Enerji verimlili inin tam etkileri
Alfa Laval'den kombine s ve güç uygulamalar

Kojenerasyon ya da kombine s ve
güç uygulamas , toplam enerji
kullan m n n %90'a ula mas na
olanak tan yan çok etkili ve verimli bir
güç üretimi formudur. Ama verimlilik
kendi kendine ç kmaz harika sonuçlar
yaratan, bunun ard ndaki teknik
uzmanl kt r.
Alfa Laval, kojenerasyon uygulamalar
için eksiksiz bir so utma çözümü
yelpazesi sunmaktad r.

AR-GE üzerine yo un bir ekilde
odaklanarak en verimli çözümleri
temin etmek için haval s e anjörleri
(AHE), contal plakal s e anjörleri
(GPHE) ve lehimli plakal
s e anjörleri (BHE) geli tirdik.
Ünitelerimiz di er birçok avantaj n
aras nda daha dü ük emisyonlar
ve önemli maliyet tasarru ar
sa lamaktad r. Ve bu sadece
ürünlerle de ilgili de ildir.

Biz tüm bilgimizi, kaynaklar m z
ve mühendislik mükemmeliyetimizi
içeren bir ortakl k teklif ediyoruz.
Yüzy ldan fazlad r optimal
s transferi çözümleri teslim etmi
olan Alfa Laval çok çe itli ihtiyaçlar
kar lamaktad r ve benzeri olmayan
bir uzmanl kla gelecekteki
de i ikliklerden etkilenmeyen
çözümler elde etmek için tekrar
tekrar güvenebilece iniz
çözümler sunmaktad r.

AlfaBlue kuru so utucular

Yüksek so utma verimlili i ile
birle tirilmi dü ük güç tüketimi
AlfaBlue serisi çe itli s v lar n kapal
devre so utulmas için kapsaml bir
a r hizmet kuru so utucu yelpazesidir.
Geli mi çapraz kanatç kl tüplerin ve
yenilikçi AlfaBlue kuru so utucular n
yeni kanatç klar n n birle tirilmesi
optimal s transferi ile maliyet etkin bir
çözüm sa lamaktad r. Üniteler hem
yatay hem de dikey hava yönü için
kullan labilir ve batarya kon gürasyonu
s v ak na göre optimize edilmi tir.
Ayr ca so utucular, kurulumu
kompakt hale getirecek ekilde ayn
ünitede hem ya lama ya so utmas na,
LT (dü ük s cakl k) hem de ceket suyu
so utmas na, HT (yüksek s cakl k)
olanak vererek iki farkl s v devresiyle
dizayn edilebilir.

AlfaBlue serisi ister patlamaya
dayan kl özel fan motorlar na,
ister yüksek s cakl klara kar
optimal korumaya ihtiyaç duyan
özel gereksinimlere uyacak ekilde
özelle tirilebilir. Üniteler farkl
kanatç k kal nl ve kanatç k
aç kl nda mevcuttur.
De i tirilebilir h zl EC fan motorlar
sayesinde enerji tüketimi ve gürültü
seviyeleri önemli derecede dü üktür.
Ürün yelpazesi 16 kW'dan 1.028 kW'a
kadar olan kapasite aral nda hem
bak r hem de paslanmaz çelik tüplere
sahip olabilir. Tüm ürünler CE ve PED
kurallar gere ince üretilmektedir.

Önemli avantajlar:

Yüksek korozyon dirençli
zor görev tasar m
Yüksek so utma verimlili i
Dü ük güç tüketimi

Alfa-V kuru so utucular

Optimize V- ekilli tasar mda
büyük kapasiteler
Alfa-V serisi çe itli endüstriyel
uygulamalar için farkl s v lar n
kapal devre so utulmas için
uygun olan geni bir zor görev
V-tip kuru so utucular yelpazesidir.
Alfa Laval hava so utmal kuru
so utucu ürün yelpazesinin bir
parças olarak, bu modelin yenilikçi
V-tip tasar m kompakt boyutlarda
büyük kapasite sa lar. Geli mi
çapraz kanatç kl tüplerin, yenilikçi
kuru so utucular n yeni kanatç k
tasar m ile kombinasyonu mükemmel
s transferi ve maliyet etkin bir çözüm
sa lamaktad r.
V-tip tasar m sayesinde bir devreyi
bir tarafta ve bir di er ba ms z
devreyi di er tarafta bulundurmak
mümkündür. Bu ya lama ya

so utma, LT (dü ük s cakl k) ve
ceket suyu so utman n, HT
(yüksek s cakl k) kurulumunu
kompakt hale getirerek ayn
ünitede kullan labilece i
anlam na gelir.
Gövde yap s titre im ve termal
genle meye kar koruma için
yüksek sertlik sa larken
korozyona son derece dayan kl d r.
Yenilikçi bir batarya tasar m
mükemmel s transferi sa lar.
Standart uygulamada kuru
so utucular yumu ak bak r tüpler
ya da paslanmaz çelik tüplerle
donat lm t r.
Kapasiteler 54 kW-1.600 kW
aras ndad r.

Önemli avantajlar:

Kompakt boyutla büyük kapasite
Dü ük güç tüketimi
Mükemmel s transferi

Contal plakal s e anjörleri
Bir seçim esnekli i veren kapsaml bir
ürün yelpazesi
Alfa Laval özel s cakl k ihtiyaçlar ve
kapasiteler için optimize edilmi farkl
boyutlarda plakal s e anjörlerinden
olu an geni bir yelpaze sunmaktad r.
Klasik Alfa Laval s e anjörleri herbir
kanalda s zd rmazl k sa layan contalarla
donat lm s transfer plakalar
kullanmaktad r ve s v lar alternatif
kanallara yönlendirmektedir.

Çevresel olarak etkin ürün
yelpazesi yeni teknik özellikler
ve tasar m yenilikleri içermek
üzere sürekli olarak
güncellenmekte ve
geni letilmektedir.

Tüm plakal s e anjörleri korozyon
dayan m n garanti alt na almak üzere
farkl plaka malzemeleri, paslanmaz
çelik, titanyum ya da çe itli nikel
ala mlar halinde mevcuttur.
Tüm üniteler 25 ya da 30 bar'a kadar
olan tasar m bas nçlar ile kullan labilir
ve 50,000kW'a kadar olan
kapasitelere sahiptir.
Önemli avantajlar:

Plakalar n tasar m , e it ak da l m ,
yüksek türbülans ve s f r durgun alan
ile kirlenmeyi önler.

Yüksek termal verimlilik
Dü ük kurulum ve çal t rma
maliyetleri
Dü ük tutma hacmi ile
yüksek performans
Çok yönlü, modüler tasar m

Kompakt contal tasar m plakalar n
h zla ayr lmas n kolayla t r r ve gerekli
oldu unda sadece plakalar n ç kar l p
tak lmas ile kolay kapasite
ayarlamalar na olanak sa lar.

Lehimli plakal s e anjörleri

Son derece küçük bir taban alan ile
verimli s transferi

Tüm lehimli üniteler mükemmel s
transferi verimlili i üreten kompakt
ürünlerdir. Lehimli tasar mda kullan lan
ince oluklu paslanmaz çelik plakalar
birbirlerine bak r ile lehimlenmi tir.
Bu hem yüksek bas nçlar hem de
yüksek s cakl klar idare edebilen
ba ms z bir ünite olu turmaktad r.
Sonuç olarak kurulum alan k s tl
olsa bile büyük kapasiteli
görevlerle ba edebilir.
Lehimli yap , üniteleri s cakl k ve/veya
bas nçlar n yüksek oldu u
uygulamalarda ideal hale getirerek
conta ihtiyac n ortadan kald r r.
BHE plaka yüzeylerinin tamam s
transferinde kullan ld için önemli
bir verim art sa lar.

Ürün serisindeki üniteler özel
görevler ve performans
spesi kasyonlar için de i en
plaka modelleri ve ba lant lar
ile birçok farkl boyut ve
kapasiterde mevcuttur. Lehimli
ürünler proje gereksinimlerine
göre tek geçi li, çift geçi li ya da
çok geçi li olarak yap land r labilir.
Tüm lehimli ürünler Avrupa Bas nçl
Kaplar Güvenlik Yönetmeli ine
uygundur ve

gereken ekilde di er standartlar ve
ulusal kodlar gere ince teslim edilebilir.

Alfa Laval lehimli s e anjörleri çe itli
montaj opsiyonlar ve ba lant lar ile
hem 316 hem de 304 paslanmaz
çelik plakal olarak mevcuttur.Lehimli
s e anjörü 30 bar'a kadar olan
bas nçlara dayanabilir ve 1,000kW'a
kadar olan kapasiteleri kapsayabilir.

Önemli Avantajlar:
Yüksek s cakl k ve bas nçlarda
kullan m kolayl
Kompakt ve ha f
Yüksek termal verimlilik
Contas z modüler tasar m

Tipik bir k v lc m ate lemeli gaz motoru CHP (kombine s ve güç) sisteminde so utma amaçl Alfa Laval bile enleri

Çift devreli
(Sandwich tip)
kuru so utucu

ya

Ya lama
so utma
LT

Ceket suyu
so utma
HT

antiyeye giden
elektrik

Gaz

Jeneratör
Gaz/Dizel Motoru

Performans ortaklar
Alfa Laval global olarak mü terilerine
ürün, servis ve yedek parça servisi
veren lokal distribütör ve i ortaklar yla
çal maktad r. Alfa Laval ile orijinal
yedek parçalar ve s transferi
ihtiyaçlar n za 7/24 hizmete haz r,
konusunda bilgili servis personeline
güvenebilirsiniz.
Alfa Laval dünya çap nda 100'den
fazla sat bürosu ve 50'den fazla
servis merkezine sahiptir.
Dünya çapındaki Alfa Laval bölgesel ve ulusal yönetim merkezleri.
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Alfa Laval ileti im bilgileri
Tüm ülkeler için güncel Alfa Laval
ileti im detaylar her zaman
web sitemizde bulunmaktad r

www.alfalaval.com

Alfa Laval teknik özellikleri önceden uyar olmaks z n de i tirme hakk n sakl tutar.

