
AlfaFusion™ 

Opatentowana przez Alfa Laval metoda ∏àczenia elementów 

wykonanych ze stali kwasoodpornej stalà kwasoodpornà 

pozwala na uzyskanie jednorodnej pod wzgl´dem 

materia∏owym konstrukcji. 

Technologia AlfaFusion wykorzystuje stal kwasoodpornà 

jako swego rodzaju spoiwo b´dàce jednoczeÊnie Êrodkiem 

aktywujàcym proces ∏àczenia si´ pofa∏dowanych p∏yt. Pro-

ces ∏àczenia odbywa si´ w piecu o wysokiej temperaturze. 

W punktach styku p∏yt, w przeciwieƒstwie do procesu luto-

wania, nast´puje topienie si´ zarówno stali kwasoodpornej 

stanowiàcej aktywator jak i powierzchni p∏yty. Aktywator po-

siada wyjàtkowe zdolnoÊci przywierania do powierzchni oraz 

wnikania w szczeliny. W trakcie procesu tworzy si´ w punk-

tach styku p∏yt strefa przetopu, która charakteryzuje si´ 

zbli˝onà do p∏yt wytrzyma∏oÊcià mechanicznà, odpornoÊcià 

termicznà oraz chemicznà. Sukces technologii le˝y w precy-

zyjnej kontroli temperatury pozwalajàcej na stopienie na 

odpowiednià g∏´bokoÊç wy∏àcznie powierzchni p∏yty przy 

jednoczesnym unikni´ciu zmian w jej strukturze.

Wymienniki wykonane w technologii AlfaFusion produkowane 

sà wy∏àcznie przez fi rm´ Alfa Laval.

Zalety wymienników AlfaNova

NiezawodnoÊç
Wieloletnie badania oraz testy potwierdzi∏y wysokà 

odpornoÊç mechanicznà oraz wyjàtkowà niezawodnoÊç 

wymiennika AlfaNova. Metoda ∏àczenia poszczególnych 

elementów wymiennika, AlfaFusion, pozwoli∏a na stwo-

rzenie wymiennika p∏ytowego o niezwyk∏ej odpornoÊci na 

zm´czenie termiczne i mechaniczne materia∏u w porówna-

niu z wymiennikiem lutowanym. Wykonany w 100% ze stali 

kwasoodpornej wymiennik ciepła mo˝e byç stosowany do 

temperatury 550°C (1020°F).

OdpornoÊç na korozj´
Wyjàtkowa konstrukcja wymiennika AlfaNova zapewnia 

wysokà odpornoÊç na korozj´. W instalacjach ciep∏owniczych, 

w których wyst´puje agresywna woda wodociàgowa lub 

zjawisko korozji miedzi bàdê stosowane sà rozwiàzania 

wykluczajàce mo˝liwoÊç zastosowania miedzi, AlfaNova jest 

bezapelacyjnie najlepszym wymiennikiem ciepła wÊród 

oferowanych na rynku. AlfaNova stanowi równie˝ prawdziwy 

prze∏om dla aplikacji, w których stosowane sà czynniki 

ch∏odnicze takie jak np. amoniak.

Wysoki standard higieniczny
Od kilku lat obserwujemy tendencj´ w zaostrzaniu 

przepisów prawnych w zakresie wymagaƒ higienicznych. 

Zaostrzenia te w du˝ym stopniu dotyczà czystoÊci ciep∏ej 

wody u˝ytkowej, wody w instalacjach ch∏odniczych oraz 

wielu innych aplikacji w obszarze sanitarnym. Wykonany 

w 100% ze stali kwasoodpornej wymiennik AlfaNova sta-

nowi idealnà ofert´ dla zastosowaƒ, w których wymagania 

higieniczne sà wysokie lub traktowane priorytetowo.

ECF PL 0702 Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wczeÊniejszego powiadamiania.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

Dział Ciepłownictwa

ul. J. Dàbrowskiego 113, 93-208 Łódê

tel. 0-42 642-66-00, fax: 0-42 641-71-78

Fragment przekroju wymiennika ciepła AlfaNova.

NS14, NS27, NS52, NS76, NS400 

Wymienniki AlfaNova

Informacje ogólne 

AlfaNova jest pierwszym na Êwiecie p∏ytowym wymiennikiem 

ciep∏a wykonanym ca∏kowicie ze stali kwasoodpornej. Do jego 

produkcji zastosowano unikalnà technologi´ ∏àczenia, 

opatentowanà przez Alfa Laval, tzw. AlfaFusion™. Produkcja 

wymiennika polega na z∏o˝eniu i połàczeniu okreÊlonej liczby 

odpowiednio przet∏oczonych p∏yt kana∏owych, p∏yty czo∏owej, 

p∏yty dociskowej oraz króçców, przy czym wszystkie elementy 

wykonane sà ze stali kwasoodpornej AISI 316. Efektem tego 

procesu jest powstanie jednorodnego pod wzgl´dem 

materia∏owym p∏ytowego wymiennika ciep∏a, którego 

dodatkowà zaletà jest mo˝liwoÊç pe∏nej utylizacji.

Kompaktowy i efektywny wymiennik ciep∏a AlfaNova ofe-

ruje wysoki standard higieniczny oraz poziom odpornoÊci 

na korozj´ nieosiàgalny przez jakikolwiek dost´pny na rynku 

wymiennik lutowany. Mo˝liwoÊç pracy wymiennika AlfaNova 

w warunkach wysokich temperatur, wysokiego ciÊnienia oraz 

wyjàtkowa odpornoÊç chemiczna i mechaniczna predestynujà 

go jako zamiennik innych typów wymienników w szerokim za-

kresie aplikacji. 

Zastosowania

Ciep∏ownictwo
Przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej w przypadkach:

– wyst´powania zjawiska korozji miedzi

– agresywnej wody wodociàgowej

– podwy˝szonych wymagaƒ sanitarnych

– instalacji wykonanej z rur ocynkowanych

–  rozwiàzaƒ technologicznych wykluczajàcych obecnoÊç 

miedzi w instalacji

Ch∏odnictwo:
– ch∏odzenie oleju spr´˝arkowego

– skraplanie czynników ch∏odniczych

– odparowywanie czynników ch∏odniczych

– doch∏adzanie czynników ch∏odniczych

– wymienniki do celów absorpcyjnych

Inne
– aplikacje sanitarne i higieniczne

– ch∏odzenie oleju hydraulicznego

– ch∏odzenie mediów
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Po∏àczenia standardowe

e

Zasada dzia∏ania

Powierzchnia wymiany ciep∏a sk∏ada si´ z pakietu cienkich 

profi lowanych p∏yt, po∏àczonych ze sobà tak, aby kana∏y 

utworzone pomi´dzy nimi wraz z otworami umieszczonymi 

w naro˝nikach umo˝liwia∏y przeciwpràdowy przep∏yw czyn-

ników. P∏yty w wymienniku sà po∏àczone wzd∏u˝ kraw´dzi 

p∏yt oraz we wszystkich punktach, w których stykajà si´ 

p∏yty. Taka konstrukcja zapewnia jednoczeÊnie odpowiednià 

wytrzyma∏oÊç mechanicznà wymiennika.

Wykonanie standardowe

Pakiet p∏yt jest umieszczony pomi´dzy p∏ytà czo∏owà 

i dociskowà. Po∏àczenia znajdujà si´ na p∏ycie czo∏owej lub 

dociskowej. Specjalne wypraski p∏yt poprawiajà efektywnoÊç 

wymiany ciep∏a.

Podstawowe dane do obliczeƒ

W celu umo˝liwienia przedstawicielom Alfa Laval wykonania 

w∏aÊciwych obliczeƒ wymagane sà nast´pujàce dane:

– nat´˝enia przep∏ywu mediów lub moc cieplna

– temperatury czynników na zasilaniu i powrocie

– w∏aÊciwoÊci fi zyczne mediów w funkcji temperatury

– wymagane ciÊnienia robocze

–  maksymalne dopuszczalne spadki ciÊnienia na wymienniku.

AlfaNova NS14, NS27, NS52, NS76

Wymiary standardowe

Typ a b c d e A

NS14 207 77 172 42 24 7,6 + n x 2,35

NS27 310 111 250 50 45 9 + n x 2,4

NS52 526 111 466 50 45 10 + n x 2,4

NS76 618 192 519 92 48 n x f* + 1055

Waga

NS14 0,74 + n x 0,046

NS27 1,2 + n x 0,13

NS52 1,9 + n x 0,23

NS76 7,0 + n x 0,47

Typ kanału f

A 2,5

E 2,2

H 2,85

*wartoÊç zale˝y od typu kana∏u, n=liczba p∏yt

Wymiary (mm)
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Po∏àczenia standardowe

E=101

A = 12 + n x 2,4/0,47 + n x 0,09

Waga (kg): 40 + n x 1,5 

n = liczba p∏yt

AlfaNova NS400

Standardowe materia∏y

P∏yty zewn´trzne stal AISI 316

Po∏àczenia    stal AISI 316

P∏yty kana∏owe stal AISI 316

Materia∏ ∏àczenia p∏yt AlfaFusion™* stal AISI 316

*) Patent Alfa Laval

NS14 NS27 NS52 NS76 NS400

Min. temperatura pracy, °C -50 -50 -50 -50 -50

Max. temperatura pracy, °C 225 225 225 225 225

Min. ciÊnienie pracy, bar Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia

Max. ciÊnienie pracy, bar 20 19 17 16 16

Obj´toÊç 1 kanału, l 0,02 0,05 0,095 0,25 0,74/0,20

Max. przepływ*), m3/h 4,5 12,7/7,5 12,7/7,5 34 170

Standardowe połàczenia A21 V22/V24 V22/V24 B23 LFS12, WS14

Typ kanałów H H, L H, L A, E, H, L H, L

Max. liczba płyt 50 100 150 150 270

Dane standardowe

LFS12
DN100/PN16

WS14

*) dla wody o pr´dkoÊci do 5 m/s.
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Po∏àczenia standardowe

e

Zasada dzia∏ania

Powierzchnia wymiany ciep∏a sk∏ada si´ z pakietu cienkich 

profi lowanych p∏yt, po∏àczonych ze sobà tak, aby kana∏y 

utworzone pomi´dzy nimi wraz z otworami umieszczonymi 

w naro˝nikach umo˝liwia∏y przeciwpràdowy przep∏yw czyn-

ników. P∏yty w wymienniku sà po∏àczone wzd∏u˝ kraw´dzi 

p∏yt oraz we wszystkich punktach, w których stykajà si´ 

p∏yty. Taka konstrukcja zapewnia jednoczeÊnie odpowiednià 

wytrzyma∏oÊç mechanicznà wymiennika.

Wykonanie standardowe

Pakiet p∏yt jest umieszczony pomi´dzy p∏ytà czo∏owà 

i dociskowà. Po∏àczenia znajdujà si´ na p∏ycie czo∏owej lub 

dociskowej. Specjalne wypraski p∏yt poprawiajà efektywnoÊç 

wymiany ciep∏a.

Podstawowe dane do obliczeƒ

W celu umo˝liwienia przedstawicielom Alfa Laval wykonania 

w∏aÊciwych obliczeƒ wymagane sà nast´pujàce dane:

– nat´˝enia przep∏ywu mediów lub moc cieplna

– temperatury czynników na zasilaniu i powrocie

– w∏aÊciwoÊci fi zyczne mediów w funkcji temperatury

– wymagane ciÊnienia robocze

–  maksymalne dopuszczalne spadki ciÊnienia na wymienniku.

AlfaNova NS14, NS27, NS52, NS76

Wymiary standardowe

Typ a b c d e A

NS14 207 77 172 42 24 7,6 + n x 2,35

NS27 310 111 250 50 45 9 + n x 2,4

NS52 526 111 466 50 45 10 + n x 2,4

NS76 618 192 519 92 48 n x f* + 1055

Waga

NS14 0,74 + n x 0,046

NS27 1,2 + n x 0,13

NS52 1,9 + n x 0,23

NS76 7,0 + n x 0,47

Typ kanału f

A 2,5

E 2,2

H 2,85

*wartoÊç zale˝y od typu kana∏u, n=liczba p∏yt

Wymiary (mm)

A21 V22 V24 B23

390/15,35

225/8,86

1
2
5

3
/4

9
,3

3

9
9

0
/3

8
,9

8

8
2
5
/3

2
,4

8
2
4
2

/9
,5

3

336/14,41

466/18,34

E/3,98 A

200/7,87 + A
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Po∏àczenia standardowe

E=101

A = 12 + n x 2,4/0,47 + n x 0,09

Waga (kg): 40 + n x 1,5 

n = liczba p∏yt

AlfaNova NS400

Standardowe materia∏y

P∏yty zewn´trzne stal AISI 316

Po∏àczenia    stal AISI 316

P∏yty kana∏owe stal AISI 316

Materia∏ ∏àczenia p∏yt AlfaFusion™* stal AISI 316

*) Patent Alfa Laval

NS14 NS27 NS52 NS76 NS400

Min. temperatura pracy, °C -50 -50 -50 -50 -50

Max. temperatura pracy, °C 225 225 225 225 225

Min. ciÊnienie pracy, bar Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia Pró˝nia

Max. ciÊnienie pracy, bar 20 19 17 16 16

Obj´toÊç 1 kanału, l 0,02 0,05 0,095 0,25 0,74/0,20

Max. przepływ*), m3/h 4,5 12,7/7,5 12,7/7,5 34 170

Standardowe połàczenia A21 V22/V24 V22/V24 B23 LFS12, WS14

Typ kanałów H H, L H, L A, E, H, L H, L

Max. liczba płyt 50 100 150 150 270

Dane standardowe

LFS12
DN100/PN16

WS14

*) dla wody o pr´dkoÊci do 5 m/s.
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AlfaFusion™ 

Opatentowana przez Alfa Laval metoda ∏àczenia elementów 

wykonanych ze stali kwasoodpornej stalà kwasoodpornà 

pozwala na uzyskanie jednorodnej pod wzgl´dem 

materia∏owym konstrukcji. 

Technologia AlfaFusion wykorzystuje stal kwasoodpornà 

jako swego rodzaju spoiwo b´dàce jednoczeÊnie Êrodkiem 

aktywujàcym proces ∏àczenia si´ pofa∏dowanych p∏yt. Pro-

ces ∏àczenia odbywa si´ w piecu o wysokiej temperaturze. 

W punktach styku p∏yt, w przeciwieƒstwie do procesu luto-

wania, nast´puje topienie si´ zarówno stali kwasoodpornej 

stanowiàcej aktywator jak i powierzchni p∏yty. Aktywator po-

siada wyjàtkowe zdolnoÊci przywierania do powierzchni oraz 

wnikania w szczeliny. W trakcie procesu tworzy si´ w punk-

tach styku p∏yt strefa przetopu, która charakteryzuje si´ 

zbli˝onà do p∏yt wytrzyma∏oÊcià mechanicznà, odpornoÊcià 

termicznà oraz chemicznà. Sukces technologii le˝y w precy-

zyjnej kontroli temperatury pozwalajàcej na stopienie na 

odpowiednià g∏´bokoÊç wy∏àcznie powierzchni p∏yty przy 

jednoczesnym unikni´ciu zmian w jej strukturze.

Wymienniki wykonane w technologii AlfaFusion produkowane 

sà wy∏àcznie przez fi rm´ Alfa Laval.

Zalety wymienników AlfaNova

NiezawodnoÊç
Wieloletnie badania oraz testy potwierdzi∏y wysokà 

odpornoÊç mechanicznà oraz wyjàtkowà niezawodnoÊç 

wymiennika AlfaNova. Metoda ∏àczenia poszczególnych 

elementów wymiennika, AlfaFusion, pozwoli∏a na stwo-

rzenie wymiennika p∏ytowego o niezwyk∏ej odpornoÊci na 

zm´czenie termiczne i mechaniczne materia∏u w porówna-

niu z wymiennikiem lutowanym. Wykonany w 100% ze stali 

kwasoodpornej wymiennik ciepła mo˝e byç stosowany do 

temperatury 550°C (1020°F).

OdpornoÊç na korozj´
Wyjàtkowa konstrukcja wymiennika AlfaNova zapewnia 

wysokà odpornoÊç na korozj´. W instalacjach ciep∏owniczych, 

w których wyst´puje agresywna woda wodociàgowa lub 

zjawisko korozji miedzi bàdê stosowane sà rozwiàzania 

wykluczajàce mo˝liwoÊç zastosowania miedzi, AlfaNova jest 

bezapelacyjnie najlepszym wymiennikiem ciepła wÊród 

oferowanych na rynku. AlfaNova stanowi równie˝ prawdziwy 

prze∏om dla aplikacji, w których stosowane sà czynniki 

ch∏odnicze takie jak np. amoniak.

Wysoki standard higieniczny
Od kilku lat obserwujemy tendencj´ w zaostrzaniu 

przepisów prawnych w zakresie wymagaƒ higienicznych. 

Zaostrzenia te w du˝ym stopniu dotyczà czystoÊci ciep∏ej 

wody u˝ytkowej, wody w instalacjach ch∏odniczych oraz 

wielu innych aplikacji w obszarze sanitarnym. Wykonany 

w 100% ze stali kwasoodpornej wymiennik AlfaNova sta-

nowi idealnà ofert´ dla zastosowaƒ, w których wymagania 

higieniczne sà wysokie lub traktowane priorytetowo.

ECF PL 0702 Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wczeÊniejszego powiadamiania.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

Dział Ciepłownictwa

ul. J. Dàbrowskiego 113, 93-208 Łódê

tel. 0-42 642-66-00, fax: 0-42 641-71-78

Fragment przekroju wymiennika ciepła AlfaNova.

NS14, NS27, NS52, NS76, NS400 

Wymienniki AlfaNova

Informacje ogólne 

AlfaNova jest pierwszym na Êwiecie p∏ytowym wymiennikiem 

ciep∏a wykonanym ca∏kowicie ze stali kwasoodpornej. Do jego 

produkcji zastosowano unikalnà technologi´ ∏àczenia, 

opatentowanà przez Alfa Laval, tzw. AlfaFusion™. Produkcja 

wymiennika polega na z∏o˝eniu i połàczeniu okreÊlonej liczby 

odpowiednio przet∏oczonych p∏yt kana∏owych, p∏yty czo∏owej, 

p∏yty dociskowej oraz króçców, przy czym wszystkie elementy 

wykonane sà ze stali kwasoodpornej AISI 316. Efektem tego 

procesu jest powstanie jednorodnego pod wzgl´dem 

materia∏owym p∏ytowego wymiennika ciep∏a, którego 

dodatkowà zaletà jest mo˝liwoÊç pe∏nej utylizacji.

Kompaktowy i efektywny wymiennik ciep∏a AlfaNova ofe-

ruje wysoki standard higieniczny oraz poziom odpornoÊci 

na korozj´ nieosiàgalny przez jakikolwiek dost´pny na rynku 

wymiennik lutowany. Mo˝liwoÊç pracy wymiennika AlfaNova 

w warunkach wysokich temperatur, wysokiego ciÊnienia oraz 

wyjàtkowa odpornoÊç chemiczna i mechaniczna predestynujà 

go jako zamiennik innych typów wymienników w szerokim za-

kresie aplikacji. 

Zastosowania

Ciep∏ownictwo
Przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej w przypadkach:

– wyst´powania zjawiska korozji miedzi

– agresywnej wody wodociàgowej

– podwy˝szonych wymagaƒ sanitarnych

– instalacji wykonanej z rur ocynkowanych

–  rozwiàzaƒ technologicznych wykluczajàcych obecnoÊç 

miedzi w instalacji

Ch∏odnictwo:
– ch∏odzenie oleju spr´˝arkowego

– skraplanie czynników ch∏odniczych

– odparowywanie czynników ch∏odniczych

– doch∏adzanie czynników ch∏odniczych

– wymienniki do celów absorpcyjnych

Inne
– aplikacje sanitarne i higieniczne

– ch∏odzenie oleju hydraulicznego

– ch∏odzenie mediów
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