
Chladicí médium


