
Zariadenia, komponenty a servisné služby

Riešenia Alfa Laval pre výrobu a spracovateľský
priemysel



PRIEMYSELNÉ CHLADENIE
Výrobné procesy, v ktorých vzniká 
nadmerné teplo, sú závislé od účinného 
chladenia. Vysoko kvalitné doskové 
výmenníky tepla od Alfa Laval a tiež 
vzduchové/kvapalinové chladiče sú 
spoľahlivými kľúčovými komponentmi
mnohých výrobných liniek,  
kde pomáhajú eliminovať nadbytočné 
teplo. Ďalšie využitie tohto tepla je 
výhodné ako z ekonomického hľadiska, 
tak aj s ohľadom na životné prostredie.

Chladenie transformátorov
Ak je udržovaná nízka teplota oleja, sú 
transformátory schopné trvalo zvládať 
vyššie elektrické zaťaženie (prípadne  
v čase, keď odber elektriny dosahuje 
maximálnu úroveň). Alfa Laval ponúka 
kompletný rad vysoko kvalitných riešení 
na chladenie oleja v transformátoroch  
s núteným obehom vzduchu (chladenie 
typu OFAF) alebo s núteným obehom 
vody (OFWF).

Chladenie usmerňovačov
Kompaktné usmerňovače sú obvykle 
chladené priamo vzduchom, zatiaľ čo 
stredne a vysoko prúdové usmerňovače 
sú bežne chladené destilovanou vodou. 
Vzhľadom k tomu, že chladiacim 
médiom je destilovaná voda, je pri 
výrobe výmenníka tepla veľmi dôležitý 
výber materiálu.

Preto na výrobu komponentov našich 
zariadení a systémov štandardne 
používame nehrdzavejúcu oceľ. 

Máme riešenie pre každé odvetvie
Nech už pôsobíte v akomkoľvek priemyselnom odvetví – automobilovom, kovospracujúcom, vo výrobe 
elektronických komponentov, plastov, atď. – vždy sa usilujete o maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhú  
životnosť vášho výrobného zariadenia a prevádzkových kvapalín. Práve v tejto oblasti je Alfa Laval spoľahlivou 
voľbou. Máme rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti prenosu tepla a technológií separácie. Sme schopní  
dodať vysoko spoľahlivé a cenovo dostupné komponenty a zariadenia na udržovanie vašich priemyselných 
procesov. Spojením našej technickej podpory a špičkových servisných služieb ponúkame koncepciu  
nepretržitého výkonu bez kompromisov zaručujúcu bezproblémovú prevádzku nami dodávaných zariadení.

Systémy usmerňovačov sú často 
vyrábané na základe neštandardných 
špecifikácií a veľmi podrobne 
vymedzených požiadaviek zo strany 
koncových užívateľov. Alfa Laval má 
bohaté skúsenosti s realizáciou vysoko 
komplexných projektov, takže sa 
môžete naozaj spoľahnúť, že pre vás 
nájdeme to najlepšie riešenie.

Chladenie pohonov
Využitie elektrického pohonu  
v elektromotore má veľký potenciál,  
čo sa týka možnej úspory energie.  
Malé pohonné systémy sú vo väčšine 
prípadov chladené vzduchom, zatiaľ  
čo tie väčšie sú obvykle chladené 
kvapalinou. Použitým chladiacim 
médiom je destilovaná voda, alebo  
v prípade starších pohonných systémov 
bežná voda z vodovodnej siete. Pri 
použití priameho chladenia pohonných 
systémov vzduchom sa teplo uvoľňuje 
do okolitého vzduchu. Chladenie 
kvapalinou tak ponúka pomerne 
zásadnú výhodu - teplo sa uvoľňuje  
do vody, a tým sa prakticky eliminuje 
strata tepla do okolitého prostredia.

V oblasti priemyselného chladenia 
Alfa Laval ponúka:
• Vzduchové výmenníky tepla
• Rozoberateľné výmenníky tepla
• Rozoberateľné výmenníky tepla  
   s doskami s dvojitou stenou
• Výmenníky tepla z nehrdzavejúcej  
   ocele
• Výmenníky tepla spájkované meďou
• Automatické samočistiace filtre

KOGENERAČNÉ JEDNOTKY A ORC
Kogenerácia je jednou z najúčinnejších 
metód výroby energie s využitím 
odpadového tepla vznikajúceho  
pri výrobe elektriny. V rámci 
kombinovanej výroby tepla a elektriny je 
možné dosiahnuť 90 percentné využitie 
paliva pri minimálnych stratách.

Kogeneračné jednotky (CHP), 
kombinujúce výrobu elektriny a tepla, 
môžeme úspešne používať vo všetkých 
budovách alebo priemyselných 
zariadeniach s celoročnou spotrebou 
tepla a elektriny, alebo dokonca  
i chladu. Rekuperácia (využitie) 
odpadového tepla je základným 
princípom organického Rankinovho 
cyklu (ORC). Tento princíp môžeme 
úspešne využívať v teplárňach alebo 
elektrárňach (napríklad malá 
kogeneračná jednotka na ohrev vody  
v rámci príslušného okruhu v budove), 
na rekuperáciu odpadového tepla  
z pecí a sušiarní, v oblasti kondenzácie 
spalinových plynov, na spätné využitie 
odpadových výfukových plynov 
automobilov, na medzistupňové 
chladenie kompresorov, v rámci 
pracovného obehu kondenzátorov, atď. 

V oblasti kogenerácie a ORC  
Alfa Laval ponúka:
• Vzduchové výmenníky tepla
• Rozoberateľné doskové výmenníky  
   tepla
• Výmenníky tepla spájkované meďou



POVRCHOVÁ ÚPRAVA A LAKOVANIE
Regulácia teploty v procesoch je 
kľúčovým faktorom na úspešnú 
povrchovú úpravu, akou je napríklad 
fosfátovanie,  eloxovanie alebo morenie.

Doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú 
kompaktné a do veľkej miery  
i samočistiace, pričom sú vhodné  
i na prácu s tými najagresívnejšími 
kvapalinami.

Dekantačné odstredivky Alfa Laval sú 
veľmi účinným riešením napríklad  
na odvodnenie odpadu z lakovacích 
liniek, znižujú množstvo odpadu  
na minimum, pričom získanú vodu je 
možné znovu využiť. Dekantačné 
odstredivky sú tiež vhodné  
na odstránenie nečistôt a kalov  
z prevádzkových kvapalín ešte pred 
čistením v odstredivých separátoroch,  
a tiež na rôzne ďalšie činnosti v oblasti 
aplikácií zameraných na povrchové 
úpravy.

V oblasti aplikácií na povrchové 
úpravy a lakovanie Alfa Laval 
ponúka:
• Rozoberateľné doskové výmenníky  
   tepla
• Výmenníky tepla s doskami z grafitu
• Výmenníky tepla spájkované meďou
• Špirálové výmenníky tepla
• Dekantačné odstredivky

CHLADENIE, ČISTENIE OLEJA   
A PREVÁDZKOVÝCH KVAPALÍN
Hydraulické systémy sa využívajú v celom 
rade rôznych aplikácií a zohrávajú kľúčovú  
úlohu v mnohých priemyselných procesoch 
a strojových zariadeniach.

Výmenník tepla DOC od Alfa Laval bol 
navrhnutý pre splnenie špecifických 
požiadaviek na chladenie oleja. Vďaka 
kompaktnosti a malému množstvu 
zadržovaného prevádzkového média sú 
naše výmenníky tepla ideálnym riešením  
na  efektívnu a presnú reguláciu teploty  
a minimálnu spotrebu chladiacej vody.

Mobilné odstredivé separátory Alfa Laval 
efektívne odstraňujú vodu a pevné látky  
z mnohých typov olejov, či už hydraulických 
alebo mazacích, kompresorových alebo 
prevodových, rezných olejov alebo nafty. 
Využívajú sa rovnako na čistenie 
prevádzkových kvapalín, napr. pracích 
kvapalín alebo chladiacich médií. Len si 
predstavte úsporu, ktorú by ste mohli 
dosiahnuť predĺžením životnosti vášho oleja 
alebo iných prevádzkových kvapalín. Stačí 
len jeden veľmi jednoduchý krok a môžete 
výrazne zvýšiť dobu prevádzkyschopnosti 
vášho zariadenia, znížiť jeho opotrebenie, 
koróziu a minimalizovať tak svoje náklady.

V oblasti chladenia, čistenia oleja  
a prevádzkových kvapalín ponúkame:
• Chladiče oleja
• Výmenníky tepla spájkované meďou
• Vysokorýchlostné separačno - čistiace  
   moduly
• Čerpadlá, elektrické ohrievače oleja

OHREV PAROU
Para je veľmi často používaná  
v priemysle ako účinné a silné médium 
na ohrev. Doskové výmenníky tepla  
Alfa Laval radu TS-M sú prvými 
doskovými výmenníkmi tepla, ktoré sú 
špecificky navrhnuté práve na použitie  
s parou. Vďaka ich malým rozmerom  
sú vhodné predovšetkým do systémov, 
v ktorých je požiadavka na maximálnu 
kompaktnosť z dôvodu nedostatku 
priestoru.

Spirax Sarco Ltd., spoločnosť  
s vedúcim postavením na trhu  
so systémami využívajúcimi paru  
a globálny partner Alfa Laval, vyvinuli 
svoj úspešný parný ohrievací systém 
Easiheat™, v ktorom je náš výmenník 
tepla TS6M kľúčovým  komponentom.

Výsledkom je kompletná jednotka  
na reguláciu a efektívne využitie pary.  

V oblasti ohrevu parou Alfa Laval 
ponúka:
• Rozoberateľné doskové výmenníky  
   tepla
• Zvárané doskové výmenníky tepla
• Doskové a oplášťované zvárané  
   výmenníky tepla
• Celonerezové výmenníky tepla



 

Väčšina doskových výmenníkov tepla 
vyzerá zvonka veľmi podobne. 
Rozdiely sú totiž predovšetkým  
vo vnútri, a to v detailoch prevedenia 
dosiek a spôsoboch utesnenia. 
Rozoberateľný doskový výmenník 
tepla od Alfa Laval je výsledkom 
mnohoročných skúseností a vývoja  
v oblasti technológií zameraných  
na prenos tepla. 
 
Nižšie náklady na inštaláciu
Vďaka ich kompaktnému prevedeniu 
potrebujú výmenníky tepla od Alfa Laval 
asi o 20-50 % menej priestoru než 
porovnateľné tradičné výmenníky.

Jednoduché čistenie
Turbulencia, ktorá vzniká vo vnútri 
výmenníka tepla Alfa Laval vďaka 
špeciálnemu prevedeniu dosiek, 
eliminuje prípadné miesta so stojatou 
kvapalinou alebo kapsy, čím sa znižuje 
miera znečistenia dosiek. Navyšše je 
možné naše rozoberateľné doskové 
výmenníky tepla ľahko otvoriť a získať 
tak prístup k čisteniu povrchu dosiek.

Flexibilná koncepcia
Naše rozoberateľné doskové výmenníky 
tepla sú veľmi flexibilné. Pokiaľ sa vaše 
potreby v priebehu ich používania 
zmenia, je veľmi jednoduché 
prispôsobiť ich novým výkonovým 
požiadavkám pridaním alebo 
odstránením dosiek.

Vysoká účinnosť prenosu tepla
Doskový výmenník tepla Alfa Laval 
ponúka až päťkrát vyššiu účinnosť 
prenosu tepla než porovnateľný rúrkový 
výmenník. Doskové prevedenie vytvára 
väčšiu turbulenciu, ktorá v kombinácii  

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

s malým množstvom 
zadržovaného prevádzkového 
média pomáha dosahovať 
mimoriadne vysoké hodnoty 
prenosu tepla a účinne 
regulovať teplotu.

Prevádzková bezpečnosť
Prevedenie výmenníka  
s tesnením minimalizuje riziká 
spojené s únikom tepla.  
Ak dôjde k poškodeniu 
tesnenia, sú všetky úniky  
do okolitého prostredia ľahko 
detekovateľné.  
 
 

Špeciálne dosky na použitie  
s korozívnymi médiami
Na použitie s agresívnymi médiami 
dodáva Alfa Laval výmenníky s doskami 
vyrobenými z materiálov odolných 
korózii ako je titán, SMO a zliatina 
Hastelloy C.

Parné ohrievače – rad TS-M
Parné ohrievače  Alfa Laval radu TS-M 
sú jednoznačnou jednotkou na svete. 
Sú to prvé výmenníky tepla, ktoré boli 
navrhnuté priamo za účelom ohrevu  
a kondenzácie s využitím priemyselnej 
pary. Unikátna geometria, a hrúbka
dosiek z nehrdzavejúcej ocele, 
špeciálne tesnenie odolávajúce 
vysokým teplotám a robustný rám, 
ponúkajú požadovanú úroveň 
hospodárnosti, výkonu ako aj možnosť 
regulácie teploty neporovnateľnú  
s ostatnými výmenníkmi tepla. 

Znižovanie nákladov mnohými 
spôsobmi
Doskové výmenníky tepla Alfa Laval 
ponúkajú mnoho výhod,  
ktoré prispievajú k opätovnému 
znižovaniu prevádzkových nákladov 
počas celej doby životnosti zariadenia:  
či už kompaktné rozmery a malá 
hmotnosť prinášajúce nižšie náklady  
na inštaláciu, alebo samotná vysoká  
účinnosť prenosu tepla, či minimálne 
požiadavky na údržbu v porovnaní  
s tradičnými zariadeniami.

Oblasti využitia
Chladenie oleja, chladenie strojov, 
regulácia teploty procesov v rôznych 
oblastiach priemyselnej výroby.
Ohrev vody a vykurovanie s využitím 
priemyselnej pary.

Technológia Alfa Laval na prenos tepla
Výmenníky tepla Alfa Laval ponúkame v rôznych prevedeniach podľa použitých materiálov, veľkostí  
a výkonov - od najmenších spájkovaných výmenníkov tepla až po tie najväčšie rozoberateľné  
alebo zvárané doskové výmenníky tepla. Dodávame tiež vzduchové/kvapalinové chladiče na výrobu 
priemyselnej chladiacej vody. Takže bez ohľadu na oblasť využitia sme schopní vám vždy ponúknuť 
ten správny výmenník tepla, ktorý splní vaše špecifické požiadavky.



Koncepcia spájkovaných doskových 
výmenníkov tepla eliminuje potrebu 
tesnenia a rámových častí. 
Kompaktné prevedenie, špičkový 
výkon a úplná spoľahlivosť týchto 
výmenníkov tepla pomáha zaistiť 
nepretržité a účinné ohrievanie  
a chladenie kvapalín. Výsledkom je 
maximálna prevádzkyschopnosť 
zariadenia a minimálne náklady  
na údržbu.

Spájkované výmenníky tepla  
Alfa Laval sú mimoriadne kompaktné 
a ponúkajú špičkový výkon. Ich 

základnou časťou sú dosky             
z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú 
spolu s dvoma krycími doskami 
navzájom spájané meďou vo 
vákuovej peci. Tieto výmenníky tepla 
sú navrhnuté tak, aby odolali tlakom 
od úplného vákua do 32 bar  
a teplotám v rozmedzí od –160 °C 
do +400 °C. I keď sú extrémne 
kompaktné, ponúkajú úplne rovnaký 
výkon ako tradičné výmenníky,  
ktoré sú až trikrát tak veľké.

Špičkové prevedenie dosiek 
Spájkované výmenníky tepla  
Alfa Laval ponúkajú konštantne 
vysokú úroveň prenosu tepla vďaka 
konštrukčnému riešeniu, ktoré 
podporuje funkciu samočistenia. 
Vysoká turbulencia kvapaliny udržuje 
povrch dosiek čistý a nedochádza  
k upchávaniu kanálikov  
vo výmenníku. Ďalšou výhodou je to, 
že hladké a homogénne povrchy 
dosiek minimalizujú riziko zachytenia 
alebo usadenia nečistôt.

Oblasti využitia
Chladenie oleja, chladenie strojov, 
regulácia teploty procesov v celom 
rade oblastí priemyselnej výroby.

DOC – Chladiče oleje
Výmenník tepla DOC od Alfa Laval je 
vysoko účinným riešením na 
chladenie hydraulického oleja. Je to 
najrobustnejší spájkovaný doskový 
výmenník tepla, ktorý je navrhnutý 
tak, aby v priebehu prevádzky odolal 
ako vysokým tlakom, tak aj vysokým 
teplotám. 

Špeciálne montážne bloky 
výmenníka DOC z nehrdzavejúcej 
ocele umožňujú vysoký sťahovací 
moment a dobrý úchop kľúča  
na zaistenie rýchlej a bezpečnej 
inštalácie. Ďalším charakteristickým 
prvkom tohto robustného výmenníka 
je nosná konzola na spoľahlivé 
zavesenie, rýchlu a jednoduchú 
montáž. Konzola sa skrutkami 
prichytí k montážnym blokom  
a potom do steny. Na vyžiadanie je 
možné dodať DOC s fitingami  
na reguláciu výkonu zariadenia  
pri zabudovaní do systému linky.

Oblasti využitia
Chladenie hydraulického  
a mazacieho oleja.

Spájkované výmenníky tepla a chladiče oleja



Špirálový výmenník tepla
Ideálny výmenník tepla na kaly a kvapaliny  
s obsahom pevných častíc či vláken. 
Prietokové kanály sú hladko priechodné  
a výmenník umožňuje prístup k celej 
teplovýmennej ploche, bez nutnosti použiť 
akékoľvek špeciálne nástroje alebo zdvíhacie 
zariadenia na demontáž.

Compabloc
Extrémne odolný zváraný 
doskový výmenník tepla, 
ktorý nájde široké možnosti 
využitia. Môže slúžiť  
ako výmenník kvapalina-
kvapalina, medzivýmenník, 
varák, kondenzátor, výparník 
i parný ohrievač.

Komplexné riešenie na prenos tepla
Jedným z kľúčových dôvodov, prečo si vybrať Alfa Laval, je mimoriadne široká ponuka
kvalitných produktov a technológií. Vďaka tomu sme schopní dodať spoľahlivé a cenovo
dostupné technológie na prenos tepla presne podľa vašich špecifických požiadaviek.

Na veľké zaťaženie a náročné prevádzkové podmienky  ako napríklad vysoké teploty a tlaky  
alebo rizikové prevádzkové kvapaliny, ponúka Alfa Laval rôznorodý sortiment vysoko odolných 
výmenníkov tepla.

AlfaDisc
Tento výmenník so súborom 
dosiek umiestnených  
vo vnútri oceľového plášťa 
ponúka maximálnu tepelnú 
účinnosť a úsporu nákladov. 
Tento typ výmenníka otvára 
svet celkom nových 
možností tým, že kombinuje 
výbornú tepelnú účinnosť 
doskových výmenníkov tepla 
so schopnosťou zvládať 
teploty až do 540 °C  
a tlak až 100 bar.

AlfaNova
Korózii odolný výmenník 
tepla vyrobený bez použitia 
medenej spájky. Vzhľadom  
k tomu, že je tento výmenník 
tepla vyrobený iba  
z nehrdzavejúcej ocele, je 
odolný voči kyslej, zásaditej 
aj tvrdej vode. Zvláda výkyvy 
tlaku bez rizika opotrebenia 
materiálu a dokáže pracovať  
pri teplotách až do 550 °C.

Vysoko odolné výmenníky tepla na náročné podmienky



Robustné a spoľahlivé vzduchové/kvapalinové chladiče Alfa Laval kombinujú vysokú 
účinnosť s minimálnou spotrebou energie a nízkou hlučnosťou. Pracujú v uzavretom systéme, 
ktorý eliminuje koróziu, bujnenie baktérií či výskyt nerozpustných častíc. Tým predchádzame 
dodatočným nákladom na ich odstránenie ako aj poklesu výkonu.

Vzduchové/kvapalinové chladiče

Suché chladiče Alfa V
Vhodné na priemyselné využitie. Suché chladiče 
Alfa Laval s optimalizovaným konštrukčným riešením 
typu “V” ponúkajú i napriek veľmi kompaktným 
rozmerom mimoriadne vysokú kapacitu. Inovačné 
konštrukčné riešenie tohto výmenníka tepla umožňuje 
excelentný prenos tepla pri minimálnom obsahu 
chladiva. 

Suché chladiče AlfaBlue Power
AlfaBlue Power je rad chladičov s rúrkami 
z nehrdzavejúcej ocele na chladenie 
usmerňovačov. Bežne sa používajú 
pre usmerňovače neštandardných 
špecifikácií alebo v prípade veľmi 
individuálnych požiadaviek a potrieb 
koncových užívateľov.

AlfaBlue Reverse
AlfaBlue Reverse je rad veľmi odolných chladičov špecificky 
navrhnutých na chladenie procesných kvapalín s vysokou 
teplotou. Chladiče sú často používané na chladenie vody 
alebo kvapalín v procesoch oceliarskeho, chemického alebo 
potravinárskeho priemyslu, v elektrárňach na bionaftu či plyn. 
Vďaka širokej ponuke rôznych alternatív podľa úrovne 
akustického tlaku sú tieto chladiče  vhodné predovšetkým 
do náročného a na hluk citlivého prostredia.

Chladič oleja AlfaBlue
je vybavený najnovšou generáciou 
ventilátorov s lopatkami s minimálnou 
hlučnosťou. K dispozícii je niekoľko 
profilov lopatiek a rýchlostí otáčania. 
Ventilátor i motor predstavujú jednu 
kompletnú jednotku, ktorú je možné 
v prípade potreby ľahko a jednoducho 
vymeniť bez nutnosti demontáže. 
Motor má externý rotor. Integrované 
tepelné kontakty poskytujú spoľahlivú 
ochranu pred prehriatím. Ventilátory sú 
energeticky úsporné. 

Ventilátory s elektricky komutovanými 
motormi (EC) sú v ponuke ako 
voliteľné príslušenstvo.



Čistenie a recyklácia prevádzkových 
kvapalín a olejov
Ak je vašim zámerom znížiť výrobné náklady a zvýšiť produktivitu vašej výroby, jednou z oblastí, 
v ktorej môžete ľahko získať kontrolu nad svojimi výdavkami, je údržba prevádzkových kvapalín 
a olejov. Výhody sú celkom jasné. Separačný modul Alfa Laval sa zaplatí za menej ako 1 rok. 
Pomôže vám výrazne znížiť náklady na likvidáciu filtrov a odpadových kvapalín.

Alfie 500 – mobilný systém 
na čistenie chladiacich kvapalín
Alfie 500 je kompaktný mobilný 
systém na čistenie chladiacich 
emulzií na báze vody, 
používaných v kovospracujúcom 
priemysle. Alfie 500 oddelí 
z chladiacej kvapaliny prípadný 
olej a kovové alebo iné pevné 
častice o veľkosti až 1 μm.

Emmie – mobilná odstredivka 
na čistenie hydraulických olejov
Plne mobilný čistiaci systém 
určený na okamžité použitie 
na čistenie priemyselných olejov. 
Emmie dokáže separovať všetku 
vodu a takmer 99 % všetkých 
pevných častíc s veľkosťou 
od 2 do 5 μm.

Čistenie priemyselných kvapalín
Separátory sa v súčasnosti stali nevyhnutnou 
súčasťou mnohých priemyselných systémov 
a inštalácií, a to hneď z viacerých dôvodov. 
Napríklad olejom znečistené materiály alebo voda 
môžu viesť k závažným problémom vo výrobe 
a následne k nákladným riešeniam na ich 
odstránenie.

Alfa Laval ponúka široký rad separátorov 
na čistenie priemyselných kvapalín. Čistiť môžete 
všetko, od chladiacich a pracích kvapalín po oleje 
a iné emulzie, či odpady z procesu lakovania. 
So separátormi, je na rozdiel od tradičného 
použitia filtrov, ekonomicky prijateľné eliminovať 
čiastočky o veľkosti až 1 μm. 

Modrá čiara demonštruje, ako je kvapalina bez čistenia 
kontaminovaná až do úrovne, kedy musí dôjsť k jej výmene. 
Nie len raz, ale opakovane. Červená čiara potom ukazuje, 
ako odstredivý separátor udržuje kontaminanty na stabilne nízkej úrovni.
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Mobilné a všestranné – separačné moduly Alfa Laval



AlfaPure – separačné moduly  
s väčšou kapacitou
Rad mobilných modulov na čistenie 
vody alebo kvapalín na báze olejov. 
Každý modul predstavuje kompletný 
systém, ktorý tvorí separátor  
a pomocné zariadenie. Inovatívne 
konštrukčné riešenie pomáha zaistiť 
maximálnu účinnosť separácie. 
Zariadenie sa ľahko ovláda a jeho 
požiadavky na priestor i údržbu sú 
minimálne.

Obrábací stroj

Znečistená prevádzková 
kvapalina

Čistá prevádzková kvapalina
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Separátor pracuje 
nepretržite a nezávisle  
od danej inštalácie.

Vzhľadom k mobilite nie je nutné 
meniť usporiadanie výrobnej linky
Separátory Alfa Laval sa dodávajú  
ako kompletné mobilné moduly  
na samostatnom ráme s veľkými 
kolesami. Každý modul je testovaný  
vo výrobnom závode a pripravený  
na okamžité použitie. Riadiaci systém 
ponúka komplexný súbor funkcií  
a jednoduché ovládanie.  
 
Inštalácia je ľahká a vo vašom 
existujúcom systéme nie je potrebné 
vykonávať žiadne zmeny. Stačí pripojiť 
saciu hadicu rýchlospojkami, zariadenie 
zapojiť do elektrickej siete a môžete 
začať s čistením. Celý proces separácie 
sa vykonáva blízko nádrže s kvapalinou.
Znečistená kvapalina je odčerpaná  
z nádrže, vyčistená v separátore  
a potom je vrátená späť. Tento princíp 
obtoku umožňuje čistenie bez nutnosti 
prerušenia výrobného procesu.



Ďalšie produkty

Dekantačné odstredivky
Dekantačné odstredivky sú veľmi účinným riešením 
napríklad na odvodnenie odpadu z lakovacích liniek, 
kde znižujú množstvo odpadu na minimum. Získanú 
vodu je navyšše možné znovu využiť. Dekantačné 
odstredivky sú rovnako vhodné na odstránenie 
nečistôt a kalov z prevádzkových kvapalín, ešte pred 
čistením v odstredivých separátoroch, a taktiež 
na rôzne ďalšie účely v oblasti aplikácií zameraných 
na povrchové úpravy.

Závitové olejová čerpadlá
Závitové čerpadlá ponúkajú vysokú prevádzkovú účinnosť 
na širokú škálu tlakov a rôzne rýchlosti prietoku. Pohybom 
závitu skrutkovíc voči sebe a voči plášťu čerpadla tieto 
čerpadlá dokážu manipulovať s kvapalinami pri konštantnej 
rýchlosti, minimálnom hluku a bez akýchkoľvek únikov. 
Čerpadlá je možné obsluhovať a sú prakticky bezúdržbové. 
V ich štandardnom prevedení sa hodia na využitie v takmer 
všetkých oblastiach čerpania palív a mazacích olejov.

Elektrické ohrievače oleja
HEATPAC je nenákladné 
a prakticky bezúdržbové riešenie 
na predhriatie minerálneho oleja. 
Systém tvoria zvlnené oceľové 
dosky zmontované tak, aby medzi 
nimi vznikli kanáliky, ktorými prúdi 
v opačných smeroch olej 
a vyhrievacie médium. Meď 
použitá na spájanie tohto 
zariadenia utesňuje a drží celú 
zostavu dosiek pohromade, čím 
zaisťuje optimálny prenos tepla 
a odolnosť voči tlaku. Vďaka 
kompaktným rozmerom a 
ľahkému prevedeniu sa HEATPAC 
CBM ľahko inštaluje či dodatočne 
osadzuje i v stiesnených 
priestoroch.

Automatický samočistiaci filter - ALF
Automatický samočistiaci filter filtruje prípadné 
nečistoty z vody na vstupe do výmenníka, a tak 
ho chráni pred zanášaním. Je nainštalovaný 
medzi vodnými čerpadlami a výmenníkom 
a zaisťuje tak nepretržitú filtráciu chladiacej vody. 
Nazhromaždené nečistoty sú automaticky 
odplavované, pričom nedochádza k nijakému 
narušeniu prietoku kvapaliny. Filter sa ľahko 
udržuje, lebo kôš filtra možno sňať bez nutnosti 
odpojovania potrubných rozvodov. Zároveň 
umožňuje jednoduchú a nenákladnú inštaláciu.



Prečo si všetko komplikovať,  
keď môžete mať všetko od jediného 
dodávateľa? Asi už viete,  
že Alfa Laval ponúka po celom svete 
špičkové produkty na prenos tepla, 
separáciu a manipuláciu  
s kvapalinami. A v tom budeme 
samozrejme pokračovať i naďalej. 
Ako spoločnosť s vedúcim 
postavením na svetových trhoch 
navyšše Alfa Laval neustále 
zdokonaľuje všetky súčasne 
dostupné technológie.

Partneri pre výkonnosť
Bezkonkurenčná spoľahlivosť. Optimálna výkonnosť. Ekonomická prevádzka. Ľahká 
dostupnosť. Toto sú dôvody, pre ktoré ste si vybrali práve zariadenie od Alfa Laval.  
To ale nie je zďaleka všetko. S náhradnými dielmi a servisom Alfa Laval si môžete užívať 
úplný pokoj po celú dobu životnosti vášho zariadenia.

Zabudnite na komplikované riešenia a za svojho
dodávateľa si zvoľte Alfa Laval

 
Ale to je len časť toho, čo robíme.  
Alfa Laval je totiž predovšetkým  
o riešeniach. Naše skúsenosti 
nazbierané za viac než jedno storočie, 
sú založené na tisícoch aplikácií 
realizovaných po celom svete. 

Celosvetová organizácia bude vždy  
a všade pripravená pomáhať vám  
s vašimi problémami. Od počiatočnej 
fázy plánovania, cez inštaláciu,  
až po sprevádzkovanie. Všetko v súlade 
s našou koncepciou “Nonstop 
Performance” na zaistenie nepretržitého 
výkonu. Takto je možné zaručiť 
maximálnu prevádzkyschopnosť 
zariadenia a nízke náklady na jeho 
prevádzku i údržbu v priebehu celej 
doby jeho životnosti.

Váš svet je stredom nášho záujmu
Poslaním Alfa Laval je poskytnúť vám 
tie najlepšie prostriedky – odborníkov, 
technológiu a skúsenosti – aby sme 
Vašej prevádzke pomohli dosiahnuť 
maximálnu možnú výkonnosť.

Firmu Alfa Laval môžete jednoducho 
považovať za blízkeho partnera  
na všetko, čo potrebujete v oblasti 
servisu. Je samozrejmé, že vám nielen 
dodávame náhradne diely a udržujeme 
vaše zariadenia v špičkovom stave,  
ale taktiež nás môžete považovať  
za poradcu, ktorý sa s vami rád podelí 
o svoje skúsenosti z oblasti výrobných 
procesov a technológií, separácie látok, 
prenosu tepla a dopravy tekutín. Toto 
všetko môžete uplatniť vo svojej 
prevádzke.

S Alfa Laval, vašim partnerom  
pre výkonnosť, môžete využívať 
prostriedky celosvetovej organizácie. 
Od opráv a údržby zariadení,  
až po konzultácie výrobných procesov 
a zlepšovanie výkonnosti. Ukážeme 
vám nielen možnosti, aké môže vašej 
prevádzke priniesť budúcnosť,  
ale pomôžeme vám ich taktiež 
uskutočniť. Všetko máte pohodlne  
a na dosah ruky.

Kvalita zaručená
Všetky komponenty a diely sú 
starostlivo vyberané, aby dokázali zaistiť 
maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhú 
životnosť. Vďaka veľmi bohatej 
globálnej zásobe náhradných dielov je 
spoločnosť Alfa Laval schopná 
zabezpečiť maximálne výkonný a trvalý 
chod vášho zariadenia.

Používaním originálnych náhradných 
dielov Alfa Laval, ktoré sa vyvíjajú  
a dôkladne testujú z hľadiska 
špecifických požiadaviek a noriem, 
zaistíte spoľahlivú prevádzku. Vyhnete 
sa tak i riziku prípadného nákladného 
odstavenia výroby z dôvodu poruchy. 
Podobne vyzerajúce komponenty s príliš 
veľkými toleranciami alebo tie, ktoré sú 
vyrobené z nevhodných materiálov, 
môžu spôsobiť vážne škody  
na zariadení a viesť k extrémne vysokým 
nákladom na údržbu. To bol prípad 
jedného z našich zákazníkov,  

ktorý zaznamenal zvýšenie nákladov  
o 350 000 EUR v dôsledku prestojov, 
opráv a výmen potom, čo pri servise 
zariadení použil neoriginálne diely.

Vďaka kvalite výrobkov Alfa Laval 
certifikovanej podľa noriem ISO sa vždy 
môžete spoľahnúť, že naše produkty 
spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky. 
Budete tak vždy profitovať z nízkych 
nákladov na údržbu a spokojnosti,  
a to aj pri použití našich produktov  
vo vysoko náročných podmienkach.
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Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým 
dodávateľom zariadení ako sú 
predovšetkým výmenníky tepla, 
kompaktné odovzdávacie stanice 
tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, 
dekantačné odstredivky, membránová 
filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie 
nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy 
a služby optimalizujú výkonnosť 
technologických procesov našich 
zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať 
a dopravovať olej, vodu, chemikálie, 
nápoje, potraviny, škrob  
a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko 
spolupracuje so zákazníkmi v takmer 
100 krajinách sveta. Pomáha im byť 
vždy o krok napred.


