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ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / HEAT EXCHANGERS

- Χαρακτηριστικά & τιμές κατόπιν ζητήσεως

ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / BRAZED HEAT EXCHANGERS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάκες ανοξείδωτες 316 ή άλλου υλικού
• Υλικό κόλλησης: Copper ή SS
• Κατάλληλος για εφαρμογή σε τρόφιμα
• Μεγάλο εύρος πίεσης, θερμοκρασίας και μεγέθους

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
HEAT EXCHANGERS          

Οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας που επιλέγει η εταιρεία μας ενσωματώνουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την διασφάλιση 
της μακροπρόθεσμης επίδοσης τους και την ικανοποίηση των πελατών μας. Ο ευπροσάρμοστος σχεδιασμός, η υψηλή θερμική τους 
απόδοση και η ευχέρεια στην συντήρησή τους καθιστούν την ιδανική λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε βιομηχανικά δίκτυα. 
Η ποικιλία των μοντέλων των εναλλακτών που προσφέρουμε, δίνει την δυνατότητα να λειτουργούν με ασφάλεια σε επιθετικά μέσα, 
υψηλά επίπεδα πίεσης και θερμοκρασιών, μεγάλη ανθεκτικότητα σε διαβρώσεις καθώς και σε εφαρμογές με αυστηρές υγειονομικές 
απαιτήσεις.

Technical specifi ca  ons
• Connec  ons from DN25 to DN600
• (Frames designed according to FEA and PED 2014/68/EU  

                (EN13445) and ASME sec VIII, Div. 1 construc  on 
                standards)

• Plate materials: AISI 304/316,  tanium, SMO, Hastelloy. 
                Other materials available upon request

• Gasket materials: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Other 
                materials available upon request

• Plate heights up to 5.5 m 
• Flow rates up to 7,200 m3/h 
• Working pressure up to 25 bar 

Applica  ons
• HVAC industry 
• Marine/off shore industry 
• Dairy/food/beverage industry 
• Sugar industry
• Biogas industry
• Pulp and paper industry
• Heavy industry
• Mining industry
• Petrochemical industry
• Chemical industry  
• Waste Heat Recovery

Οι πλακοειδείς εναλλάκτες με κολλητές πλάκες προσφέρουν μία συμπαγή και ευέλικτη λύση, 
για εφαρμογές υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η τεχνολογία του διπλού τοιχώματος κάνει, 
οποιαδήποτε διαρροή, ορατή από το εξωτερικό του εναλλάκτη και διασφαλίζει πως η μονάδα που 
δυσλειτουργεί μπορεί να αναγνωριστεί και να αντικατασταθεί άμεσα. Επειδή όλες οι διαρροές 
είναι εξωτερικές τα δύο εμπλεκόμενα μέσα είναι πάντα διαχωρισμένα. Συνεπώς είναι ιδανικοί σε 
εφαρμογές όπου τα δύο μέσα δεν επιτρέπεται να αναμειχθούν ποτέ (βιομηχανίες τροφίμων).
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