Alfa Laval GL80 / GLH80
Gas-naar-vloeistof platenwarmtewisselaar

Inleiding
De ultracompacte Alfa Laval GL-producten zorgen voor een
maximale warmteoverdracht en efficiëntie bij asymmetrische
gastoepassingen.
Toepassingen
•
•
•
•

Terugwinning uitlaatgaswarmte
Persluchtkoeling
Laadluchtkoeling
Condensor

Voordelen
•
•
•
•
•

Compact
Eenvoudig te installeren
Lage service- en onderhoudsbehoeften
Alle apparaten hebben druk- en lekkagetests ondergaan
Geïntegreerde gas/condensaat-scheiding

Ontwerp
Het soldeermateriaal dicht de platen af en houdt ze tegen
elkaar op de contactpunten, wat voor een optimale efficiëntie
van de warmteoverdracht en drukweerstand zorgt. Het
gebruik van geavanceerde ontwerptechnologieën en
uitgebreide tests garanderen optimale prestaties en de langst
mogelijke levensduur.
Leverbaar met verschillende ontwerpdrukken voor
verschillende behoeften.
Asymmetrische kanalen bieden een optimale efficiëntie in het
meest compacte ontwerp. Dit resulteert in een zeer lage
drukval aan de gaszijde.
Alfa Laval's unieke gesoldeerde gas-naar-vloeistofontwerp
maakt veel hogere temperaturen mogelijk dan traditionele
platenwarmtewisselaars.
Onze standaardmodellen zijn geschikt voor gastemperaturen
tot 750 ºC (1382 ºF), waarbij temperaturen boven 1400 ºC
(2552 ºF) mogelijk zijn voor speciale toepassingen.

Ontwerpdruk en -temperatuur

Technische gegevens

GL80 – PED-goedgekeurde druk-/temperatuurgrafiek

Standaardmaterialen
Dekplaat
Aansluitingen
Platen
Soldeervuller

Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Koper

PS

S3 - S4

bar (PSI)

S1 - S2

25 (363)
19 (276)

Afmetingen en gewicht 1
A maten (mm)
A maten (inch)

6 + (4,02 * n)
0,24 + (0,16 * n)

Gewicht (kg) 2

3,58 + (0,23 * n)

Gewicht (lb) 2

7,89 + (0,51 * n)

0.5 (7)

TS

1 n = aantal platen.

-160

90

190

˚C

(-256)

(194)

(374)

(˚F)

2 Exclusief aansluitingen.

GLH80 – PED-goedgekeurde druk-/temperatuurgrafiek

Standaardgegevens

PS

AM (S1–S2): 0,201 (0,0531)
AM (S3–S4): 0,366 (0,0967)
1 (0,039)
Parallel
6
90

Volume per kanaal, liters (gal)
Max. deeltjesgrootte mm (inch)
Stroomrichting
Min. aantal platen
Max. aantal platen

S3 - S4

bar (PSI)

S1 - S2

25 (363)

19 (276)
17 (247)

Maattekening

12 (174)

Afmetingen in mm (inch).

TS

216 (8.50)

-160

90

190

˚C

(-256)

(194)

(374)

(˚F)

324 (12.76)

S4

S3

S3d

363 (14.29)

S1

33.1 (1.30)

S4d

230 (9.06)

Voor volledig vacuüm ontworpen.
A

77 (3.03)

297 (11.69)

19.6 (0.77)

66.6 (2.62)

18.6 (0.73)
89.5 (3.52)

S2

De maximale ontwerptemperatuur heeft betrekking op de
temperatuur van het plaatmateriaal. Gasinlaattemperaturen
kunnen de ontwerptemperatuur overschrijden als er
voldoende koelvloeistoftemperatuur en -stroom is.
Alfa Laval platenwarmtewisselaars zijn verkrijgbaar met vele
verschillende drukvatgoedkeuringen. Neem voor meer
informatie contact op met uw Alfa Laval-vertegenwoordiger.
OPMERKING: Bovenstaande waarden zijn indicatief. Gebruik
de door Alfa Laval-configurator gegenereerde tekening of
neem contact op met uw Alfa Laval-vertegenwoordiger voor
exacte waarden.
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