
Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval DOC

Produktová řada pro chlazení oleje



*) Podle směrnice PED
**) Médium voda při rychlosti 5 m/s (rychlost připojení)
***) Bez hrdel
n = počet desek

 DOC16 DOC20 DOC30 DOC60 DOC110 DOC112 DOC112HF

  Typ kanálu H, A H H H, L H, M, L H, L H, AH, AM

  Max. / min. provozní teplota (°C) 225/-160 225/-196 225/-196 225/-196 225/-196 225/-196 225/-196

  Max. provozní tlak při 150 °C 
  (S3-S4/S1-S2) (bar) * 32/32 16/16 36/36 36/36 32/32 32/32 32/32

  Objem / kanál 
  (S3-S4/S1-S2) (litry) 0,027 (H) 4) 0,028 0,054 0,103 0,21 0,18 0,2/0,16 2)

  Max. průtok  
  (S3-S4/S1-S2) (m3/h) ** 4,1 8,9 14.5 14,5 51 51 51

  Výška, a (mm) 210 324 313 527 616 616 616

  Šířka, b (mm) 74 94 113 113 191 191 191

  Svislá rozteč hrdel, c (mm) 172 270 250 466 519 519 519

  Vodorovná rozteč hrdel, d (mm) 42 46 50 50 92 92 92

  Délka svazku desek, A (mm) (n x 2,16) + 8,5 (n x 1,5) + 8 (n x 2,31) +13 (n x 2,32) +13 (n x 2,56) +15 (n x 2,07) +16 (n x 2,06) +16 3)

  Hmotnost prázdného 
  výměníku (kg) *** (n x 0,04) + 0,27 (n x 0,08) + 0,6 (n x 0,1) +1,2 (n x 0,18) + 2,1 (n x 0,32) + 4,82 (n x 0,35) + 4,8 (n x 0,35) + 4,8

  Standardní připojení, 
  vnější závit (palce) 3/4" 3/4" / 1" 3/4" / 1 1/4" 3/4" / 1 1/4" 1" / 1 1/2" 1" / 1 1/2" 1 1/4" / 2 1/2"

  Materiál desek AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

  Materiál hrdel AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

  Pájecí materiál Měď Měď Měď Měď Měď Měď Měď

  Max. počet desek 60 110 100 120 240 300 300

1) Kanály M a L 29/28 bar
2) Kanál E 0,18/0,18, kanál A 0,18/0,25
3) Kanály A (n x 2,5) + 10, kanály E (n x 2,2) + 10
4) Kanál A (0,030/0,024)

5) Kanál A (0,042/0,035)
6) Kanály L a M 0,13
7) Kanály AH a AM 0,20/0,16
8) Schváleno v roce 2012

Řada pájených deskových výměníků tepla  
Alfa Laval pro chlazení oleje 
 
 
 

Technické údaje a rozměry

DOC16 DOC30 DOC60 DOC110 DOC112 DOC112HF



.

DOC16
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC16 pokrývá rozsah výkonů od 10 do 16 kW. Vzhledem k
použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



.

DOC30
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC30 pokrývá rozsah výkonů od 10 do 100 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta

DOC16 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 8.5 + (2.16 * n) (±2 mm nebo ±2.5 %)
Hmotnost** kg = 0.27 + (0.04 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.027
Max. velikost částice mm 1.1
Max. průtok* m3/h 4.1
Minimální počet desek 4
Maximální počet desek 60
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

42A22

17
2

20
9.

5

73.5

M8

78

17
7

11
9

57
5

44

2 x 9 

20

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00187CS 1212 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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



.

DOC30
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC30 pokrývá rozsah výkonů od 10 do 100 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



DOC30 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC30 - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 13 + (2.31 * n) (±2 mm nebo ±1.5 %)
Hmotnost** kg = 1.2 + (0.11 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.054
Max. velikost částice mm 1
Max. průtok* m3/h 8.8
Minimální počet desek 8
Maximální počet desek 100
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 19

50A26

25
0

31
3

113

M8

100

25
5

17
9

75
6

58

2 x 9 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00182CS 1207 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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

.

DOC60
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC60 pokrývá rozsah výkonů od 20 do 140 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



.

DOC60
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC60 pokrývá rozsah výkonů od 20 do 140 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



DOC60 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC60 - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 13 + (2.35 * n) ±1.5 %
Hmotnost** kg = 2.1 + (0.18 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.10
Max. velikost částice mm 1
Max. průtok* m3/h 8.8
Minimální počet desek 10
Maximální počet desek 100
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 19

50A26

46
6

52
7

113

M8

100

47
1

39
5

75
6

58

2 x 9 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00183CS 1207 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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



.

DOC110
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC110 pokrývá rozsah výkonů od 40 do 170 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



DOC110 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC110 - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 15 + (2.56 * n) (±2 mm nebo ±1.5 %)
Hmotnost** kg = 4.82 + (0.35 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.21
Max. velikost částice mm 1.2
Max. průtok* m3/h 37
Minimální počet desek 10
Maximální počet desek 240
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 25

9226 A

191

M10

51
9

61
6

180

52
7

37
5

15
2

8

106

2 x Ø11 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00188CS 1403 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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



DOC110 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC110 - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 15 + (2.56 * n) (±2 mm nebo ±1.5 %)
Hmotnost** kg = 4.82 + (0.35 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.21
Max. velikost částice mm 1.2
Max. průtok* m3/h 37
Minimální počet desek 10
Maximální počet desek 240
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 25

9226 A

191

M10

51
9

61
6

180

52
7

37
5

15
2

8

106

2 x Ø11 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00188CS 1403 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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

.

DOC112
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC112 pokrývá rozsah výkonů od 40 do 170 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



DOC112 - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC112 - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 16 + (2.07 * n) (±3 mm nebo ±1.5 %)
Hmotnost** kg = 4.82 + (0.35 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf
Objem kanálu, litry 0.18
Max. velikost částice mm 1
Max. průtok* m3/h 37
Minimální počet desek 10
Maximální počet desek 300
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Nerezová ocel Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 25

9226 A

191

M10

51
9

61
6

180

52
7
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5

15
2

8
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2 x Ø11 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00161CS 1303 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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



.

DOC112HF
Pájené deskové výměníky tepla pro chlazení oleje

.

Všeobecné informace
První pájené deskové výměníky tepla spatřily světlo světa ve
výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby neustává
práce na jejich vývoji a optimalizaci výkonnosti a spolehlivosti.

Pájené deskové výměníky tepla nepotřebují těsnění a ani silnou
rámovou a přítlačnou desku, čímž je dosaženo kompaktního
výměníku a úspory materiálu. Jako těsnění je použita měděná
pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po obvodu, ale i
ve všech styčných místech sousedících desek a vytváří tak
velmi kompaktní jednotku. Použitá konstrukce zaručuje nejdelší
možnou životnost.

Výměníky DOC (Dedicated Oil Cooler) jsou vyvinuty speciálně
pro chlazení hydraulického oleje. Připojení robustní konstrukce
odolává náročným podmínkám, kterým bývá výměník vystaven
v případě této aplikace.

Použití
Chlazení hydraulického oleje

Rozsah výkonů
DOC112F pokrývá rozsah výkonů od 120 do 360 kW. Vzhledem
k použití standardních komponentů a modulární koncepce je
každý výměník navržen s ohledem na provozní parametry
konkrétní instalace.

Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
- požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon
- teplotní spády
- fyzikální vlastnosti použitých kapalin
- požadovaný pracovní tlak
- maximální přípustná tlaková ztráta



DOC112F - závislost tlaku na teplotě dle PED certikace*

DOC112F - závislost tlaku na teplotě dle UL certikace*

Standardní rozměry a hmotnost*

Rozměr A mm = 16 + (2.06 * n) (±3 mm nebo ±1.5 %)
Hmotnost** kg = 4.82 + (0.35 * n)

(n = počet desek)
* bez připojení

Technické údaje

Min. pracovní teplota viz graf
Max. pracovní teplota viz graf
Min. pracovní tlak vakuum
Max. pracovní tlak viz graf

Objem kanálu, litry AH 0.20
0.16

Objem kanálu, litry H 0.18
Max. velikost částice mm 1
Max. průtok* m3/h 51
Minimální počet desek 10
Maximální počet desek 300
* Médium voda, rychlost 5 m/s (16.4 ft/s) (rychlost v připojení)

Standardní materiály

Krycí desky Nerezová ocel
Připojení Nerezová ocel
Desky Nerezová ocel
Pájecí materiál Měď

Standardní rozměry
mm

S4 S1

S3 S2

A + 25

9226 A

191

M10

51
9

61
6

180

52
7
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2 x Ø11 

25

.

Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo
autorizovaného distributora Alfa Laval

.

PCT00162CS 1303 Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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

CZ00031CS 1503                                                                                                              Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

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


