Schimbătoare de căldură brazate Micro Plate™

Schimbătoare de căldură
brazate ultra-eficiente
pentru aplicaţii în termoficare
Cu noua tehnologie Micro Plate™ – inovaţia transferului

Datorită tehnologiei
patentate Micro PlateTM,
căderile de presiune
sunt reduse cu

până la

35%

www.incalzire.danfoss.com

Adaptabil la nevoile dumneavoastră
La Danfoss credem în susţinerea inovaţiei
în dezvoltarea soluţiilor de încălzire care
satisfac nevoile dumneavoastră mai bine
și cu o mai mare flexibilitate. Astăzi, noua
noastră gamă de schimbătoare de
căldură brazate oferă transfer de căldură și
eficienţă energetică de neegalat,
valorificând zeci de ani de expertiză în
crearea și re-crearea tehnologiei pe baza
căreia se realizează diferenţa reală de
performanţă.

persoanelor pe care acesta îi deservește.
Cu scopul de a vă oferi soluţii mai bune și
mai flexibile de schimbătoare de căldură,
am dezvoltat o abordare cu totul nouă
pentru designul plăcilor.

Performanţa la nivelul secolului 21
Chiar dacă industria energetică a
cunoscut îmbunătăţiri semnificative,
designul tradiţional al schimbătoarelor de
căldură brazate a rămas neschimbat de
peste 40 de ani.
În Danfoss, recunoaștem că vremurile s-au
schimbat și că nevoile dumneavoastră au
crescut odată cu cerinţele sistemului și ale

Revoluţia Micro PlateTM
Folosind noua tehnologie Micro PlateTM,
schimbătoarele de căldură Danfoss
depășesc ca performanţă toate
produsele similare existente pe piaţă, cu
pierderi de presiune reduse cu
până la 35% și cu transfer termic
îmbunătăţit cu până la 10%.
Design-ul unic al plăcilor permite
recalibrarea individuală a aplicaţiei de
termoficare pentru a corespunde
specificaţiilor dumneavoastră, astfel
încât să alegeţi soluţia optimă.
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Tehnologia patentată Micro PlateTM

Schimbătoarele noastre de căldură
brazate au performanţele generaţiei
viitoare, oferindu-vă posibilitatea să
obţineţi mai mult de la sistemele de
termoficare.
Proiectat pentru sistemele de
termoficare
Danfoss este recunoscut la nivel mondial
ca un lider în inovaţie în industria de
încălzire, cu experienţă de neegalat în
sistemele centralizate de energie. Am
aplicat aceste cunoștinţe noilor noastre
schimbătoare de căldură cu o gamă
completă de modele, compatibile cu
aproape orice tip de aplicaţie de
termoficare și de reţea. Indiferent dacă
sistemul dvs. are presiune variabilă sau
constantă, oscilaţii mari de temperatură
sau chiar dacă este alimentat cu apă
netratată, avem soluţia perfectă pentru
dvs.

Designul optimizat al plăcii fishbone

O lume întreagă de aplicaţii
Susţinem dezvoltarea sistemelor
eficiente de termoficare
Oriunde căldură este transferată de la
un fluid la altul, schimbătoarele de
căldură brazate Micro Plate™ pot
contribui considerabil la eficientizarea
sistemului. Mai jos veţi găsi patru
exemple de aplicaţii care pot fi
îmbunătăţite cu ajutorul
schimbătoarelor Danfoss:

1. Sisteme centralizate de
încălzire și răcire

2. Sisteme descentralizate
de încălzire

3. Micro reţele pe bază de
biomasă

În termoficare, shimbătoarele Micro
Plate™ sunt folosite în interfaţa
hidraulică dintre reţeaua de distribuţie
(primar) și aplicaţia clădirii (secundar), în
clădirile rezidenţiale, de orice
dimensiune.

În clădirile multi-familiale,
schimbătoarele de căldură Micro Plate™
sunt optime pentru utilizarea în
sistemele descentralizate, unde fiecare
apartament are propriul modul sau
substaţie de apartament.

Micro reţelele sunt reţele reduse de
termoficare, situate adesea în zona
rurală, pe baza de biomasă. Ca și în
cazul termoficării, schimbătoarele de
căldură Micro Plate™ sunt utilizate în
interfaţa dintre micro reţele și sistemele
de încălzire din clădiri.

4. Sisteme solare combi
Schimbătoarele de căldură Micro Plate™
sunt perfecte pentru sisteme în care
sursa primară o reprezintă energia
solară, cu suplimentare din orice altă
sursa - cazan sau termoficare.
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Schimbătoare de căldură
Danfoss Micro PlateTM
Eficienţă ridicată

Pierderi de presiune reduse

Putere de pompare redusă

Tehnologie patentată a plăcilor
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Schimbătoarele de căldură Micro Plate™
sunt o tehnologie revoluţionară de la
Danfoss. Caracterizate prin nervuraţia
lor unică, designul nou și inovator al
plăcilor, acestea surclasează toate
schimbătoarele de pe piaţă, datorită
pierderilor de presiune remarcabil de
mici și transferului de căldură mult
îmbunătăţit.
•	Îmbunătăţirea ratei de transfer a
căldurii cu până la 10%
•	Reducerea pierderilor de presiune
cu până la 35%
•	Reducerea substanţială a
consumului de energie și a
costurilor
• Design mai flexibil și compact
Integrată în noua noastră gamă de
shimbătoare de căldură, tehnologia
Micro Plate™ este proiectată pentru
aplicaţii mai mici, cu sarcină redusă, cu
presiune și temperaturi relativ constante
și alimentare cu apă tratată.

Performanţă și flexibilitate ridicate
Comparativ cu schimbătoarele de căldură
tradiţionale, tehnologia Micro Plate™ oferă
performanţă, eficienţă și flexibilitate
excepţionale.
Pentru prima dată vă puteţi crea un
sistem individual, potrivit pentru reţeaua
dumneavoastră. Modificând numărul,
mărimea și amplasarea nervuraţiilor, Micro
Plates™ poate fi adaptat pentru transferul
optim de căldură și căderi minime de
presiune - astfel încât să decideţi dumneavoastră ce e mai bine pentru aplicaţiile
de termoficare.

Reducerea pierderilor de
presiune cu 35%
Fluxul de apă îmbunătăţit înseamnă,
de asemenea, că pierderea de
presiune este redusă la minim. Cu cât
este necesară mai puţină energie
pentru a pompa apa în instalaţie, cu
atât cheltuielile de funcţionare sunt
reduse semnificativ și scade uzura
reţelei dumneavoastră.

Avantajele Micro PlateTM:
10% creștere a transferului
termic

Amprenta redusă de carbon
Prin creșterea eficienţei sistemului este
necesară mai puţină energie pentru
același rezultat. Prin urmare, aplicaţia
poate fi înglobată într-un design mai
compact, cu mai puţine plăci, reducând
cantitatea materialelor de construcţie. O
eficienţă operaţională sporită și o durată
de viaţă mai lungă ajută, de asemenea, la
reducerea deșeurilor, ce duc la economii
semnificative și o amprentă a carbonului
mai mică.

Permiţând apei să curgă uniform,
suprafaţa Micro Plates™ este utilizată mai
eficient pentru a genera turbulenţa
maximă, care îmbunătăţește eficienţa
întregului sistem. Diferenţa dintre cele
mai rapide și cele mai lente zone de
curgere este de doar x3, spre deosebire
de x10 mai mari în modele vechi de
schimbătoare de căldură. În consecinţă,
lichidul este distribuit și amestecat mai
bine pentru a maximiza transferul de
căldură.

α1

MPHETM
BPHE

Fluid 1

Channel plate

α2

Schimbătoarele Micro Plate™
au o suprafață de lipire mai
largă și mai plată, ceea ce
aduce un plus de stabilitate
construcției lor.

Fluid 2
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Transferul inovaţiei.
Schimbătoarele de căldură
brazate Micro Plate™
Odată cu apariția tehnologiei Micro
Plate™, am reușit să re-proiectăm
performanțele schimbătoarelor de
căldură și am extins perioada de viață
a sistemului cu un design mai
rezistent, mai durabil.
Cu noile schimbătoare brazate XB
Micro Plate™, puteți obține un
transfer al căldurii mai bun, cu
dimensiuni reduse.

XB12 – soluţia ideală pentru afacerea dumneavoastră
CAPACITATE
MEDIE

PerformanȚĂ
RIDICATĂ

COST DE OPERARE
REDUS
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Schimbătorul de căldură brazat
compact cu Micro Plate™ XB12 soluţia
ideală pentru a păstra o profitabilitate
ridicată, cu performanţe superioare și
costuri reduse, în comparaţie cu alte
modele existente pe piaţă. Perfect
pentru încălzire și apă caldă menajeră,
compatibil de asemenea cu aplicaţii
HVAC, de răcire și industriale.
• Performanţe mai bune ale
transferului
• Capacităţi de până la 250 kw
• Dimensiuni compacte cu
greutate și adâncime reduse în
comparaţie cu celelalte produse
existente pe piaţă
• 1 cadru = 3 tipuri de nervuraţii
ale plăcilor = 3x performanţa
• Versiunile cu 2 treceri sunt
disponibile pentru toate tipurile
• Avantajos pentru proiectarea
conductelor pentru aplicaţii
ACM și de încălzire

XB06 – performanţa compactă
CAPACITATE
MEDIE

PerformanȚĂ
RIDICATĂ

COST DE OPERARE
REDUS

XB37 – eficienţă excepţională
CAPACITATE
MARE

PerformanȚĂ
RIDICATĂ

COST DE OPERARE
REDUS

Micul schimbător de căldură XB06 din
oțel inoxidabil brazat cu cupru, cu o
trecere este creat pentru sisteme de
termoficare cu temperaturi variabile de
alimentare, presiune diferenţială ridicată
și variabilă, unde este necesară o
temperatură de stand-by ridicată.
• Optimizat pentru aplicaţii de
încălzire și apă caldă menajeră,
și o soluţie excelentă pentru
aplicaţii HVAC, de răcire și
industriale
• Disponibil cu 3 tipuri de
nervuraţii ale plăcilor, pentru
aplicaţii reduse în clădiri de
locuinţe
• Gamă largă de tipuri de plăci
pentru performanţă maximă
• PN 25 - standard
• Pierderi de presiune extrem de
reduse și transfer ridicat al
căldurii
• Cea mai bună performanţă
comparat cu alte produse de
dimensiuni și greutăţi similare

Schimbătorul de căldură XB37 din oţel
inoxidabil, brazat cu cupru, este
disponibil în dimensiuni mai mari decât
XB06 și XB12, oferindu-vă o flexibilitate
mai mare a aplicaţiilor, cu aceeași
eficienţă ridicată a sistemului și
proprietăţi excelente de transfer al
căldurii.
• Proiectat și optimizat pentru
aplicaţii de încălzire și ACM,
ideal, de asemenea, pentru
aplicaţii HVAC, pompe de
căldură și pentru apă potabilă
• Disponibil cu 3 variante de
nervuraţii ale plăcilor
• Gamă largă de tipuri de plăci,
pentru performanţă maximă și
pierderi minime de presiune
• Capacitate 10 - 300 kW
• PN 25 ca standard
• Dimensiuni: 525 x 119
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Schimbătoarele de căldură brazate
Micro Plate™ – acum și în viitor
În portofoliul nostru tot mai mare
de soluţii pentru viitor suntem
încrezători că veţi găsi un model
de schimbătoare de căldură, care
să vi se potrivească afacerii
dumneavoastră.
Dacă nu, vă rugăm să nu ezitaţi să
ne contactaţi și vom discuta
dezvoltarea unei soluții
personalizate.

Înălţime

Tip

XB04 (fishbone)

XB05

XB06

XB12

XB22DW

XB25

1050 mm
900 mm
750 mm
600 mm
450 mm
300 mm
150 mm
0 mm
Tip conexiune:

Model name:
Specificaţii

Tip

XGM020/25

3/4“

XB04

XGM032

3/4“

3/4“

XB05

XGM040

Connection conexiune:
size:
Dimensiune

DN20/25

DN32

DN40
3/4“

Conn.conexiune:
Type:
Tip

Threaded
Threaded
Filet Ext.

Threaded
Filet
Ext.

XGM050

1 & 1 1/4“

XB06

XGM065

XB12

XGF080-SNG

1“

XB22DW

XGF080-MNG

XGF080-LNG

XB25

XGF100-034

DN65

DN100				
1 & DN80			
1 1/4“
3/4“
1“

Threaded
Filet Ext. Flange

Flange				
FiletFlange			
Ext.
Filet Ext.
Filet
Ext.

DN50

3/4“

3/4“

Height,
mm:mm:
Înălțime,

262

~296

552

552
~312

600

~320

650

750
~289

Width,
mm:
Lățime,
mm:

100

~93

128

150
~76

210

~95

280

320			
388				
~118
~118
~93

2

1

3

31

4

1

4

Plate variants:
Număr
treceri

Variante plăci:
8

3/4“

1

1

3

1 & 22
3

1100

2

~375

1&2
1

1600

2

881
~490

21

1

Informaţii generale – Gama cu garnituri (XB)
Presiune:
Temp. maximă de funcţionare:
Temp. minimă de funcţionare:

PN 25 bar
180˚C
-10˚C

Materiale
Plăcile de capete:
Brazare:
Aprobare:

Oţel inoxidabil, EN 1.4404 (AISI 316L)
Cupru
Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC.

XB37

XB52

1“

XGF100-035

XB59

2”

XB37

XGF100-050

XB61

2”

XGF100-066

XB52

XGF150-SBG

2”

XB59

XGF150-SNG

XGF150-MNG

XB66

65 mm

XB61

XGF150-LNG

XGF200-SBG

XB70 (fishbone)

65/100 mm

XB66

XGF200-SNG

XGF200-MNG

XB70

XGF200-LNG

				
DN200			
1“
2” DN150				
2”
2”
DN65
DN65/100

				
Flange			
Filet Ext.
Filet Ext. Flange				
Filet Ext.
Filet Ext.
Flanșă
Flanșă
881

~525

1299

1717 ~466

1100

1100~613

1600

2200
~525

1200

1200
~706

1700

2300
~991

				
660			
~119
~256 500				
~186
~243
~296
~365
2

1
3

2

2

1&2
1

2

2

1
1

2

2

1
3

2

21

2

2

12
3
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Dedicat afacerii dumneavoastră
La Danfoss ne angajăm să găsim
schimbătorul de căldură potrivit
pentru sistemul de termoficare,
indiferent de cerinţele dumneavoastră.
Ca un furnizor complet, veţi obţine un
partener dedicat cu birouri în toată
lumea.
Răspundem nevoilor dumneavoastră
Indiferent dacă oferiţi sisteme pentru
transferul complet al încălzirii sau
sunteţi implicat în proiectarea
aplicaţiilor cu consum redus de
energie, parteneriatul cu Danfoss este
cea mai bună cale de a găsi soluţia
ideală pentru transferul încălzirii,
indiferent de cerinţe.

Engineering tomorrow
Noi oferim soluţii pentru transferul
căldurii cu o calitate superioară, care
rezultă din combinaţiile de
componente de calitate, consultanță
excepţională și suportul tehnic
necesar. Vă oferim instrumente și
cunoștinţe care vă ajută să livraţi
clienţilor dumneavoastră cele mai
bune rezultate, bazate pe tehnologia
viitorului.

Schimbătoare de căldură
personalizate
Danfoss poate crea schimbătoare de
căldură personalizate după
specificaţiile dumneavoastră,
incluzând:
• Dimensiunea schimbătoarelor
• Capacitatea de transfer a căldurii
și numărul plăcilor
• Conexiuni: număr, tipuri și poziţii
• Metoda de ambalare
Contactaţi-ne pentru mai multe
informaţii despre opţiunile de
personalizare.
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Dedicat dumneavoastră

O soluţie simplificată de la un singur
furnizor
Reducerea numărului de furnizori la
minimul posibil presupune un proces
mai simplu și costuri reduse. De aceea,
am creat o soluţie de service
completă, astfel încât să puteţi
colabora doar cu noi. Datorită gamei
complete de produse și programului
de suport personalizat, veţi primi toate
opţiunile de care aveţi nevoie.

Un spectru complet de servicii
Nu numai că oferim cele mai bune
produse din această categorie, dar oferim,
de asemenea, și suport tehnic înainte de
vânzare pentru a vă ajuta să proiectaţi cel
mai eficient sistem pentru reţeaua
dumneavoastră de încălzire, înainte de a
face vreo investiţie.

Prin integrarea proceselor noastre într-o
singură soluţie veţi obţine ceea ce vă
doriţi, la momentul la care vă doriţi,
economisind bani, timp resurse umane.

Toate produsele noastre din gamă sunt în
conformitate cu standardele internaţionale.

Calitatea pe primul loc
Produsele Danfoss sunt fabricate după cele
mai înalte standarde. Facilităţilor noastre
le-au fost acordate toate certificările
necesare, inclusiv ISO 9001/14001 și ISO/TS
16949, și performanţa fiecărui schimbător
de căldură este testată înainte de
expediere. Dacă veţi fi nemulţumit de orice
achiziţie, noi oferim garanţie completă.
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Găsește combinaţia perfectă
cu a 3-a generaţie a softului Hexact
Acum, aflat la a treia generaţie, Hexact
vă oferă posibilitatea să vă găsiţi repede
și ușor schimbătorul de căldură de la
Danfoss potrivit pentru nevoile
dumneavoastră.
Software-ul nostru inteligent vă ajută să
descoperiţi cea mai bună soluţie pentru
aplicaţiile de termoficare și de reţea. Pur
și simplu urmaţi ghidul pas cu pas și
Hexact vă recomană instantaneu care
dintre dintre schimbătoarele noastre de
căldură inovatoare se potrivesc mai
bine cerinţelor dumneavoastră.

• Ușor de utilizat
• Calcule rapide pentru soluţii
fishbone și Micro Plate™
• Bazate pe datele de laborator
verificate
• Caracteristici de calcul sofisticate
cum ar fi “Calcule pentru Real
Outlet” și “ După răcire”
• Actualizarea automată a gamei de
produse

Începeţi acum să economisiţi energie,
accesând: www.hexact.danfoss.com
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