
Spájkované doskové výmenníky tepla

Produktový rad pre systémy chladenia



Kompaktné a cenovo výhodné 
 
Mnohoročné skúsenosti, patentované výrobné postupy 
a inovatívne konštrukcie sú zárukou najvyššej kvality 
našich výrobkov. Doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú 
vďaka svojej rozmerovej kompaktnosti, dlhej životnosti, 
jednoduchej inštalácii a nenákladnej prevádzke kľúčovými 
komponentmi v rade chladiacich prevádzok. Zo sortimentu 
Alfa Laval si vyberiete vhodný spájkovaný doskový 
výmenník tepla takpovediac pre akékoľvek prevádzkové 
podmienky. Sú dostupné v rôznych prevedeniach, 
veľkostiach a výkonoch. 
 
Materiál 
Základom výmenníka je zväzok profilovaných dosiek lisovaných 
z vysoko kvalitnej nerezovej ocele. Dosky sú k sebe skladané 
tak, aby medzi nimi vznikli kanály pre primárne a sekundárne 
médium, do ktorých je vstupnými otvormi distribuovaná 
teplonosná kvapalina. Teplo prestupuje cez steny jednotlivých 
dosiek a medzi médiami tak dochádza k odovzdávaniu tepla.  
Aj keď sú tieto výmenníky ideálne pre celý rad aplikácií, nehodia 
sa napríklad na využitie v potravinárstve alebo tam, kde by prišli 
do kontaktu s agresívnymi kvapalinami.

Pre tieto prípady sú optimálnym riešením celonerezové doskové 
výmenníky tepla radu AlfaNova, ktoré sú vyrobené kompletne 
z nerezovej ocele pomocou patentovanej metódy spojovania 
materiálu natavením.
 
Konštrukcia 
Tým, že sú jednotlivé dosky z nerezovej ocele poskladané  
do zväzku, ktorý tvorí kompaktný celok vďaka spájkovaniu, 
nie sú potrebné žiadne tesniace prvky, či masívne rámové 
dosky. Pevné spojenie medenou spájkou na všetkých styčných 
bodoch zaisťuje vysokú odolnosť voči tlaku a teplote. Zvlnenie 
dosiek zvyšuje ich tuhosť a vytvára turbulenciu, ktorá prispieva 
k účinnosti prestupu tepla a obmedzuje zanášanie. Dosky sú 
navrhnuté tak, aby ich životnosť bola čo najdlhšia. 
 
 

Na prenos tepla okrem dosiek slúži taktiež ostatný materiál 
výmenníka. Z toho dôvodu môžu mať vysoko výkonné  
výmenníky tepla malé rozmery, nízku hmotnosť a minimálny  
zádržný objem. Alfa Laval ponúka široký sortiment spájkovaných 
výmenníkov, ktorý dokáže vyhovieť špecifickým požiadavkám 
zákazníkov.

Pokiaľ ide o náklady, spájkované výmenníky tepla Alfa Laval sú 
vďaka svojej vysokej účinnosti najúspornejším riešením  
pre široké spektrum použitia v oblasti prenosu tepla. 

 

Princípy prietoku 
U spájkovaných výmenníkov tepla, určených pre systémy 
chladenia, je základným princípom prietoku paralelné alebo 
diagonálne prúdenie, ktorým sa dosahuje najúčinnejší prenos tepla.
Pri jednochodovom prevedení sú všetky pripojenia umiestnené 
na jednej strane výmenníka tepla, čo výrazne zjednodušuje 
inštaláciu. 
 
Výparník 
Kanály a vstupné otvory výmenníka sú usporiadané tak, aby 
obe médiá prúdili v opačných smeroch (plne protiprúdové 
zapojenie). Chladivo tvorené zmesou pary a kvapaliny vstupuje 
do výmenníka tepla z dolnej ľavej strany, pričom kvalita pary 
vždy závisí od prevádzkových podmienok systému. Vo vnútri 
kanálov tak dochádza k odparovaniu kvapalnej fázy, pričom je 
potrebné mierne prehriatie pary. Preto sa tento proces označuje 
ako “priamy odpar chladiva”. 

Kondenzátor
Hlavné komponenty sú zhodné s tými vo výparníku. Chladivo 
vstupuje do výmenníka tentokrát z ľavej hornej časti ako horúci 
plyn a na povrchu kanálov začína kondenzovať, až kým nie je 
celkom skvapalnený a následne mierne podchladený. Tento 
proces sa označuje ako “kondenzácia”. 
 

Na obrázku kondenzátora ukazujú svetlé a tmavo modré šípky 
miesto pripojenia chladiva. Chladivo prúdi v opačnom smere 
v náprotivnom kanáli a ochladzuje sa. Svetlé a tmavo červené 
šípky ukazujú miesto pripojenia chladiva. 
 
Viacstupňové zapojenie
Možnosti konštrukčných riešení spájkovaných výmenníkov 
tepla sú veľmi široké. Výmenník tepla môže byť navrhnutý tiež 
ako viacstupňová jednotka s rôznymi typmi pripojenia, vrátane 
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Princíp prietoku výparníkom                Princíp prietoku kondenzátorom

možnosti voľby ich umiestnenia.
Alfa Laval ponúka širokú 
škálu štandardných modelov 
a veľkostí spájkovaných 
výmenníkov, ale aj výmenníky 
tepla vyrobené na mieru pre 
špecifické systémy chladenia. 
Kým štandardné modely sú 
bežne k dispozícii na sklade, 
riešenia na mieru sú vyrábané 
na objednávku.
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Technické údaje a rozmery 
 
Výparník

AC AC10 AC-30EQ AC-70X AC-112 AC-220EQ
AC-230DQ 
AC-230EQ AC-232DQ

AC-500DQ 
AC-500EQ

AC1000DQ 
ACH1000DQ

Výkon (kW) 0,5-4 3-30 10-90 30-200 50-200 50-200 30-250 150-600 600-1200

Dvojokruhové zapojenie áno áno áno áno

Návrhový tlak (bar) 33 35 32 37 37 32 47 32 32

Vysokotlakové jednotky ACH (bar) 50 45 51 51 45 53 45 45

Výška, a (mm) 207 325 526 616 616 490 490 739 921

Šírka, b (mm) 77 93 112 191 191 250 250 322 487

Zvislý rozostup pripojení, c (mm) 172 269 466 519 519 400/369 400/369 632/568 603

Vodorovný rozostup pripojení, d (mm) 42 39 50 92 92 155 155 205 280/356

 
Kondenzátor

BHE AC10 CB30 CB60 CB62 CB110 CB112 CB200 CB300 CB400

Výkon (kW) 0,5-4 5-40 50-100 50-100 50-220 50-220 150-350 150-450 150-600

Návrhový tlak (bar) 33 40 40 40 37 37 30 33 35

Vysokotlakové jednotky CBH (bar) 50 50 50 51 51 37

Výška, a (mm) 207 313 527 531 616 616 742 990 990

Šírka, b (mm) 77 113 113 115 191 191 324 366 390

Zvislý rozostup pripojení, c (mm) 172 250 466 476 519 519 622 816/861 825

Vodorovný rozostup pripojení, d (mm) 42 50 50 60 92 92 205 213,5 225

 
Výparník, chladič plynu, ekonomizér a chladič prehriatych pár pre transkritické aplikácie CO2

TRANSKRITICKÉ CO2 AXP10 AXP14 CBXP27 CBXP52 AXP27 AXP52

Výkon (kW) 2-15 10-35 40-70 40-100 10-100 10-150

Návrhový tlak (bar) 154 140 90 90 130 130

Výška, a (mm) 190 190 310 526 362 582

Šírka, b (mm) 76 76 111 111 160 160

Zvislý rozostup pripojení, c (mm) 154 154 250 466 250 466

Vodorovný rozostup pripojení, d (mm) 40 40 50 50 50 50

Inovácie zvyšujúce výkon 

Konštrukcia spájkovaných doskových výmenníkov tepla 
Alfa Laval zahŕňa patentované inovácie, ktoré zaistia ešte 
vyššiu účinnosť prenosu tepla. Zákazníci si môžu vybrať  
z mnohých variantov konštrukčných riešení.
 
Systém Equalancer
Alfa Laval vyvinula inovatívne riešenie pre distribúciu chladiva  
vo vnútri spájkovaných výmenníkov, ktoré bolo s vynikajúcimi 
výsledkami laboratórne testované s chladivami HCFC a HFC. 

Dvojfázová zmes chladiva, ktorá vstupuje do výparníkov, je 
zmiešavaná v rámci patentovaného distribučného systému  
„EQ“, ktorý stabilizuje prietok a zvyšuje celkovú účinnosť.  
 

 
 
 
 

Equalancer

Výkon výparníkov z produktového radu AlfaChill (AC10, AC30, 
AC70, AC120, AC230 a AC500) sa tak ustavične zlepšuje. 
S použitím patentovaného systému Equalancer je možné 
dosiahnuť dvojakého zmiešania chladiva v dvoch následných 
objemoch.

Vďaka tomu je systém distribúcie chladiva všetkými kanálmi 
medzi doskami výmenníkov tepla vyváženejší, čo znižuje výkyvy 
spôsobené účinkom prehriatia. Systém Equalancer je vlisovaný 
do jednotlivých dosiek a je zárukou vysokej kvality riešenia  
Alfa Laval, ktoré sa osvedčilo v celom výrobnom rade 
spájkovaných výmenníkov.

Na prevádzku doskového výmenníka v režime kondenzátora 
nemá systém Equalancer negatívny vplyv, lebo jeho vplyv  
na vyššiu tlakovú stratu je zanedbateľný.

Systém Dualaced
Dvojokruhový výmenník je patentovaným riešením spoločnosti 
Alfa Laval. Vďaka doskám so špeciálnym profilom bol dosiahnutý 
diagonálny tok a výmenník umožňuje zapojenie v rámci dvoch 
na sebe nezávislých chladiacich okruhoch.  
 
Špeciálne konštrukčné riešenie zabezpečuje kontakt každého  
z chladiacich okruhov s chladenou vodou. Hlavnou výhodou je,  
že aj pri čiastočnom zaťažení (keď je v chode len jeden 
kompresor) je chladenie vody rovnomerné a výkon maximálny. 
Duálny okruh Dualaced (DQ) je dostupný pri výmenníkoch typu 
AC230, AC500 a AC1000.
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Dôležité súčasti systémov chladenia
 
Výmenníky tepla Alfa Laval dokazujú svoju špičkovú 
kvalitu v rámci celého radu rozmanitých chladiacich 
systémov po celom svete. Zabezpečujú účinný prenos 
tepla pri maximálnej spoľahlivosti a úspornosti. 

Alfa Laval ponúka kompletný rad spájkovaných výmenníkov 
tepla pre extrémne tlaky. Sú ideálnym riešením predovšetkým 
v transkritických systémoch s CO2. V rámci systémov 
chladenia sú typickými zástupcami sortimentu Alfa Laval 
nasledujúce produkty:

Chiller
Chladí vodou alebo nemrznúcou zmesou, teplo sa odvádza 
zo vzduchu či vody. Voda je prenášaná hydraulickým 
systémom a prechádza rôznymi typmi tepelných výmenníkov. 
Ochladzuje vzduch v systéme klimatizácie alebo chladí 
výrobné či priemyselné procesy. Pri chilleroch sa zvyčajne 
využívajú dva základné systémy: kompresor poháňaný 
elektromotorom (cyklus kompresorového chladenia) či teplom 
poháňaný systém (t.j. parou, spaľovaným zemným plynom) 
založený na cykle absorpčného chladenia.

Tepelné čerpadlo
Ide vlastne o chiller, ktorý umožňuje aj spätný chod. Často 
sa označuje ako tepelné čerpadlo vodného zdroja. V tomto 

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam 
autorizovaných distribútorov a servisných partnerov,  
získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

prípade je jeho primárnou funkciou ohrev vody a uvoľnenie 
chladu do vzduchu či vody. Horúca voda ohrieva vzduch  
v klimatizačnom systéme. Ďalším variantom je tepelné 
čerpadlo zemného zdroja, ktoré využíva k uvoľneniu alebo 
odovzdaniu tepla zemský povrch či vodnú hladinu. 
 
Využitie spájkovaných výmenníkov tepla na chladenie
Spájkovaný doskový výmenník tepla je účinným riešením 
pre celý rad systémov chladenia. Medzi tie najbežnejšie patrí 
prenos tepla z dvoch základných médií: chladiace médium 
ako primárne médium (HFC alebo zemný plyn) a voda alebo 
nemrznúca kvapalina ako sekundárne médium: 

•  Výparník, suchá expanzia, chladiaca voda,
•  Kondenzátor, odvedenie alebo rekuperácia tepla vodou,
•  Chladič prehriatych pár (Desuperheater) pre čiastočné  
    odvedenie tepla do vody,
•  Ekonomizér, kvapalné chladiace médium a prehriate pary  
    chladiaceho média

Ďalšie možné funkcie
•  Podchladzovač pre chladenie kvapalného chladiva 
•  Oddeľovač okruhov využívaný v rámci absorpčného cyklu  
    pre predohrev rozpusteného roztoku alebo predchladenie  
    koncentrovaného roztoku.

Prečo si zvoliť spájkovaný výmenník tepla Alfa Laval?
•  Kompaktné rozmery, dlhá životnosť a vysoké štandardy  
    kvality, jednoduchá inštalácia
•  Široký sortiment, výmenníky s výkonmi chladenia  
    od 0,5 do 600 kW.
•  Systém Equalancer prináša v porovnaní s tradičnými  
    distribučnými systémami významnú úsporu  
    tepelnovýmennej plochy.
•  Vysoká účinnosť, úspory energie.
•  Úspora priestoru, vysoko kompaktné rozmery v porovnaní  
    s rúrkovými výmenníkmi.
•  Rýchla reakcia na teplotné zmeny v dôsledku veľmi malého  
    zádržného objemu a nízkeho obsahu chladiva.
•  Optimalizované konštrukčné riešenie pre rôzne použitie,  
    prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka.
•  Štandardne sú k dispozícii všetky medzinárodne uznávané  
    certifikáty pre tlakové nádoby.
•  Pred expedíciou z výrobného závodu prechádza každý  
    výmenník tlakovou skúškou a skúškou tesnosti. Kvalita je  
    naším hlavným cieľom.
•  Alfa Laval pravidelne investuje do výskumu a vývoja,  
    a preto ponúka konkurencieschopné riešenia.
•  Stabilita globálneho dodávateľa s viac než 130 ročnou  
    tradíciou.


