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1. Technologia, która pozwala  
 zmniejszyć wydatki
Wieloletnie badania i doświadczenie 
Alfa Laval sprawiły, że oferowane 
wymienniki ciepła wykonane są  
z odpowiednich materiałów,  
a zaawansowane techniki projekto-
wania pozwalają na optymalizację ich 
działania. Wszystko to przyczynia się 
do redukcji kosztów eksploatacyjnych 
i przynosi oszczędności. 

2. Projektowanie przyjazne dla  
 serwisu 
Sposób projektowania wymienników 
ciepła zapewnia szybką i łatwą 
naprawę urządzenia przez jedną 
osobę przy użyciu standardowych 
narzędzi. Pozwala również na reduk-
cję przerw w pracy urządzenia, 
gwarantuje bezpieczeństwo oraz 
zapewnia wydłużony okres życia 
wymiennika.

3. Szeroki zakres asortymentu 
Alfa Laval oferuje wymienniki ciepła  
w szerokim zakresie wielkości i mocy. 
W zależności od aplikacji i parame-
trów pracy oferowane są płyty  
o różnym wzorze tłoczenia. Głębo-
kości tłoczenia płyt kształtują się  
w zakresie od 1,5 mm do 11 mm, co 
zapewnia optymalne warunki pracy 
dla różnych zastosowań.

Sześć głównych 
argumentów zakupu 
wymienników ciepła  
Alfa Laval

Alfa Laval dostarczyła pierwszy wymiennik do mleczarni w 1931r. 
W porównaniu z oferowanymi obecnie płytami o grubości 0,3 mm 
użyto wówczas płyt o grubości 5-10 mm. Obecnie główny nacisk  
w rozwoju wymienników ciepła położony jest na wydajność.

4. Pełna zgodność z PED 
Wszystkie wymienniki ciepła Alfa 
Laval są zgodne z Dyrektywą 
Dotyczącą Budowy Zbiorników 
Ciśnieniowych PED pod względem 
mechanicznym oraz materiałowym. 
Mogą być one również dostarczane 
zgodnie z innymi standardami, np. 
ASME. Dopuszcza się też wykonanie 
wymienników zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w danym kraju. 

5. Partner, któremu możesz zaufać 
Głęboka wiedza technologiczna oraz 
doświadczenie czynią z Alfa Laval 
wiarygodnego partnera w aplika-
cjach ciepłowniczych i chłodniczych. 
Wydajne i ekonomiczne rozwiązania 
Alfa Laval są dostosowane do okre-
ślonych potrzeb.

6. Szybkie dostawy i serwis  
Alfa Laval jest firmą ogólnoświatową. 
Regionalne centra dystrybucji oraz 
przedstawicielstwa na całym świecie 
zapewniają szybkie dostawy bezpo-
średnio do klientów. 

Alfa Laval posiada ponad 30 ośrod-
ków serwisowych świadczących 
usługi na całym świecie.

Wybór Alfa Laval to zabezpieczenie stabilności finansowej.



Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval są najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem 
oferowanym dla aplikacji HVAC. W wyniku wieloletnich prac badawczych, w wymiennikach 
ciepła Alfa Laval zastosowano wysokiej jakości materiały oraz zaawansowane technologie, 
które pozwoliły na optymalizację ich pracy i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

• Jednoetapowy proces tłoczenia płyt od 0,3 mm
• Unikalny wzór tłoczenia płyt pozwalający uzyskać optymalne warunki wymiany ciepła
• Uszczelki typu Clip-on lub klejone

Niezawodność jednoetapowego 
procesu tłoczenia 
Efektywność procesu wymiany cie-
pła i możliwość regulacji procesów 
osiągana w wymiennikach Alfa Laval 
wynika w dużym stopniu z grubości 
płyt. Wykonane w nowoczesnej tech-
nologii urządzenia z płytami o grubości 
od 0,3 mm, dla standardowej stali 
kwasoodpornej, łączą wysoką efek-
tywność wymiany ciepła z wyjątkową 
wytrzymałością mechaniczną. 

Każda płyta tłoczona jest w jedno-
etapowym procesie w prasie hydrau-
licznej o sile nacisku do 40 000 ton. 
Proces produkcji płyt zapewnia całko-
witą ich powtarzalność, zmniejszając 
w ten sposób ryzyko wypaczeń  
i wycieku w jednostkach składających 
się nawet z setek płyt. Po złożeniu 
pakietu płyt z uszczelkami, punkty 
styku między nimi tworzą elastyczną, 
a jednocześnie wyjątkowo trwałą pod 
względem mechanicznym, konstruk-
cję, odporną na duże naprężenia.

Wzór przetłoczenia płyt 
Falisty wzór przetłoczenia płyt umoż-
liwia stosowanie przepływu równo-
ległego oraz zapewnia wyjątkową 
wytrzymałość. Unikalne wytłoczenie 
części dystrybucyjnej płyty, zbliżone 
w swym kształcie do „tabliczki czeko-
lady”, odpowiedzialne jest za równo-
mierne rozprowadzenie cieczy na całej 
jej powierzchni, podczas gdy wzór 
przypominający tzw. „jodełkę” i stano-
wiący główną część płyty decyduje  
o turbulencji przepływu. 

Taki sposób przetłoczeń zapewnia 
wysoką efektywność procesu wymiany 
ciepła, eliminując jednocześnie 
obszary nieaktywne, narażone w więk-
szym stopniu na tworzenie się osadu 
i korozję. 

Dzięki zastosowaniu przepływu rów-
noległego możliwe jest wykorzystanie 
w wymienniku jednego typu płyt i tej 
samej uszczelki. 

Oznacza to mniejszą liczbę części 
zapasowych, prostszą instalację i eks-
ploatację urządzenia. 

Faliste tłoczenia płyt stykają się po- 
przecznie na swojej całej powierzchni 
poprzez docisk sąsiedniej płyty, co 
pozwala na użycie cieńszych płyt oraz 
stosowanie wymienników przy wyso-
kich ciśnieniach pracy.

Płytowe uszczelkowe  
wymienniki ciepła



Wysoka jakość stosowanych 
uszczelnień 
Prowadzone prace badawcze i testy 
materiałów uszczelnień gwarantują 
wyjątkowo długą żywotność uszczelek 
Alfa Laval. Wszystkie uszczelki formo-
wane są w postaci jednego elementu, 
dzięki czemu uzyskuje się wymaganą 
geometrię uszczelki. Profil zewnętrzny 
uszczelki posiada wyjątkowe właści-
wości uszczelniające, które zmniej-
szają niebezpieczeństwo wycieku.   

Zagłębienie na płycie i uszczelka są 
do siebie idealnie dopasowane, co  
zapewnia stabilne umieszczenie 
uszczelki na płycie i eliminuje  
w znacznym stopniu możliwość jej 
przesunięcia na skutek gwałtownego 
wzrostu ciśnienia. Kształt zagłębienia, 
w którym umieszczona zostaje usz- 
czelka zapewnia minimalny jej kontakt 
z przepływającym medium, co także 
wydłuża jej żywotność. 

Trwałe połączenie 
Oferowane przez Alfa Laval sposoby 
mocowania uszczelek gwarantują 
doskonałe rezultaty. Wymiana bez-
klejowych uszczelek typu Clip-on 
jest szybka i łatwa. W przypadku 
wymienników, które muszą być często 
rozkręcane, doskonałym rozwiąza-
niem są uszczelki klejone. Alfa Laval 
stosuje dwuskładnikowy, termo-
utwardzalny klej epoksydowy w celu 
trwałego połączenia uszczelki z płytą.

Projektowane z myślą o łatwej  
eksploatacji 
Wszystkie wymienniki Alfa Laval 
mogą być szybko i łatwo rozkręcane 
lub skręcane przez jedną osobę, przy 
użyciu standardowych narzędzi. 

Duże wymienniki Alfa Laval charak-
teryzuje pięciopunktowy system usta-
wienia. Precyzyjne ustawienie płyt  
w pionie i poziomie warunkuje wła-
ściwe uszczelnienie całego pakietu. 
Rolka prowadząca, umieszczona na 
płycie czołowej i podkładki łożysko-
wane, umieszczone na czterech śru-
bach ściągających ułatwiają rozkręce-
nie i skręcenie wymiennika.

Prostsze w budowie i mniejsze gaba-
rytowo wymienniki są również łatwe 
do rozkręcenia przy jeszcze niższych 
kosztach. Podczas składania wymien-
nika właściwe umieszczenie pakietu 
płyt uzyskuje się dzięki odpowiedniej 
budowie ramy nośnej. Specjalny profil 
narożników płyt powoduje ich unie-
ruchomienie w odpowiedniej pozycji 
zapewniając poprawne ustawienie.



Płyta, uszczelka i materiał króćców 
Płyty dostępne są w szerokim zakre- 
sie materiałów podlegających proce-
sowi tłoczenia. Najczęściej stosowa-
nymi materiałami są: stal nierdzewna 
AISI 304, stal AISI 316 oraz tytan. 

Wśród bogatej oferty uszczelek naj-
częściej stosowane są uszczelki nitry-
lowe oraz EPDM. 

Króćce gwintowane dostępne są  
w wykonaniu tytanowym oraz ze stali 
nierdzewnej, a dla wymiennika M6 
również ze stali węglowej. Połączenia 
kołnierzowe oferowane są bez wyło-
żenia, z wyłożeniem wykonanym  
z gumy, stali nierdzewnej, tytanu oraz 
innych stopów w zależności od mo-
delu wymiennika.

Maksymalne ciśnienie 
i temperatura 
W zależności od parametrów pracy 
oferowane wymienniki dostępne są  
z odpowiednią  ramą oraz płytami  
o grubości dostosowanej do wartości 
ciśnienia projektowego. Dobór uszcze- 
lki uzależniony jest od maksymalnej 
temperatury pracy wymiennika.

Certyfikaty 
Oferowane wymienniki ciepła posia-
dają wszystkie niezbędne dopuszcze-
nia i aprobaty wymagane na terenie 
naszego kraju.

Izolacja 
Do wszystkich wymienników ciepła 
w zależności od zastosowania ofe-
rowane są izolacje ciepłownicze lub 
chłodnicze. W przypadku temperatury 
pracy wymiennika niższej od tempe-
ratury otoczenia standardowa izolacja 
ciepłownicza wykonana z wełny mine-
ralnej nie może być stosowana, gdyż 
absorbuje wilgoć. Dlatego też w apli- 
kacjach chłodniczych stosuje się izo-
lacje wykonane z poliuretanu, które 
mogą być również stosowane w cie-
płownictwie.

Podstawka do izolacji chłodniczej 
Oferowana do izolacji chłodniczej pod-
stawka spełnia dwie funkcje - izoluje 
wymiennik od podłoża i zbiera jedno-
cześnie skropliny oraz resztki wody 
pozostałe po rozkręceniu wymiennika 
w celu oczyszczenia bądź inspekcji. 
Podstawka wykonana jest z poliure-
tanu o grubości 55 mm, pokrytego 
płytą stalową o grubości 0,75 mm  
z powłoką galwaniczną i umieszczo-
nego w drewnianej obudowie, która 
jest zaopatrzona w zawór spustowy.

Pokrywa ochronna 
Pokrywa ochronna zabezpiecza pakiet 
płyt. Stosowana jest w celu uniknię- 
cia obrażeń osób eksploatujących 
wymiennik w przypadku nagłego 
wycieku gorącego lub agresywnego 
medium. Pokrywa ochronna składa się 
z jednego bądź kilku arkuszy wykona-
nych z blachy stalowej (AISI 304)  
dopasowanych do kształtu wymiennika. 
Pokrywa montowana jest zazwyczaj 
pomiędzy pakietem płyt a śrubami 
skręcającymi.

Izolacja ciepłownicza 
Izolacja ciepłownicza wykonana jest z warstwy 
wełny mineralnej o grubości 65 mm pokrytej 
wewnątrz folią aluminiową, a z zewnątrz blachą 
aluminiową o grubości 1 mm. Izolacja okrywa cały 
wymiennik łącznie z płytą czołową i dociskową. 
Poszczególne części izolacji połączone są ze 
sobą zamkami zatrzaskowymi.

Izolacja chłodnicza 
Izolacja chłodnicza wykonana jest z poliuretanu  
o grubości 60 mm pokrytego wewnątrz folią  
aluminiową, a z zewnątrz blachą aluminiową  
o grubości 1 mm. Izolacja okrywa cały wymiennik 
łącznie z płytą czołową i dociskową. Poszczegól-
ne części izolacji połączone są ze sobą zamkami 
zatrzaskowymi.



Systemy ciepłownicze 
Płytowe wymienniki ciepła znajdują zastosowanie we 
wszystkich systemach ciepłowniczych, w których wy-
magane jest bezpieczeństwo, niezawodność i wygoda. 
Ważną rolą wymiennika ciepła jest, poza wymianą 
ciepła, oddzielenie układu wysokoparametrowej sieci  
miejskiej od niskoparametrowej instalacji wewnętrznej 
budynków. 

Wymienniki Alfa Laval dostępne są w szerokim zakre-
sie mocy występujących w sieciach ciepłowniczych  
i lokalnych kotłowniach, systemach wykorzystujących 
wody geotermalne, instalacjach solarnych czy też 
instalacjach wykorzystujących ciepło odpadowe z pro-
cesów technologicznych. 

Przygotowanie ciepłej wody 
Płytowy wymiennik ciepła posiada liczne zalety  
w porównaniu z tradycyjnym zbiornikiem z wężownicą. 
Woda podgrzewana jest natychmiast do żądanej 
temperatury podczas jej przypływu przez wymiennik. 
Ciepła woda dostępna jest w każdej chwili. Niewątpliwą 
korzyścią jest również mniejsza powierzchnia wyma-
gana do instalacji wymiennika ciepła. W przypadku 
wykorzystywania energii słonecznej do uzyskania 
ciepłej wody wymiennik oddziela obieg wody krążącej  
w systemie solarnym od wody użytkowej. Oddzielenie 
tych obiegów zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia 
i korozji paneli solarnych. 

Ogrzewanie wody basenowej 
Płytowe wymienniki ciepła są też powszechnie  
wykorzystywane do podgrzewu wody basenowej. 
Wymiennik podgrzewa wodę basenową oddzielając 
jednocześnie jej obieg od systemu grzewczego.  
Należy pamiętać, że dodawanie chloru do wody base-
nowej powinno odbywać się za wymiennikiem celem 
uniknięcia wysokiego stężenia chloru w wodzie płyną-
cej przez wymiennik. W przypadku wysokich stężeń 
chloru w wodzie basenowej (powyżej 200 ppm) zaleca 
się stosowanie w wymienniku płyt tytanowych.

Ciepłownictwo



Układy wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia 
Wymagania dotyczące wysokiej efektywności wymien-
nika w przypadku małych różnic temperatury są szcze-
gólnie ważne w zastosowaniach chłodniczych, np. ma-
gazynowanie ciepła oraz tzw. free cooling (chłodzenie 
cieczy powietrzem). Dzięki stosowanej przez Alfa Laval 
technologii tłoczenia płyt możliwa do uzyskania różnica 
temperatury pomiędzy mediami wymieniającymi ciepło 
może być zredukowana do zaledwie 0,5°C. Dodatkową 
zaletą jest fakt, że proces ten można przeprowadzić 
w wymienniku jednostopniowym, w którym wszystkie 
króćce znajdują się w płycie czołowej co znacznie 
upraszcza instalację i konserwację wymiennika.

Centralne systemy chłodnicze 
Głównym elementem centralnego układu chłodniczego 
jest źródło zimna, najczęściej chiller (agregat chłodzą-
cy). W urządzeniu tym po stronie parownika schładza-
na jest woda lub roztwór glikolu, a przekazywane  
w tym procesie ciepło usuwane jest z układu po stronie 
skraplacza. 

Zastosowanie wymiennika ciepła w obydwu obiegach 
(kondensacji i odparowania) ma szereg zalet. Skraplacz 
może być chłodzony przez tzw. otwarte źródło np. wodę 
morską, jednakże tego rodzaju media za względu na 
swój skład chemiczny mają niekorzystny wpływ na trwa-
łość stosowanych urządzeń. Płytowy wymiennik ciepła 
stosowany jako urządzenie oddzielające obydwa układy 
eliminuje ten problem. Wymiennik zastosowany jako 
parownik oddziela dwa obiegi i zabezpiecza pozostałe 
urządzenia przed wysokim ciśnieniem.

Centralna miejska sieć chłodnicza 
Miejska sieć chłodnicza jest systemem przyjaznym 
dla środowiska ze względu na większe wykorzystanie 
pojemności cieplnej oraz rodzaje wykorzystywanych 
źródeł chłodu. Zapewnia użytkownikom wygodę  
i komfort, przy jednocześnie korzystnych rozwiązaniach 
projektowych w odniesieniu do efektywności urządzeń, 
kosztów eksploatacji i powierzchni niezbędnej do  
instalacji. Niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
są niewątpliwą zaletą systemów chłodniczych. 

Zastosowanie płytowych wymienników ciepła w tych 
systemach jest bardzo korzystne ze względu, m.in. na 
rozdzielenie obiegów w których występują znacznie 
różne ciśnienia. Szeroki zakres płytowych wymienników 
ciepła Alfa Laval umożliwia optymalny dobór wymiennika 
dla danych parametrów układu chłodniczego. Centralne 
systemy chłodnicze od kilkunastu lat działają w wielu 
miastach na świecie, m. in. w Azji i Stanach Zjednoczo-
nych, w Europie, np. w Paryżu i Sztokholmie.

Systemy chłodzenia
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Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com

Oddział w Łodzi
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78

Oddział w Gdyni
ul. Zgoda 8, 81-361 Gdynia
tel. 58 621-89-23, fax: 58 621-89-38

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego 
powiadamiania

Alfa Laval na świecie
Alfa Laval jest wiodącym na świecie  
dostawcą specjalistycznych urządzeń  
i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne linie 
technologiczne oraz serwis zapewniają 
naszym Klientom optymalny i bezawa-
ryjny przebieg realizowanych procesów.

Nowatorskie rozwiązania Alfa Laval 
umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, 
transport i oddzielanie produktów takich 
jak: olej, woda, chemikalia, napoje,  
artykuły żywnościowe i farmaceutyki. 

Międzynarodowa struktura firmy,  
obejmująca swym zasięgiem około  
100 krajów sprawia, że jesteśmy do 
dyspozycji naszych Klientów praktycz-
nie na całym świecie.


