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Oprócz niniejszej instrukcji 
obs"ugi do urz#dzenia zosta"y 
równie$ do"#czone:

• Deklaracja zgodno ci.

W jaki sposób skontaktowa% 
si! z firm# Alfa Laval?.

Szczegó"owe dane 
kontaktowe dla wszystkich 
krajów s# na bie$#co 
aktualizowane na naszej 
stronie internetowej.

Prosimy odwiedzi% 
stron! internetow# 
www.alfalaval.com 
i skontaktowa% si! z 
lokalnym przedstawicielem 
firmy Alfa Laval.
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Opis

Definicje

G!ówne elementy konstrukcyjne
Nale$y pami!ta% o tym, $e wymiennik AlfaNova jest wymiennikiem 
nierozbieralnym!

Patrz rysunek 1.

Tabliczki znamionowe

Na tabliczce znamionowej znajduje si! informacja o typie 
wymiennika, numer fabryczny oraz rok produkcji. Znajduj# 
si! tam równie$ szczegó"y dotycz#ce zbiornika ci nieniowego 
zgodnie ze stosowan# kategori# zbiornika ci nieniowego. 
Tabliczka znamionowa jest przymocowana najcz! ciej do 
p"yty czo"owej lub p"yty dociskowej.

Wyró$niamy cztery tabliczki znamionowe w zale$no ci od 
kategorii zbiornika ci nieniowego.

AlfaFusion™ Proces, w wyniku którego powstaje 
p"ytowy wymiennik ciep"a, wykonany 
ca"kowicie ze stlai
kwasoodpornej

P!yta kana!owa P"yta u$ywana do oddzielenia dwóch 
lub wi!kszej ilo ci mediów w jednym 
p"ytowym wymienniku ciep"a.
Pakiet p"yt wymieniaj#cych ciep"o 
mi!dzy mediami nazywany jest sekcj#.

P!ytowy wymiennik 

ciep!a Alfa Nova

Okre lona liczba pofa"dowanych p"yt 
wraz z p"yt# czo"ow# i dociskow# 
po"#czona jest w wysokiej temperaturze 
w pakiet p"yt. Rysunek 1 przedstawia 
podstawowe elementy p"ytowego 
wymiennika ciep"a AlfaNova.

Powierzchnia 

wymiany ciep!a
Powierzchnia p"yty kontaktuj#ca si! 
bezpo rednio z obiema cieczami.

P!yta Arkusz wykonany w 100% ze stali 
kwasoodpornej, wyt"oczony 
w pofa"dowany wzór i wyposa$ony 
w otwory wlotowe i wylotowe medium.

Pakiet p!yt Okre lona liczba p"yt po"#czonych 
w sposób tworz#cy mi!dzy nimi kana"y, 
którymi przep"ywaj# media wymieniaj#ce 
ciep"o.

Port Otwór wlotowy lub wylotowy w p"ytach 
kana"owych, p"ycie czo"owej i dociskowej. 
Wi!kszo % p"yt posiada cztery porty.

Ca!kowita 

powierzchnia 

wymiany ciep!a

Ca"kowita powierzchnia wszystkich 
po"#czonych p"yt, maj#ca bezpo redni 
kontakt z obydwoma mediami.

UWAGA! Dla ka$dego wymiennika maksymalne 
dopuszczalne warto ci ci nienia i temperatury roboczej 
podane sa na tabliczce znamionowej. Przekraczanie 
tych warto ci jest niedozwolone.
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Standardowa tabliczka 
znamionowa typ 1, 
wg PED 

1. Nazwa producenta.
2. Numer artyku"u.
3. Model.
4. Numer fabryczny.
5. Data produkcji.
6. Maks. dopuszczalna 

temperatura robocza.
7. Maks. dopuszczalne 

ci nienie robocze.
8. Próba ci nieniowa.
9. Obj!to % ka$dej ze stron.

10. Zakres pracy.
11. Media.
12. Indywidualna informacja 

dla klienta.
13. Kod kreskowy.
14. Miejsce na logo.
15. Lokalizacja po"#cze& 

dla ka$dego medium.
16. Dopuszczalne temperatury 

i ci nienia robocze.
17. Opis ka$dej strony.
18. *) Mo$liwa lokalizacja po"#cze&.
19. Miejsce na znak CE.

– CE-409 BHE Manufacturing, Ronneby, Szwecja
– CE-036 Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co., Ltd, 

Jiangyin City, PRC
– CE-0948 Alfa Laval S.p.A. Alonte, W"ochy.

Tabliczka znamionowa 
typ 2, wg PED, stal 
kwasoodporna, opcja

1. Miejsce na logo.
2. Nazwa producenta.
3. Model.
4. Numer seryjny.
5. Rok produkcji.
6. Media.
7. Lokalizacja po"#cze& 

dla ka$dego medium.
8. Obj!to %
9. Maks. dopuszczalne 

ci nienie robocze.
10. Maks. dopuszczalna 

temperatura robocza.
11. Próba ci nieniowa.
12. Maks. temperatury 

i ci nienia robocze.
13. Data próby ci nieniowej.
14. Indywidualna informacja 

dla klienta.
15. Miejsce na znak CE.

– CE-409 BHE Manufacturing, Ronneby, Szwecja
– CE-036 Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co., Ltd, 

Jiangyin City, PRC
– CE-0948 Alfa Laval S.p.A Alonte, W"ochy.

16. *) Mo$liwa lokalizacja po"#cze&.

1
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4
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11
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13

14

15

16

17

18

19

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11

12
13

14

15
16

*) Szkic na tabliczce znamionowej przedstawia mo$liwe lokalizacje po"#cze& 
w zale$no ci od wersji wymiennika ciep"a.
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Tabliczka znamionowa 
typ 3, wg ASME

1. Miejsce na logo.
2. Miejsce na piecz#tk! 

urz!du pa&stwowego 
i numer seryjny.

3. Nazwa producenta 
i znak CE:
– CE-409 BHE 

Manufacturing, 
Ronneby, Szwecja

– CE-036 Alfa Laval 
(Jiangyin) 
Manufacturing Co., 
Ltd, Jiangyin City, PRC

– CE-0948 Alfa Laval 
S.p.A. Alonte, W"ochy.

4. Lokalizacja po"#cze& 
dla ka$dego medium.

5. Maks. dopuszczalne 
ci nienia i temperatury 
robocze.

6. Maks. dopuszczalna 
temperatura medium przy maksymalnym dopuszczalnym ci nieniu 
roboczym.

7. Numer seryjny.
8. Rok produkcji.
9. Próba ci nieniowa.

10. Obj!to % ka$dej strony.
11. Model.
12. Indywidualna informacja dla klienta.
13. *) Mo$liwa lokalizacja po"#cze&.

Tabliczka znamionowa 
typ 4, wg PED, 
wymiennik projektowany 
na zamówienie, opcja

1. Numer artyku"u.
2. Model.
3. Numer fabryczny.
4. Data produkcji.
5. Maks. dopuszczalne 

temperatury robocze.
6. Maks. dopuszczalne 

ci nienia robocze.
7. Próba ci nieniowa.
8. Obj!to % ka$dej strony 

wymiennika.
9. Media.

10. Indywidualne dane 
klienta.

11. Indywidualne dane 
klienta.

12. Miejsce na logo.
13. Nazwa producenta.
14. Lokalizacja po"#cze& 

dla ka$dego medium.
15. Indywidualne dane 

klienta.
16. Miejsce na znak CE

– CE-409 BHE Manufacturing, Ronneby, Szwecja
– CE-036 Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co., Ltd, 

Jiangyin City, PRC
– CE-0948 Alfa Laval S.p.A. Alonte,W"ochy.

1

2

3

4

5

6
7
8

9
10

11

12

13

*) Szkic na tabliczce znamionowej przedstawia mo$liwe lokalizacje po"#cze& 
w zale$no ci od wersji wymiennika ciep"a.
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Zasada dzia!ania
Powierzchni! wymiany ciep"a tworzy pakiet cienkich profilowanych 
metalowych p"yt. Przestrzenie mi!dzy p"ytami oraz otwory 
umieszczone w naro$nikach p"yt umo$liwiaj# przep"yw czynników 
wymieniaj#cych ciep"o. Czynniki te przep"ywaj# w przeciwpr#dzie 
kana"ami utworzonymi przez s#siaduj#ce ze sob# p"yty. P"yty 
s# po"#czone wzd"u$ kraw!dzi oraz we wszystkich punktach, w 
których stykaj# si! p"yty. Taka konstrukcja zapewnia jednocze nie 
odpowiedni# wytrzyma"o %mechaniczn# wymiennika.

Pakiet p"yt jest umieszczony mi!dzy p"ytami zewn!trznymi, 
czo"ow# i tyln#. Kró%ce znajduj# si! na p"ycie czo"owej lub tylnej. 
Poszczególne p"yty pakietu maj# charakterystyczne przet"oczenia 
dla poprawienia efektywno ci wymiany ciep"a i uzyskania ich 
sztywno ci.

Instalacja

Wymagania

Uwaga! Je li nie okre lono inaczej, parametry urz#dzenia 
dotycz#ce czynników ch"odniczych, np. HFC i HCFC maj# 
zastosowanie do aplikacji ch"odniczych. Je li wymienniki ciep"a 
ma by% u$ywany dla "atwopalnych, toksycznych lub niebezpiecznych 
p"ynów (np. w!glowodorów), jego zastosowanie nale$y 
skonsultowa% z producentem. Zastosowanie musi by% zgodne 
z odpowiednimi zasadami bezpiecze&stwa dotycz#cymi obs"ugi 
takich p"ynów. Dodatkowe informacje mo$na uzyska% na stronie 
internetowej dostawcy. 
Patrz rysunek 4.

Informacje ogólne

Uwaga! Przed pod"#czeniem instalacji nale$y upewni% si!, czy 
wyp"ukane zosta"y z niej wszystkie zanieczyszczenia. 

Instalacja musi posiada% wyposa$enie, które zabezpieczy 
wymiennik ciep"a na wypadek ci nie& i temperatur 
przekraczaj#cych zatwierdzone minimalne i maksymalne warto ci 
parametrów pracy przedstawione na tabliczce znamionowej.

Wymiennik ciep"a nale$y pod"#czy% w przeciwpr#dzie. Podczas 
prac instalacyjnych nale$y pami!ta% o zachowaniu bezpiecznej 
odleg"o ci od substancji "atwopalnych.
Patrz rysunek 4.

Instalacja jako parownik
Uwaga! W celu zabezpieczenia przez zamro$eniem wymiennika 
nale$y doda% do stosowanego medium  rodek zapobiegaj#cy 
zamarzaniu w warunkach roboczych poni$ej 5°C/41°F i/lub 
kiedy temperatura parowania jest poni$ej 1°C/34°F.

Uwaga! W zastosowaniach jako parownik oraz w aplikacjach 
w których wyst!puje zmiana fazy medium, wymiennik ciep"anale$y 
zamontowa% pionowo.

OSTRZE#ENIE! Wymiennik ciep"a musi by% 
zamontowany i eksploatowany w sposób gwarantuj#cy 
bezpiecze&stwo personelu oraz eliminuj#cy mo$liwo % 
jego uszkodzenia.

OSTRZE#ENIE! Zawory bezpiecze&stwa nale$y 
montowa% zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami.
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Rysunek 5A przedstawia instalacj! parownika, w którym 
po"#czenia mog# znale'% si! z przodu lub z ty"u wymiennika. 
Rysunek 5B przedstawia skraplacz.

• Zastosowa% termostat zapobiegaj#cy zamarzaniu oraz 
monitorowa% przep"yw, aby zapewni% sta"y przep"yw cieczy 
przed, podczas i po uruchomieniu spr!$arki.

• Unika% opró$niania parownika przez w"#czenie spr!$arki po 
wy"#czeniu systemu do momentu osi#gni!cia ustalonego 
ci nienia czynnika ch"odniczego. Temperatura mo$e spa % 
poni$ej temperatury krzepni!cia, co mo$e spowodowa% 
uszkodzenie parownika.

• Zastosowa% czujnik przep"ywu i czujnik niskiego ci nienia.

Uwagi dotycz$ce spawania
Uwaga! Zabezpieczy% wymiennik ciep"a wokó" po"#cze& 
materia"em poch"aniaj#cym ciep"o (pasty lub ta my spawalnicza). 

W przypadku instalacji wymiennika AlfaNova z po"aczeniami 
do spawania nale$y zastosowa% metod! spawania TIG lub MIG 
w celu zminimalizowania oddzia"ywania ciep"a na wymiennik.

Podnoszenie

Eksploatacja

Rozruch
Uwaga! Je li system jest wyposa$ony w kilka pomp, nale$y 
upewni% si!, która z nich powinna by% uruchomiona jako pierwsza.

Uwaga! Regulacje nat!$enia przep"ywu powinny by% dokonywane 
powoli, aby unikn#% ryzyka uderzenia hydraulicznego. 

Uderzenie hydrauliczne jest krótkotrwa"ym skokiem ci nienia, który 
mo$e pojawi% si! w trakcie rozruchu lub zamykania systemu 
i wywo"a% przemieszczenie si! medium w instalacji rurowej 
z pr!dko ci# d'wi!ku. Zjawisko takie mo$e spowodowa% 
powa$ne uszkodzenie urz#dzenia.

1. Sprawdzi%, czy zawór pomi!dzy pomp# a modu"em 
steruj#cym nat!$eniem przep"ywu w systemie jest 
zamkni!ty.

2. Je li na kró%cu wylotowym zamontowany jest zawór, 
nale$y sprawdzi%, czy jest on ca"kowicie otwarty.

3. Otworzy% odpowietrznik i uruchomi% pomp!.
4. Powoli otworzy% zawór.
5. Po ca"kowitym usuni!ciu powietrza, zamkn#% odpowietrznik.
6. Powtórzy% etapy 1–5 dla drugiego medium. Patrz rysunek 6.

Praca urz$dzenia
Uwaga! Regulacja nat!$enia przep"ywu powinna by% dokonywana 
powoli, aby zabezpieczy% system przed nag"ymi i gwa"townymi 
wahaniami temperatury i ci nienia.

W trakcie pracy nale$y sprawdzi%, czy:

• warto ci temperatury i ci nienia mediów znajduj# si! 
w dopuszczalnych granicach przedstawionych na tabliczce 
znamionowej.

• z powodu nieprawid"owego wykonania po"#cze& nie pojawiaj# 
si! wycieki.

OSTRZE#ENIE! Nie podnosi% wymiennika za przy"#cza 
lub gwintowane szpile. Do podnoszenia nale$y u$y% 
pasów. Umie ci% pasy zgodnie z rysunkiem 3.
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Zabezpieczenie na wypadek zamarzania
Nale$y pami!ta% o ryzyku zwi#zanym z zamarzaniem w niskich 
temperaturach. Wymienniki ciep"a, które nie s# w"#czone nale$y 
opró$ni% i osuszy% je li istnieje zagro$enie zamarzni!cia.

Uwaga! Aby unikn#% uszkodzenia z powodu zamarzania, 
u$ywane medium musi zawiera% dodatek  rodka zapobiegaj#cego 
przed zamarzaniem w warunkach roboczych poni$ej 5°C/41°F i/lub 
kiedy temperatura parowania znajdzie si! poni$ej 1°C/34°F.

Zabezpieczenie na wypadek zablokowania
Nale$y zastosowa% filtr zabezpieczaj#cy w przypadku pojawienia 
si! cia" obcych. W razie w#tpliwo ci dotycz#cych maksymalnego 
rozmiaru cz#steczek, nale$y skontaktowa% si! z najbli$szym, 
przedstawicielem dostawcy lub zapozna% si! z informacjami na 
temat produktu na stronie internetowej dostawcy.

Zabezpieczenie przed zm%czeniem termicznym i/lub 
ci nieniowym
Nag"e zmiany temperatury i ci nienia mog# doprowadzi% do 
uszkodzenia wymiennika ciep"a. Z tego wzgl!du, nale$y 
sprawdzi%, czy wymiennik ciep"a pracuje bez waha& ci nienia/
temperatury.

• Umie ci% czujnik temperatury tak blisko jak to mo$liwe wylotu 
z wymiennika ciep"a.

• Uwzgl!dni% zawory i sprz!t regulacyjny, który stabilizuje 
temperatur!/ci nienie w wymienniku ciep"a.

• Aby unikn#% uderzenia hydraulicznego, nie nale$y u$ywa% 
szybko zamykaj#cych si! zaworów.

• W zautomatyzowanych instalacjach, zatrzymanie 
i uruchomienie pompy i uruchomienie zaworów nale$y 
zaprogramowa% tak, aby zarówno skoki ci nienia jak 
i i cz!stotliwo % waha& by"y jak najmniejsze.

Zabezpieczenie na wypadek korozji
Wszystkie elementy wymiennika stykaj#ce si! z medium zosta"y 
wyprodukowane ze stali kwasoodpornej AISI 316. Nie nale$y 
stosowa% w wymienniku AlfaNova medium powoduj#cego 
korozj! stali AISI 316.

Izolacja
Izolacje ciep"ownicze i ch"odniczes# dost!pne jako wyposa$enie 
dodatkowe.

Wy!$czenie
Uwaga! Je li system wyposa$ony jest w kilka pomp, nale$y 
upewni% si!, która z nich powinna by% zatrzymana jako pierwsza.

1. Powoli zredukowa% nat!$enie przep"ywu w celu unikni!cia 
uderzenia hydraulicznego.

2. Po zamkni!ciu zaworu wy"#czy% pomp!.
3. Powtórzy% etapy 1–2 dla pozosta"ego medium/mediów.
4. Je$eli wymiennik ciep"a nie b!dzie u$ywany przez d"u$szy 

okres czasu nale$y go opró$ni%. Nale$y go opró$ni% 
równie$ w przypadku, gdy wymiennik jest wy"#czony 
a temperatura otoczenia jest ni$sza od punktu 
zamarzania medium.
W zale$no ci od rodzaju medium, zalecamy równie$ 
przep"ukanie i osuszenie wymiennika ciep"a i jego 
po"#cze&.
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Konserwacja

Ogólne wytyczne dotycz$ce konserwacji

Materia! p!yty 
Stal nierdzewna mo$e ulega% korozji. Szczególnie niebezpieczne 
s# jony chloru. 

Nale$y unika% solanek ch"odz#cych zawieraj#cych chlorki takie 
jak NaCI i najbardziej szkodliwe CaCI2. 

Uwaga! Nale$y dobrze wyp"uka%!

Uwaga! W $adnych okoliczno ciach nie nale$y u$ywa% kwasu 
chlorowodorowego z p"ytami ze stali nierdzewnej. 

Do przygotowania roztworów czyszcz#cych nie nale$y u$ywa% 
wody zawieraj#cej ponad 300 ppm jonów chloru.

Chlor jako inhibitor
Uwaga! Chlor, powszechnie wykorzystywany jako inhibitor 
w systemach wody ch"odz#cej zmniejsza odporno % na korozj! 
stali nierdzewnej. 

Chlor os"abia warstw! ochronn# stali sprawiaj#c, $e jest ona 
bardziej podatna na ataki korozji. Zale$y to od czasu ekspozycji 
i st!$enia. 

W ka$dym przypadku, w którym nie ma mo$liwo ci unikni!cia 
obecno ci chloru w wymienniku ciep"a AlfaNova, nale$y 
skonsultowa% si! z lokalnym przedstawicielem.

Czyszczenie na miejscu instalacji
Urz#dzenie do chemicznego czyszczenia (CIP) umo$liwia 
czyszczenie wymiennika bez konieczno ci jego demonta$u.

Za pomoc# urz#dzenia CIP mo$na

• wyczy ci% osad i usun#% kamie&.

• dokona% pasywacji oczyszczonych powierzchni w celu 
ograniczenia podatno ci na korozj!.

• zneutralizowa%  rodki czyszcz#ce przed opró$nieniem.

Post!powa% zgodnie z instrukcj# czyszczenia urz#dzeniem CIP.

Dost!pne s# nast!uj#ce modele urz#dzenia do czyszczenia 
chemicznego (CIP): CIP200L, CIP400L i CIP800L.

P!yn 

czyszcz$cy
Opis

AlfaCaus P"yn do usuwania farby, t"uszczu, oleju i osadów 
organicznych.

AlfaPhos P"yn czyszcz#cy do usuwania tlenków 
metalicznych, rdzy, kamienia i innych osadów 
nieorganicznych. Zawiera inhibitor pasywacji.

AlfaNeutra P"yn do neutralizacji  rodka AlfaPhos przed 
opró$nieniem.

Kalklöser P Kwasowy proszek czyszcz#cy zawieraj#cy 
inhibitor korozji, szczególnie efektywny 
w przypadku usuwania w!glanu wapniowego 
oraz innych osadów nieorganicznych.

Neutra P Proszek alkaliczny do neutralizacji u$ytego 
 rodka Kalklöser P przed utylizacj#.
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Usterki

Problemy ze spadkiem ci nienia

AlfaAdd Neutralny wzmacniacz czyszcz#cy do 
stosowania ze  rodkami AlfaPhos, AlfaCaus 
i Kalklöser P. Zapewnia lepsze rezultaty 
czyszczenia zaolejonych, t"ustych powierzchni 
oraz powierzchni, na których wyst!puje osad 
typu organicznego. (rodek AlfaAdd zmniejsza 
efekt pienienia.

Alpacon 
Descalant

P"yn na bazie wody, bezpieczny  rodek 
czyszcz#cy przeznaczony do usuwania 
osadów, magnetytu, glonów, humusu, ma"$, 
skorupiaków, kamienia i rdzy. Zawiera BIOGEN 
ACTIVE, biologiczn# mieszank! wykonan# z 
odnawialnych materia"ów jako aktywny 
sk"adnik.

Alpacon 
Degreaser

Neutralny  rodek odt"uszczaj#cy do stosowania 
ze  rodkiem Alpacon Descalant. Skutecznie 
usuwa olej, t"uszcz lub warstwy smarów, 
zmniejsza efekt pienienia. Zawiera BIOGEN 
ACTIVE, biologiczn# mieszank! wykonan# 
z odnawialnych materia"ów jako aktywny sk"adnik.

Dzia!anie Wynik Naprawa

1 Sprawdzi%, czy 
wszystkie zawory s# 
otwarte w"#cznie z 
zaworami zwrotnymi

• Zmierzy% ci nienie 
tu$ przed i za 
wymiennikiem oraz 
nat!$enie przep"ywu. 
W przypadku 
medium o znacznej 
lepko ci nale$y 
u$y% manometru 
membranowego ze 
 rednic# min 30 mm.

• Zmierzy% lub 
oszacowa% nat!$enie 
przep"ywu, je$eli jest 
to mo$liwe.

– –

P!yn 

czyszcz$cy
Opis
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Problemy z wymian$ ciep!a
Spadek wydajno ci wymiany ciep"a.

2 Porówna% odczytany 
spadek ci nienia 
z obliczeniowym 
wynikaj#cym z karty 
doboru wymiennika 
dla okre lonego 
nat!$enia przep"ywu 
(patrz specyfikacja 
techniczna). Co zrobi% 
kiedy spadek ci nienia 
jest wy$szy ni$ 
podany?

TAK Sprawdzi% program 
temperatury, patrz etap 3.

NIE Je$eli spadek ci nienia jest 
zgodny ze specyfikacjami, nie 
trzeba podejmowa% $adnych 
dzia"a&. Je$eli spadek ci nienia 
jest mniejszy ni$ podany 
wysoko % podnoszenia 
pompy jest prawdopodobnie 
zbyt ma"a lub odczyt jest 
nieprawid"owy. Patrz instrukcja 
obs"ugi pompy.

3 Sprawdzi% wskazania 
termometrów. Czy 
odczyty s# zgodne 
z podanymi?

TAK Powierzchnia wymiany 
ciep"a jest prawdopodobnie 
wystarczaj#co czysta, ale 
wlot wymiennika ciep"a mo$e 
by% zablokowany przez 
zanieczyszczenia lub inne 
cia"a obce. Sprawdzi% wlot 
i port wymiennika.

NIE Efektywno % wymiaya ciep"a 
spada poni$ej danych 
wynikaj#cych ze specyfikacji 
technicznej z powodu osadów 
na powierzchni wymiany ciep"a. 
Osady spowodowa"y równie$ 
zwi!kszenie spadku ci nienia. 
Nale$y dokona% czyszczenia 
wymiennika urz#dzeniem CIP 
post!puj#c zgodnie z instrukcj# 
czyszczenia

Dzia!anie Wynik Naprawa

Zmierzy% temperatur! na 
wlocie i wylocie po obu 
stronach wymienika. Je li 
jest to mo$liwe zmierzy% 
nat!$enia przep"ywu obydwu 
mediów. Nale$y zmierzy% 
temperatury i nat!$enie 
przep"ywu przynajmniej 
jednego z mediów.
• Sprawdzi%, czy ilo % 

wymienianej energii 
cieplnej odpowiada 
specyfikacji technicznej.

• Je$eli wymagana jest 
wysoka dok"adno % 
nale$y zastosowa% 
termometry laboratoryjne 
o dok"adno ci pomiaru 
0,1°C oraz najlepszego 
dost!pnego sprz!tu do 
pomiaru nat!$enia 
przep"ywu.

Czy wydajno % wymiany 
ciep"a wymiennika spad"a 
poni$ej warto ci podanych 
w specyfikacji technicznej?

TAK Nale$y dokona% 
czyszczenia wymiennika 
urz#dzeniem CIP 
post!puj#c zgodnie 
z instrukcj# czyszczenia

NIE –


