
Ak sú na výkonnosť systému vykurovania, chladenia  
alebo klimatizácie kladené prísne požiadavky, je potrebné, 
aby všetky komponenty fungovali optimálne a presne 
spĺňali špecifikované hodnoty. Výkon doskových 
výmenníkov tepla je teraz možné nezávisle overiť 
prostredníctvom certifikátu AHRI 400, ktorý vydáva  
Inštitút pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (The Air 
Conditioning, Heating and Refrigeration Institute - AHRI). 
Vďaka tomuto štandardu môžu mať zákazníci po celom 
svete istotu, že výkon ich výmenníka tepla bude 
zodpovedať hodnotám deklarovaným výrobcom. 

Overenie výkonu s pomocou certifikátu AHRI 400 je 
užitočné najmä v aplikáciách, akými sú odovzdávacie 
stanice chladenia, akumulačné zásobníky chladu, dátové 
centrá a systémy voľného chladenia. Alfa Laval bola prvým 
výrobcom, ktorý dokázal ponúknuť širokú škálu 
výmenníkov tepla s týmto certifikátom.

Certifikácia na čele "zelenej" vlny
Prostredníctvom svojho programu certifikácie a noriem sa 
AHRI snaží zákazníkom pomáhať šetriť energiu, zvyšovať 
produktivitu a chrániť životné prostredie. Výmenníky tepla  
s certifikáciou AHRI tak spĺňajú napr. štandard zelených 
budov LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) pre aplikácie vykurovania a chladenia. Tento 
medzinárodne uznávaný certifikačný systém zohľadňuje 
šesť kľúčových oblastí životného prostredia a zdravia - 
umiestnenie budovy, hospodárenie s vodou, spotrebu 
energií, použité materiály a ich zdroje, vnútornú kvalitu 
životného prostredia, inovatívnosť a udržateľnosť návrhu 
budovy. Zelené budovy tak môžu byť posudzované  
zo všeobecných hľadísk a ich miera jasne deklarovaná.

Výhody AHRI 400
Nedostatky vo výkonnosti systémov vykurovania, 
chladenia a klimatizácie nebýva ľahké odhaliť, môžu však 
viesť k významnému rastu nákladov na energie. Nákup 
certifikovaných komponentov zaručí, že systém bude 
fungovať, ako má.

Prípadnému udeleniu certifikátu predchádza podrobné 
overenie všetkých špecifikácií a údajov o výkonnosti 
poskytnutých výrobcom. Len čo je výrobok certifikovaný, 
kupujúci a používatelia si môžu byť istí, že:
-  doskový výmenník tepla bude vykazovať výkon v súlade  
   s údajmi zverejnenými výrobcom,
-  výkonnosť jednotlivých výmenníkov pre danú aplikáciu  
   môže byť ľahko porovnaná.

Alfa Laval sa certifikačného programu AHRI zúčastňuje  
už viac ako desať rokov a po celý čas má 100% 
úspešnosť.

Keď výkon hrá zásadnú úlohu

AlfaQ™ - doskové výmenníky tepla Alfa Laval s certifikáciou AHRI

Systém certifikácie prináša cenové výhody pre všetkých 
zúčastnených.

Projektanti
-  Nezávislá certifikácia všetkých hlavných komponentov  
   umožňuje navrhnutie systému spĺňajúceho kritériá spotreby  
   energie a teplotných parametrov vo vnútri budov.
-  Poskytuje objektívny podklad pre výber výmenníka tepla.
-  Majiteľov a projektantov zbavuje obáv ohľadom výkonnosti  
    počas inštalácie a následnej prevádzky.

Dodávatelia
-  Skrátenie doby uvedenia do prevádzky, pretože odpadá  
    potreba prevádzkových skúšok jednotlivých komponentov. 
-   Zaistí, že všetky certifikované doskové výmenníky tepla  
    obsiahnuté v ponukách budú vykazovať deklarovaný tepelný  
    výkon.
-  Obmedzuje riziko problémov počas inštalácie a následnej  
    prevádzky.

Koncoví používatelia
-  Energeticky účinnejší systém znižuje prevádzkové náklady  
    počas celej doby svojej životnosti.
-  Znižuje investíciu vďaka nižším nákladom na prevádzkové  
   skúšky a presnejším výkonovým špecifikáciám ďalších  
   súčastí systému, zároveň nie je nutné držať rezervu na ďalších  
   komponentoch systému.



Široký sortiment Alfa Laval pre aplikácie vykurovania, 
chladenia a klimatizácie obsahuje rozoberateľné, 
polozvárané, zvárané a spájkované doskové výmenníky 
tepla.

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla radu AlfaQ ™ 
majú trojročnú dobu záruky a spĺňajú väčšinu bežných 
aj náročných požiadaviek na prenos tepla.

Rad AlfaQ ™ je skvelou voľbou všade tam, 
kde výkon hrá kľúčovú úlohu.

Doskové výmenníky tepla AlfaQ ™ 
- optimálna voľba

Alfa Laval sa zúčastňuje 
certifikačného programu AHRI 400

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam 
autorizovaných distribútorov a servisných partnerov 
získate na webových stránkach www.alfalaval.sk
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Typ AQ1 AQ1L AQ2 AQ2L AQ2S AQ4 AQ4L AQ6

Max. prietok m3/h 14 14 58 58 72 180 180 430

Max. návrhová teplota C˚ 180 180 180 180 180 180 180  180

Max. návrhový tlak bar 16 16 25 25 25 25 25 30

Typ AQ6L AQ8 AQ8S AQ10 AQ14 AQ14L AQ20

Max. prietok m3/h 430 800 700 900 1800 2000 3600

Max. návrhová teplota C˚ 180 180 180 180 180 180 180  

Max. návrhový tlak bar 30 30 30 30 25 30 25


