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Napisna ploščica prikazuje:   
1)    Prostor za logotip. 
2)    Ime proizvajalca. 
3)    Internetni naslov proizvajalca. 
4)    Številka modela  
5)    Tip. 
6)    Proizvodna številka. 
7)    Datum proizvodnje. 
8)    Mesta priključkov za posamezni medij. 
9)    Najvišja dovoljena delovna temperatura. 
10)    Najvišji dovoljeni delovni tlak. 
11)    Preskusni tlak. 
12)   Volumen vsakega prostora. 
13)   Grupa medija. 
14)   Možna mesta priključkov. 
15)   Prostor za CE oznako ali direktivo 97/23/EC, poglavje 3.3,  

  ali kako drugo dovoljenje  
16)   Informacija za posameznega kupca. 
17)   Črtna koda. 

Opozorilo. Izmenjevalec toplote morate namestiti in uporabljati tako,da ne bo 
predstavljal nevarnosti za osebje in da ne pride do poškodovanja stvari. 

Sporočilo: Če ni navedeno drugače, se pri uporabi za hlajenje, uporabljajo opisi 
normalnih sredstev za hlajenje kot sta HFC in HCFC. Preden izmenjevalec toplote uporabite za 
gorljive, strupene ali nevarne tekočine (kot so na primer ogljikovodiki) se morate v vsakem 
primeru posvetovati s proizvajalcem. Uporaba mora upoštevati zadevne varnostne predpise za 
ravnanje s takimi snovmi. Za podrobnejše informacije se obrnite na www.alfalaval.com. 

Namestitev  
Pri namestitvi uporabite naprave, ki bodo zaščitile izmenjevalec toplote pred pritiskom in 
temperaturo, ki sta izven odobrene najmanjše in največje vrednosti, ki so navedene na napisni 
ploščici..  
Za doseganje najboljših prenosnih lastnosti, naj bo izmenjevalec toplote priključen tako, da se 
medij pretakata skozi izmenjevalec toplote v nasprotni smeti (v protitoku). Med montažo 
upoštevajte nevarnost požara, to je upoštevajte varnostno razdaljo do vnetljivih snovi.  
Uporaba za hlajenje: – Slika A1 kaže montažo uparjalnika, ki ima priključke lahko ali na sprednji 
ali na zadnji strani. Slika B1 prikazuje kondenzator.  
Slika C1 prikazuje »pravo« enoto z dvema krogoma. Priključite hladilno sredstvo na strani s 
spajkanimi priključki (ali Rotalock), z vstopom na spodnji strani k uparjalniku. Ekspanzijski ventil 
mora biti oddaljen vsaj 150-200 mm od priključka pri S3. Med ekspanzijskim ventilom in 
priključkom ne sme biti cevnega kolena. Pri naročilu izberite izmenjevalec toplote, ki ima 
priključke na tekočinski (vodni) strani tako, da so najugodnejši za povezovanje. Na primer (S1, 
S2) ali (T1, T2). 



5 

N.B. (opomba) Izmenjevalci toplote s »pravim« dvojnim krogom imajo en vodni krog in dva 
neodvisna kroga s hladilnim medijem. Če ni specificirano drugače imata kroga s hladilnim 
sredstvom diagonalni pretok.  

Pritrditev  
Mali toplotni izmenjevalci ( s težo 1 – 6 kg) se pri togem cevnem sistemu lahko obesijo kar na 
cevne dovode. (Slika A2). Večji izmenjevalci toplote se morajo opremiti s podpornimi nastavki 
(Slika D2) ki so prilagojeni za določen izmenjevalec toplote (pribor) ali se zavarujejo s trakovi 
(Slika C2) ali s pomočjo pritrdilnih vijakov (Slika B2). Po posebnem naročilu so pritrdilni vijaki 
lahko privarjeni na prednjo ali zadnjo ploščo. Pritezni moment za M8 vijake je 10-12 Nm, in za 
M10 vijake (samo pri AC250), 22-25 Nm. 

Če obstoja nevarnost tresljajev, uporabite protivibracijsko pritrditev kot je prikazana na sliki A2. 
Izmenjevalci toplote z razdelilcem za hladilni medij morajo imeti razdelilec na spodnjem delu. 
Noge in ušesa za dvigovanje so na razpolago pri večjih enotah. Ti deli se namestijo kot je 
prikazano na sliki D2. 

N.B. (opomba) Cevni sistem mora biti dobro sidran in ne sme prenašati napetosti na priključke 
toplotnega izmenjevalca.. 

N.B. (opomba) Pri uporabi kot uparjalnik in pri uporabi, kjer prihaja do faznih sprememb medija, 
morate izmenjevalec toplote namestiti v pokončni legi.  

Priključki (Slika 3) 
Priključki z navojem – Kadar priključujete cevi uporabljajte momentni ključ in upoštevajte 
predpisane omejitve. AC modeli se lahko dobavijo z Victaulic priključki. 
Spajkani priključki – Površine za spajanje se morajo očistiti z drgnjenjem in razmastiti..Uporabite 
za spajkanje material, ki je primeren za materiale, ki se spajajo, ter primerno temperaturo za 
(trdo) spajkanje  

Varjeni priključki– TIG ali MIG varjenje. 

N.B.  (opomba) Kadar varite ali spajkate zaščitite izmenjevalec toplote pred pregrevanjem tako, 
da ovijete priključek z mokro krpo. Previsoka temperatura lahko stali material za spajkanje v 
notranjosti izmenjevalca toplote.. 

Nevarnost zmrzovanja  
Upoštevanje nevarnost zmrzovanja pri nizkih temperaturah. Če obstoja nevarnost zmrzovanja, 
morate izmenjevalce toplote, ki jih ne uporabljate, izprazniti in spihati do suhega. 

N.B.  (opomba) Da preprečite škodo zaradi zmrzovanja morate mediju, ki se uporablja, dodati 
sredstvo proti zmrzovanju da je zmrzišče pod delovnimi pogoji. 

N.B.  (opomba) Uporabljajte filter kot zaščito pred vnosom tujkov. Če ste v dvomih v zvezi z 
največjo velikostjo delcev, se obrnite na najbližjega predstavnika Alfa Laval ali poglejte pod 
Product information pri www.alfalaval.com. 
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N.B.  (opomba)  Kadar se uporablja kot uparjalnik (Slika 4) 
– Uporabite termostat proti zmrzovanju in indikator pretoka za zagotovite stalen pretok vode 

pred, med in po obratovanju kompresorja  
– Preprečite »izčrpavanje« to je izpraznjenje uparjalnika tako, da pustite teči kompresor po 

zaustavitvi toliko časa, da doseže prednastavljeni tlak hladilnega sredstva. V takem primeru 
lahko temperatura slanice pade pod ledišče in poškoduje uparjalnik.. 

– Uporabite tipalo za pretok in prenizek tlak. 

Kontrola in obratovanje  
Da zagotovite, da bo izmenjevalec imel najdaljšo življenjsko dobo, poskrbite za sledeče:. 
– Namestite tipalo za temperaturo čim bližje izhodu medija iz izmenjevalca. 
– Nenadne spremembe temperature in tlaka  lahko povzročijo poškodbe izmenjevalca zaradi 

utrujenosti. 
– Ne uporabljajte hitrozapornih ventilov, da preprečite vodni udar. Ne sme se uporabljati  On/ 

Off regulacija z tlačnimi impulzi skozi izmenjevalec.. 
– Izognite se uporabi izmenjevalca za medije, ki bi poškodovali plošče ali  kovino za spajkanje. 

Izolacija  
Kot dodatek je na razpolago posebej prirejena izolacija. Priporočamo plinotesno izolacijo. Ta je 
nujna, če se izmenjevalec uporablja kot uparjalnik pri nizkih temperaturah.  

Odpravljanje težav  
Da zagotovite pravilno delovanje vašega izmenjevalca preverite če:  
– So bili priključki izvedeni pravilno, kot je prikazano v tem navodilu. 
– Je izmenjevalec popolnoma čist in brez oblog. Smeti in vlakna lahko zamašijo izmenjevalec. 

Povečan padec tlaka ali zmanjšanje toplotne učinkovitosti opozarjata, da je izmenjevalec 
zamašen.. 

– Da je kontrolni krog pravilno nastavljen in ne prihaja do zmrzovanja  

Čiščenje  
Alfa laval  nudi napravo, primerno za čiščenje na mestu (CIP), vključno s sredstvi za čiščenje. Za 
obvestila obiščite www.alfalaval.com. Oseba, ki je odgovorna za obratovanje mora zagotoviti, da 
se uporablja pravilna metoda čiščenja in določi primerne časovne razmike za čiščenje. 

Servis v Sloveniji 
Alfa Laval  SPA 
Brodišče 26 
SI-1236 TRZIN 
Tel +386 1 563 75 22   Telefax: +386 1 563 75 23 




