
CB100
P³ytowy lutowany wymiennik ciep³a

Wymiennik CB100 jest p³ytowym wymiennikiem ciep³a 

lutowanym miedzi¹ specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej. Efektywna 

wymiana ciep³a urz¹dzenia zapewnia niewielkie gabaryty 

wymiennika i oszczêdnoœæ powierzchni potrzebnej do jego 

zainstalowania.

Zasada dzia³ania

Powierzchniê wymiany ciep³a wymiennika tworzy pakiet 

cienkich profilowanych metalowych p³yt. Przestrzenie 

miêdzy p³ytami oraz otwory umieszczone w naro¿nikach p³yt 

umo¿liwiaj¹ przep³yw cieczy wymieniaj¹cych ciep³o. Media 

przep³ywaj¹ przez kolejne, ró¿ne kana³y, zawsze w przeciw-

pr¹dzie. Szczelnoœæ wymiennika uzyskuje siê w procesie 

twardego lutowania miedzi¹. Wymienniki s¹ zlutowane 

wzd³u¿ krawêdzi p³yt oraz na ich powierzchni we wszystkich 

punktach kontaktu kolejnych s¹siednich p³yt. Zapewnia to 

jednoczeœnie odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ 

wymiennika.

Wykonanie standardowe

Pakiet p³yt jest umieszczony miêdzy p³ytami zewnêtrznymi. 

Króæce znajduj¹ siê na p³ycie czo³owej lub tylnej. Poszcze-

gólne p³yty pakietu s¹ odpowiednio wyprofilowane w celu 

poprawienia efektywnoœci przekazywania ciep³a i uzyskania 

ich sztywnoœci.

Standardowe materia³y

P³yty zewnêtrzne: Stal kwasoodporna AISI 316

Po³¹czenia: Stal kwasoodporna AISI 316

P³yty: Stal kwasoodporna AISI 316

Materia³ lutu: MiedŸ

Podstawowe dane do obliczeñ

W celu umo¿liwienia przedstawicielom Alfa Laval wykonania 

w³aœciwych obliczeñ wymagane s¹ nastêpuj¹ce dane:

- moc lub natê¿enia przep³ywu mediów wymieniaj¹cych 

ciep³o

- program temperaturowy

- w³aœciwoœci fizyczne cieczy

- wymagane ciœnienie robocze

- maksymalne dopuszczalne spadki ciœnienia.

Zalety lutowanych wymienników ciep³a

P³ytowe lutowane wymienniki ciep³a firmy Alfa Laval posia-

daj¹ szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych wymien-

ników ciep³a stosowanych w przemyœle i ciep³ownictwie. 

- Wysoki wspó³czynnik przenikania ciep³a powoduje 

zmniejszenie wymiarów wymiennika i ³atwoœæ instalacji 

szczególnie na ograniczonej przestrzeni.

- Urz¹dzenie nie ma uszczelek, dziêki czemu umo¿liwia 

zastosowania ich do pracy przy wy¿szych temperaturach 

i ciœnieniach, np. systemy centralnego ogrzewania.

- Bardzo krótki czas dostawy.



Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

Dzia³ Ciep³ownictwa

ul. J.D¹browskiego 113, 93-208 £ódŸ

tel.: (42) 642-66-00, fax: (42) 642-70-55, www.alfalaval.pl

Wymiary (mm)

A = 10 + 2.15 x n, gdzie n = liczba plyt

Przyk³ady wydajnoœci cieplnej

Ciep³a woda u¿ytkowa

- -70 >25/10 >55°C

Centralne ogrzewanie 

- -120 > 65/60 > 85°C
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Dane techniczne

Temperatura projektowa

175 °C

Ciœnienie projektowe

S3, S4/S1, S2 25/16 bar

Pojemnoœæ kana³u

0.17 litra

Maksymalny przep³yw
370 m /h

Waga

4 + 0.35 x n, gdzie n = liczba p³yt

Króæce

Ko³nierzowe DN65, zewnêtrzny gwint ISOG 

2”, koñcówka spawana f76.1 mm

Wyposa¿enie dodatkowe
- Izolacja, temperatura maksymalna 140 °C

- Z³¹czki

kW
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