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Kompaktní příruby
Outside
threaded

Welding

Compact flanges

*) Další druhy připojení jsou dostupné na vyžádání.

CB400 - závislost tlaku na teplotě dle PED certifikace*
PS bar / (PSI)

Technické údaje
Min. pracovní teplota
Max. pracovní teplota
Min. pracovní tlak
Max. pracovní tlak
Objem kanálu, litry
Max. velikost částice, mm*
Max. průtok m3/h**
Minimální počet desek
Maximální počet desek

S3 - S4
S1 - S2

35 (507)

32 (464)
30 (435)

viz graf
viz graf
vakuum
viz graf
0,74
1,5
170
10
270

*) Maximální rozměr oka síta filtru předřazeného před vstupem
do výměníku
**) Médium voda, rychlost 5 m/s (max. přípustná hodnota kvůli
hlukovým projevům)

30 (435)
27 (392)
25 (363)

-196
(-321)

75
(167)

150
(302)

225
(437)

TS
˚C
(°F)

Standardní materiály
Krycí desky
Kanálové desky
Připojení
Pájecí materiál

*) Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo autorizovaného
distributora Alfa Laval

CB400
Rozměr A (mm) = 14 + (n x 2,56) ± 10
Hmotnost* kg = 24 + (n x 1,35)
*) bez připojení

A

390
225

103

Standardní rozměry a hmotnost

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
měď

(n = počet desek)

S1

825

990

S4

S3

160

242

S2

366
466
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Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorů získáte
na webových stránkách www.alfalaval.cz

Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

