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Kenmerken die u helpen  
een nieuwe standaard te bereiken
Alfa Laval’s nieuwe generatie platenwarmtewisselaars zijn uitgerust met unieke kenmerken* 
die uw bedrijf helpen een nieuw niveau te bereiken van efficiëntie, betrouwbaarheid en 
onderhoudsgemak. 

Efficiëntie

Betrouwbaarheid

Onderhoudsgemak 

CurveFlow™  
distributiezone 
Verbetert de mediastroming en minimaliseert 
het risico van vervuiling

OmegaPort™  
non-circulaire poortgaten
Verbetert de mediastroming en thermische 
efficiëntie 

PowerArc™  
plaatpatroonverdeler
Verbetert de stevigheid van de plaat en 
verlengt de levensduur.

5-punts uitlijning
Waarborgt betrouwbare prestaties met 
gemakkelijk onderhoud dankzij de perfecte 
positionering.

Compenserende pakkinggroef
Zorgt dat het plaatoppervlak optimaal benut 
wordt voor een maximale warmteoverdracht 
efficiëntie.  

FlexFlow™ plaatontwerp
Verbetert de thermische efficiëntie, terwijl 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
drukval.

Lagerblokken
Garandeert een gemakkelijk te openen unit 
voor vlotter en efficiënter onderhoud

Compact frame
Vergemakkelijkt het onderhoud en minimaliseert 
benodige ruimte voor onderhoudswerkzaam-
heden.  

SteerLock™ plaatuitlijning
Waarborgt een betrouwbare positionering 
van de platen en gemakkelijk onderhoud 
van grote warmtewisselaars.

RefTight™ afdichting
Superieure afdichting voor hogedruk-
toepassingen op onze semi-gelaste modellen.**

T-balk roller
Resulteert in een lagere unit die gemakkelijk 
te onderhouden blijft.

ClipGrip™  
pakkingbevestiging 
Zorgt voor een perfecte afdichting en 
probleemloos onderhoud

* Deze pagina bevat alle kenmerken van de nieuwe generatie Alfa Laval industriële platenwarmtewisselaars. De daadwerkelijke beschikbare kenmerken 
voor een individuele warmtewisselaar zullen afhankelijk van de grootte, de plaat en het frame van de specifieke configuratie variëren.

** De RefTight™ afdichting is alleen beschikbaar op Alfa Laval Industrial semi-gelaste warmtewisselaars.



‘s Werelds meest moderne 
platenwarmtewisselaars
Met pakkingen uitgevoerde platenwarmtewisselaars zijn vandaag de dag zo vanzelfsprekend 

dat weinig mensen nog echt grote veranderingen verwachtten. Bij Alfa Laval geloven wij echter 

niet in het accepteren van een status-quo. Daarom introduceerden we onze nieuwe generatie 

platenwarmtewisselaars voor industriële toepassingen om in uw behoeften te voorzien - 

vandaag, morgen en in de toekomst.

Nieuwe standaarden

Tijdens de herontwikkeling van onze platenwarmte- 
wisselaars hebben we ieder aspect onderzocht en elk 
detail opnieuw overwogen. Dit heeft geresulteerd in 
nieuwe standaarden voor efficiëntie, betrouwbaarheid 
en onderhoudsgemak. Continu opgewaardeerd met 
nieuwe modellen, innovatieve kenmerken en nieuwe 
technische concepten, is dit ‘s werelds meest moderne 
reeks platenwarmtewisselaars voor vrijwel elke industrie 
en toepassing.

Boosten van efficiëntie en duurzaam-
heid – ongeacht de applicatie 

Ons doel is duidelijk: het oplossen van bestaande uit-
dagingen van de klant op een duurzamere en kostenef-
fectievere manier. De ontwikkeling heeft zich daarom 
geconcentreerd op het verbeteren van thermische 
efficiëntie en operationele prestaties, met inachtneming 
van het verminderen van de total cost of ownership van 
onze klanten. Ongeacht uw industrie, de toepassing of 
de positie van uw warmtewisselaar, willen wij u helpen 
energie te besparen en de milieu-impact van uw proces-
sen te minimaliseren. 

Kies voor veilig en 
kostenbesparend 
onderhoud met 
innovaties die 
het hanteren van 
pakkingen en platen, 
als ook het openen 
en sluiten van de 
warmtewisselaar 
vergemakkelijken.

Ontdek nieuwe kenmerken die u 
laten profiteren van ongeëvenaarde 
thermische mogelijkheden en een 
optimaal energieverbruik.

Maak kennis met 
echte thermische 
bestendigheid door 
innovaties voor 
mechanische sterkte 
van wereldformaat 
en betrouwbare 
prestaties.



Alfa Laval Industrial line
Ons uitgebreide gamma industriële warmtewisselaars omvat modellen die geschikt zijn voor 

alle industrieën. We kunnen uiteenlopende toepassingen ondersteunen, van verwarmen, koelen 

en warmteterugwinning, tot condensatie en verdamping. Tegelijkertijd zijn we continu op zoek 

om het gamma uit te breiden en verder te verbeteren met nieuwe prestatiecriteria en nóg meer 

flexibiliteit.

Alfa Laval’s nieuwe generatie T25 
en T10 platenwarmtewisselaars 
zijn uitgerust met een scala aan 
unieke innovaties die nieuwe 
barrières wegnemen in industriële 
verwarmings- en koeltoepassingen.

 Kleinste unit Grootste unit

Poortmaat mm (in) 20 (0.79) 500 (19.7)

Hoogte mm (in) 380 (15) 4095 (161)

Breedte mm (in) 180 (5.5) 1550 (61)

Onwerplimieten Tot

Max stromingscapaciteit (m3/uur) - 4946

Max ontwerpdruk barg (psig) - 35 (507)

Max temperatuur °C (°F) - 180 (356)

Scope Alfa Laval Industrial line*

Alfa Laval AlfaQ
De Alfa Laval AlfaQ-reeks is 
gecertificeerd volgens het AHRI Liquid-
to-Liquid Heat Exchangers (LLHE) 
certificeringsprogramma, dat waarborgt dat 
thermische prestaties overeenstemmen met 
de specificaties van de fabrikant. Alfa Laval’s 
nieuwe generatie kenmerken zijn tevens 

beschikbaar voor relevante maatvoeringen 
en configuraties van de AlfaQ-reeks. Meer 
informatie over deze reeks is beschikbaar 
op: www.alfalaval.nl/nl/AHRI.

* De waarden in de tabel bieden een 
algemeen overzicht. Werkelijke waarden 
variëren afhankelijk van het frame, de 
platen en pakkingsmateriaal van de 
uiteindelijke configuratie. Neem contact 
op met uw lokale contactpersoon voor 
meer specifieke details.



Alfa Laval Industrial line - semi-gelast 
Alfa Laval’s industriële semi-gelaste warmtewisselaars bieden een zeer efficiënte oplossing 
en zijn voorzien van een afdichtingsfunctie die pakkingen en lassen combineert. Deze 
units kunnen ook een hogere ontwerpdruk aan, vergeleken met warmtewisselaars die 
volledig met pakkingen zijn uitgevoerd.

De robuuste Alfa Laval 
T10-EW semi-gelaste 
platenwarmtewisselaar met 
RefTight™ afdichting biedt een 
hogere standaard van efficiëntie en 
duurzaamheid om te voldoen aan 
hogedrukvereisten. 

 Kleinste unit Grootste unit

Poortmaat mm (in) 60 (2.4) 300 (11.8)

Hoogte mm (in) 940 (37) 2940 (116)

Breedte mm (in) 330 (13) 1170 (46)

Ontwerplimieten Tot

Capaciteit (koudemiddel) kW (RT) 100 (28) 12000 (3400)

Max ontwerpdruk barg (psig) - 63 (900)

Max temperatuur °C (°F) - 160 (320)

Scope Alfa Laval Industrial line - semi-gelast

* De waarden in de tabel bieden een 
algemeen overzicht. Werkelijke waarden 
variëren afhankelijk van het frame, de 
platen en pakkingsmateriaal van de 
uiteindelijke configuratie. Neem contact 
op met uw lokale contactpersoon voor 
meer specifieke details.
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Alfa Laval in het kort
Alfa Laval is een toonaangevende, 

mondiale leverancier van 

gespecialiseerde producten en 

technische oplossingen.

Onze apparatuur, systemen en diensten 

zijn toegespitst op het continu 

ondersteunen van onze klanten bij het 

optimaliseren van hun procesprestaties.

We helpen onze klanten om producten 

als olie, water, chemicaliën, dranken, 

voedingsmiddelen, zetmeel en 

geneesmiddelen te verwarmen, koelen, 

scheiden en transporteren.

Onze wereldwijde organisatie werkt 

nauw samen met klanten in bijna 100 

landen en helpt hen zo hun voorsprong 

te behouden.

Contact opnemen met Alfa Laval
Actuele contactgegevens van alle 

landen vindt u op onze website. Ga 

naar www.alfalaval.com voor directe 

toegang tot deze gegevens.


