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Πίνακας 1: Παραδείγματα BPHE από διάφορα υλικά και με διαφορετικές πιέσεις σχεδιασμού 

Βασικοί BPHE B25T/1P-SC-S B25T με πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα 
με χαλκό. Βασική κατηγορία πίεσης.

 

Υψηλής πίεσης BPHE B25T/1P-SC-H B25T με πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα 
με χαλκό. Υψηλή κατηγορία πίεσης.

 

BPHE συγκολλημένοι B10T/1P-SN-S B10T με πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα
με κράμα νικελίου. Βασική πίεση.

 

BPHE από χάλυβα B120T/1P-MC-S B120T με πλάκες από χάλυβα 
μολυβδαινίου με χαλκό. Βασική 
κατηγορία πίεσης.

 

BPHE από χάλυβα 304 B120T/1P-NC-S B120T με χάλυβα 304 συγκολλημένο με 
χαλκό. Τυπική ονομαστική πίεση.

  Κατηγοριών BPHE Ονομασίας Επεξήγηση

Πλάκες Kαναλια:: H  L H L M (MH&ML)q q

  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (BPHE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανάλογα με τους συνδυασμούς των υλικών, τις κατηγορίες πίεσης και τις 
λειτουργίες υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι Συμπαγών Συγκολλημένων 
Εναλλακτών Θερμότητας (BPHE). Τα βασικά υλικά είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 
με εσωτερικό από καθαρό χαλκό ή με βάση το νικέλιο, συγκολλημένο υπό κενό. 

Τα βασικά υλικά κατασκευής υποδεικνύουν και τον τύπο των υγρών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στους BPHE της SWEP. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν 
τα εξής: συνθετικό ή ορυκτό λάδι, οργανικοί διαλύτες, νερό (όχι θαλασσινό νερό), 
μείγματα γλυκόλης (αιθυλική και προπυλενική γλυκόλη), ψυκτικές ουσίες (π.χ. 
HCFC). Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιούνται φυσικές ψυκτικές ουσίες (π.χ. 
αμμωνία) θα πρέπει να χρησιμοποιείται υλικό συγκόλλησης με βάση το νικέλιο. 

Η μπροστινή πλάκα των BPHE της SWEP είναι 
μαρκαρισμένη με ένα βέλος. Αυτό έχει είτε τη μορφή 
αυτοκόλλητου είτε είναι ανάγλυφο επάνω στην πλάκα 
καλύμματος. Ο σκοπός αυτού του δείκτη είναι να 
υποδείξει τη μπροστινή πλευρά του BPHE και τη θέση 
των εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων/καναλιών. 
Με το βέλος να δείχνει προς τα επάνω, η αριστερή 
πλευρά (Θύρα F1, F3) είναι το εσωτερικό κύκλωμα και η 
δεξιά πλευρά (Θύρα F2, F4) είναι το εξωτερικό κύκλωμα.  
Το εξωτερικό κύκλωμα έχει μία ελαφρώς μικρότερη 
πτώση πίεσης καθώς περιλαμβάνει ένα ακόμα κανάλι.
Οι θύρες F1/F2/F3/F4 βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα 
του εναλλάκτη θερμότητας. Οι Θύρες P1/P2/P3/P4 
βρίσκονται στο πίσω τμήμα. Σημειώστε τη σειρά με την 
οποία εμφανίζονται.

Για τη σφράγιση του διαστήματος μεταξύ της πλάκας κάλυψης και της πρώτης και 
τελευταίας πλάκας του καναλιού χρησιμοποιούνται ως πλάκες σφράγισης. Ο 
αριθμός των πλακών κάλυψης ποικίλλει, π.χ. ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος 
των BPHE και της αντίστοιχης κατηγορίας πίεσής τους.
Ορισμένοι BPHE διαθέτουν έναν τυφλό δακτύλιο για τη σφράγιση του 
διαστήματος μεταξύ της πλάκας καναλιού και της πλάκας κάλυψης. Σε 
ορισμένους BPHE οι τυφλοί δακτύλιοι είναι ενσωματωμένοι στην πλάκα κάλυψης 
και την πρώτη/τελευταία πλάκα καναλιού.

Συνδυασμοί Υλικών
Διατίθενται διάφοροι τύποι κατηγοριών προϊόντων BPHE ανάλογα με το 
συνδυασμό των υλικών και την πίεση σχεδιασμού. Τα τυπικά υλικά πλάκας είναι 
ανοξείδωτος χάλυβας, S, τύπου AISI 316 (1.4401 ή 2343), με συγκόλληση 
υποπίεσης και πληρωτικό καθαρού χαλκού, C, ή πληρωτικό με βάση το νικέλιο, 
N. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ένα βαθμό ανθρακοχάλυβας, π.χ. για 
ορισμένους τύπους συνδέσεων. Για απαιτητικές εφαρμογές, οι πλάκες μπορούν 
να κατασκευαστούν από SMO 254, έναν ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο, M. Διατίθενται BPHE για τυπική ονομαστική 
πίεση, S, υψηλή ονομαστική πίεση, H ή εξαιρετικά υψηλή ονομαστική πίεση, U. Οι 
ονομασίες υλικών και πιέσεων αναφέρονται παρακάτω.

B35H×40/1P-XX-X

Ονομαστική πίεση, π.χ.: L, χαμηλή πίεση,
S, τυπική πίεση,
M, μέτρια πίεση,
H, υψηλή πίεση,
U, εξαιρετικά υψηλή πίεση

Υλικό πλάκας, π.χ.: N, ανοξείδωτος χάλυβας 304,
S, ανοξείδωτος χάλυβας 316,
M, μολυβδαινούχος χάλυβας

Υλικό συγκόλλησης π.χ.: C, χαλκός
N, κράμα νικελίου

Πλάκες και Τύποι Καναλιών BPHE
Ορισμένοι BPHE διατίθενται με διαφορετικούς τύπους πλακών καναλιών όπου 
το σχέδιο ψαροκόκκαλο διαφέρει. Οι γωνίες μπορεί να είναι αμβλείες 
(δημιουργώντας μία πλάκα με υψηλό θ, Υ) ή οξείες (δημιουργώντας μία πλάκα 
με χαμηλό θ, Χ).

Αναμειγνύοντας πλάκες με υψηλό και χαμηλό θ τα θερμικά χαρακτηριστικά του 
BPHE μπορούν να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει ένας 
BPHE με την ίδια πτώση πίεσης και στις δύο πλευρές παρά τη διαφορετική ροή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΡΟΗΣ
Τα υγρά μπορούν να διέρχονται από τον εναλλάκτη θερμότητας με διαφορετικό 
τρόπο. Για BPHE παράλληλης ροής υπάρχουν δύο διαφορετικές διαμορφώσεις 
ροής: η παράλληλη και η αντίθετη.

Συνδέσεις Πλάκες
Κάλυψης

Πακέτο Πλακών

Πλάκα καναλιού 
Μεγάλων οπών

Πλάκες
Κάλυψης

Παράλληλη ροή

Αντίθετη ροή

Τα μοντέλα B9, B60 και D700 διαθέτουν διαμόρφωση διασταυρούμενης ροής, 
αντί της παράλληλης ροής που συναντάμε συνήθως στους BPHE. Στο B9 και το 
B60 τα στόμια F1-F4 ισοδυναμούν με το εξωτερικό κύκλωμα και τα στόμια F2-F3 
ισοδυναμούν με το εσωτερικό κύκλωμα. Στο D700 τα στόμια F5-F6 είναι το 
εξωτερικό κύκλωμα και τα στόμια F1-F4 και F2-F3 είναι τα εσωτερικά κυκλώματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τον εναλλάκτη B60 για εφαρμογές μίας φάσης, θα έχετε τα 
ίδια αποτελέσματα με αυτές τις δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις, ως 
συμπυκνωτής όμως είναι πολύ σημαντικό η εισαγωγή του αερίου να γίνεται στο 
στόμιο F1 και η εξαγωγή στο στόμιο F4.
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Εισαγωγή 
Νερού

Αναφ.
εξαγωγή
υγρού

F2

F3

F4

Εξαγωγή    
Νερού

 

Συμπυκνωτές

Το ψυκτικό μέσο (αέριο) θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμένο με την επάνω 
αριστερή σύνδεση, F1, και  το 
συμπύκνωμα με την κάτω αριστερή 
σύνδεση, F3. Η εισαγωγή του 
κυκλώματος νερού θα πρέπει να 
συνδέεται με την κάτω δεξιά σύνδεση, 
F4, και η εξαγωγή με την επάνω δεξιά 
σύνδεση, F2.

Ο ι  συγκολλημένο ι  εναλλάκτες  
θερμότητας BPHE είναι εγκεκριμένοι 
από την UL για χρήση με CO2 σύμφωνα 
με τα αρχεία της UL ενότητα II ή VI. Όταν 
χρησιμοποιείται με CO2 το σύστημα 
πρέπει να διαθέτει μια βαλβίδα 
εκτόνωσης πίεσης σε κάθε πλευρά του 
συγκολλημένου εναλλάκτη θερμότητας. 
Η βαλβίδα εκτόνωσης πρέπει να είναι 
ανοιχτή αν η πίεση του συστήματος 
φτάσει στο 0.9 ×πίεση σχεδιασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ BPHE
Χάρη στο συνήθως πολύ υψηλό βαθμό 
στροβιλισμό στους BPHE τα κανάλια 
αυτοκαθαρίζοντα ι .  Ωστόσο,  σε  
ορ ισμένες  εφαρμογές  η  τάση  
δημιουργίας επίστρωσης στα τοιχώ-
ματα είναι πολύ υψηλή, π.χ. όταν 
χρησιμοποιείται εξαιρετικά σκληρό νερό 
σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε τέτοια 
π ε ρ ί π τω σ η  υ πά ρ χ ε ι  πά ν τα  η  
δυνατότητα να καθαριστεί ο ενα-
λλάκτης με την εισαγωγή καθαριστι-κού 
υγρού (CIP - Επιτόπου Καθα-ρισμός). 
Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο με ασθενές 
οξύ, φωσφορικό οξύ 5% ή, εάν ο 
εναλλάκτης καθαρίζεται συχνά, οξαλικό 
οξύ 5%.
Αναρροφήστε το καθαριστικό υγρό 
μέσω του εναλλάκτη.

Έξοδος 
διαλύματος 
CIP

Είσοδος 
διαλύματος 
CIP

F1
F2

F4
F3

 

Για εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων σας συνιστούμε τις προεγκατεστημένες 
από το εργοστάσιο συνδέσεις/βαλβίδες επιτόπιου καθαρισμού (CIP) για εύκολη 
συντήρηση.

Για βέλτιστο καθαρισμό, η ροή του καθαριστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1,5 φορές η κανονική ροή, κατά προτίμηση κατά την αντίθετη 
κατεύθυνση. Μετά από τη χρήση μην ξεχνάτε να ξεπλύνετε τον εναλλάκτη 
θερμότητας προσεκτικά με καθαρό νερό. Χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα 
υπεροξειδίου του νατρίου (NaOH) ή διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3) 1-2% 
εξασφαλίζεται η ουδετεροποίηση όλων των οξέων. Καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Αποστράγγιση του θερμοεναλλάκτη
Θα τοποθετηθεί μια βαλβίδα αποστράγγισης σε χαμηλότερη θέση από το 
θερμοεναλλάκτη. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχετικές αντλίες έχουν 
απενεργοποιηθεί. Απενεργοποιήστε τις βαλβίδες της κύριας αντλίας. 
Απενεργοποιήστε τις βαλβίδες της δευτερεύουσας αντλίας. Εκκενώστε τον 
εναλλάκτη, χρησιμοποιώντας μια βαλβίδα αποστράγγισης.

Εξαέρωση του θερμοεναλλάκτη
Μια βαλβίδα εκτόνωσης θα συναρμολογηθεί στη θερμή πλευρά του 
θερμοεναλλάκτη, όπου το νερό παρουσιάζει τη χαμηλότερη διαλυτότητα του 
αερίου. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο σε ψηλότερη θέση σε σχέση με το 
θερμοεναλλάκτη. Ανάλογα με τις ανάγκες, η συχνότητα του εξαερισμού θα 
διαφέρει.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των BPHE, ανατρέξτε 
στις 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι BPHE αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον. Η θερμοκρασία θα πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ των 17 °C και των 50 °C.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η SWEP παρέχει εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης, αλλά σε 
καμία περίπτωση πέραν των 15 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. 
Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα κατά την παραγωγή και των υλικών.
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η απόδοση των BPHE της SWEP βασίζεται στις συνθήκες εγκατάστασης, 
συντήρησης και λειτουργίας οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Η SWEP δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη 
για BPHE οι οποίοι δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Ο εναλλάκτης θερμότητας δεν είναι εγκεκριμένος για συνεχή καταπόνηση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε τα τεχνικά στοιχεία 
της SWEP ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της SWEP.

Αναφ.
εισαγωγή
αερίου

Αντιπηκτική προστασία

α) Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο < 1 mm, 16 mesh (βλ. προηγούμενο
κεφάλαιο για τα Φίλτρα).

β) Χρησιμοποιήστε αντιπηκτικό όταν η θερμοκρασία εξάτμισης είναι κοντά 
στη θερμοκρασία πήξης υγρής κατάστασης.

γ) Χρησιμοποιήστε ένα θερμοστάτη αντιπηκτικής προστασίας και ένα
διακόπτη ροής προκειμένου να εξασφαλίσετε μία συνεχή ροή νερού 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λειτουργία του συμπιεστή.

δ) Αποφύγετε τη λειτουργία εκκένωσης.
ε) Κατά την εκκίνηση ενός συστήματος περιμένετε λίγο πριν 

ενεργοποιήσετε το συμπυκνωτή (ή ρυθμίστε τη ροή ώστε να είναι
μειωμένη).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας ο BPHE αποτελείται από ένα πακέτο 
αυλακωτών πλακών καναλιού μεταξύ των πακέτων της μπροστινής και της πίσω 
πλάκας κάλυψης. Τα πακέτα των πλακών κάλυψης αποτελούνται από πλάκες 
σφράγισης, τυφλούς δακτυλίους και πλάκες κάλυψης. Οι συνδέσεις μπορούν να 
παραμετροποιηθούν ώστε να πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς 
και των εφαρμογών. Κατά τη διαδικασία συγκόλλησης υπό κενό σχηματίζεται μία 
συγκολλημένη ένωση σε κάθε σημείο επαφής μεταξύ δύο πλακών. Ο σχεδιασμός 
δημιουργεί έναν εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος αποτελείται από δύο ξεχωριστά 
κυκλώματα.

Πλάκες καναλιού
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Αριθμός σειράς γραμμωτού κώδικα
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Επιφάνεια σφράγισης

 

Διατίθενται διαφορετικές εκδόσεις
Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδόσεις πακέτων πλάκας καναλιών. 
Παρακάτω παρατίθενται μερικάπαραδείγματα.

BPHE διπλού κυκλώματος (../D)

BPHE διπλής διέλευσης (../2P) ο 
οποίος αντιστοιχεί σε δύο μονάδες 
συνδεδεμένες σε σειρά.

Διπλό BPHE διπλού 
κυκλώματος (../D2P)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Ητυπική κατηγορία πίεσης για τους BPHE της SWEP, δηλ. η μέγιστη πίεση 
λειτουργίας, είναι 31 bar (3,1 MPa, 450 psi). Ητυπική μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας της SWEP είναι 225°C (437°F) για BPHE συγκολλημένα με χαλκόκ αι 
350°C (660°F) για BPHE συγκολλημένα με νικέλιο. Ωστόσο, καθώς η 
θερμοκρασία και η πίεση συνδέονται στενά, υπάρχει πιθανότητα αύξησης της 
πίεσης εάν μειωθεί η θερμοκρασία. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε την ετικέτα και τα 
υπόλοιπα τεχνικά έγγραφα.

Οι BPHE της SWEP είναι εγκεκριμένοι από αρκετούς ανεξάρτητους 
οργανισμούς, π.χ.
• Ευρώπη, Οδηγία περί Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment 

Directive, PED)
• ΗΠΑ, Οργανισμός πιστοποίησης Underwriters Laboratories (UL)
• Ιαπωνία, Ινστιτούτο Ασφαλείας Αερίου υπόΥψηλή Πίεση της Ιαπωνίας (KHK)

Η SWEP διαθέτει επίσης εγκρίσεις του σχεδιασμού, π.χ. Από: το Μητρώο του 
Lloyds της Μεγάλης Βρετανίας, το Det Norske Veritas (DNV) της Νορβηγίας, την 
Αμερικανική Υπηρεσία Ναυτιλίας (American Bureau of Shipping, ABS) των ΗΠΑ 
και το Κορεατικό Μητρώο Ναυτιλίας (KR). Αρκετοί BPHE της SWEP έχουν 
Ευρωπαϊκή έγκριση βάσει της PED (Οδηγίας περί Εξοπλισμού υπόΠίεση). Για 
εγκεκριμένες μονάδες δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε καμία περίπτωση 
οποιαδήποτε υπέρβαση των δεδομένων της ετικέτας. Οι εναλλάκτες θερμότητας 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση με υγρά σύμφωνα με την ομάδα 1 του AFS 1999:4. 
Για τις συνθήκες λειτουργίας που αφορούν στην ευρωπαϊκή έγκριση PED δείτε τα 
Στοιχεία των προϊόντων στον ιστότοπο www.swep.net. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις αντίστοιχες εγκρίσεις, επικοινωνήστε με τη SWEP.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλοι οι BPHE διαθέτουν αυτοκόλλητη ετικέτα η οποία περιλαμβάνει ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, π.χ. τον τύπο εναλλάκτη 
θερμότητας (ο οποίος περιλαμβάνει το βασικόμοντέλ ο BPHE και το 
συνδυασμόυλικ ών) και τον αριθμό είδους της SWEP. Η ετικέτα περιλαμβάνει 
επίσης τον αριθμόσειράς ο οποίος περιγράφεται παρακάτω. Οι Συνθήκες 
Λειτουργίας αναφέρουν τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πίεσης ανάλογα 
με τον αντίστοιχο οργανισμόέγκρισης.

Ο χαραγμένος αριθμός 
σειράς παρέχει στοιχεία 
σχετικά με τον τόπο και τον 
χρόνο κατασκευής του BPHE.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Μην εκθέτετε ποτέ τη μονάδα σε παλμούς ή υπερβολική κυκλική πίεση ή 
μεταβολές της θερμοκρασίας. Σημαντικόείναι επίσης να μη μεταφέρονται 
δονήσεις στον εναλλάκτη θερμότητας. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος 
τοποθετήστε αποσβεστήρες κραδασμών. Για μεγάλη διάμετρο σύνδεσης, σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συσκευή με σύστημα εκτόνωσης στο σωλήνα.
Επίσης συνιστάται π.χ. η χρήση ελαστικής λωρίδας τοποθέτησης ως 
αποσβεστήρας ταλαντώσεων μεταξύ του BPHE και του σφιγκτήρα το ποθέτησης. 
Σε εφαρμογές μονής φάσης, π.χ. νερόσε νερόή νερόσε λάδι, η κατεύθυνση 
τοποθέτησης έχει μικρή ή καθόλου σημασία για την απόδοση του εναλλάκτη 
θερμότητας, αλλά σε εφαρμογές διπλής φάσης ο προσανατολισμός του 
εναλλάκτη θερμότητας αποκτά μεγάλη σημασία. Στις εφαρμογές διπλής φάσης οι 
BPHE της SWEP θα πρέπει να το ποθετούνται κάθε τα με το βέλος της 
μπροστινής πλάκας προς τα επάνω.
Παρακάτω παρατίθενται αρκετές προτάσεις τοποθέτησης για BPHE της SWEP. 
Μπουλόνια τοποθέτησης σε διαφορετικές εκδόσεις και θέσεις διατίθενται 
προαιρετικά με τους BPHE.

1 Στήριξη στο κάτω τμήμα
2 Μεταλλικό προσάρτημα στήριξης (ελαστικό ένθετο μεταξύ του 

προσαρτήματος και του εναλλάκτη)
3 Δοκός και μπουλόνια(ελαστικό ένθετο μεταξύ της δοκού και του εναλλάκτη)
4 Με μπουλόνια τοποθέτησης στη μπροστινή ή την πίσω πλάκα κάλυψης
5 Διατίθενται πέλματα στήριξης για ορισμένους BPHE

Για μικρότερους BPHE υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης της μονάδας 
με απλή ανάρτηση απότ ουςσωλήνες/συνδέσεις.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Όλες οι συνδέσεις είναι συγκολλημένες με τον εναλλάκτη θερμότητας σε γενικό 
κύκλο συγκόλλησης υπό κενό, μία διαδικασία η οποία παρέχει πολύ ισχυρή 
ένωση μεταξύ της σύνδεσης και της πλάκας κάλυψης. Προσέξτε, ωστόσο, να μην 
ενώσετε το άλλο εξάρτημα με τόση δύναμη, διαφορετικάηένωσημπορεί 
ναυποστεί ζημία.
Ανάλογα με την εφαρμογή υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές για τις 
συνδέσεις, τις διαφορετικές εκδόσεις και θέσεις, π.χ. φλάντζες Compac, φλάντζες 
SAE, Rotalock, Victualic, σπειρωτές ενώσεις και συγκολλητές ενώσεις. Είναι 
σημαντικόνα υπάρχει το σωστόδιεθνές ή εθνικόπρό τυπο σύνδεσης, καθώς δεν 
είναιπάντα συμβατά.

Συνδέσεις Rotalock Συνδέσεις Victualic Συγκολλητές συνδέσεις

Φλάντζες τύπου DIN, 
φλάντζες Compac®

Φλάντζες τύπου Type Συνδέσεις κυκλικού
δακτυλίου SAE

Ορισμένες συνδέσεις διαθέτουν ένα ειδικόπλ αστικό 
βύσμα για την προστασία των σπειρωμάτων και της 
επιφάνειας σφράγισης της σύνδεσης και την 
πρόληψη της εισαγωγής ρύπων και σκόνης στο 
BPHE. Αυτότ ο πλαστικό βύσμα θα πρέπει να 
απομακρύνεται προσεκτικά προκειμένου να μην 
υποστεί βλάβη το σπείρωμα, η επιφάνεια σφράγισης 
ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της σύνδεσης. 
Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι, λαβίδα ή μαχαίρι.
Ορισμένες συνδέσεις διαθέτουν εξωτερική 
πτέρνα.Οσκοπός της πτέρνας είναι η απλοποίηση 
της δοκιμής πίεσης και διαρροής τουBPHEκατά 
τηνπαραγωγή.

Ετερογενείς συγκολλητές Συνδέσεις
Οι ετερογενείς συγκολλητές συνδέσεις είναι σχεδιασμένες κατ’ 
αρχήν γιασωλήνες με διαστάσεις σε χιλιοστά ή ίντσες. Οι 
μετρήσεις αντιστοιχούν στην εσωτερική διάμετρο των
συνδέσεων. Ορισμένες απότις ετερογενείς συγκολλητές
συνδέσεις της SWEP είναι γενικής χρήσης, δηλ. ταιριάζουν σε 

σωλήνες τόσο σε χιλιοστά, όσο και σε ίντσες. Αυτές ορίζονται ως xxU, όπως η 28U 
η οποία ταιριάζει τόσο στο σωλήνα των 11/8”, όσο και στο σωλήνα των 28,75 mm. 
Όλοι οιBPHEείναι συγκολλημένοι υπόκενόείτε μεεσωτερικόαπόκ 
αθαρόχαλκόείτε με εσωτερικόμε βάση το νικέλιο. Υπόκ ανονικές συνθήκες 
ετερογενούς συγκόλλησης (χωρίς κενό) η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους 800°C (1470°F). Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να μεταβάλει 
τη δομή του υλικού με αποτέλεσμα εσωτερική ή εξωτερική διαρροή της σύνδεσης. 
Γι' αυτόσυνιστ ούμε η ετερογενής συγκόλληση να πραγματοποιείται με 
αργυρούχο συγκολλητικό με περιεκτικότητα αργύρου τουλάχιστον 45%. Αυτός ο 
τύπος συγκολλητικού έχει σχετικά χαμηλή θερμοκρασία συγκόλλησης και  
ιδιότητες υψηλήςυγρότητας και ρευστότητας. Ο ρευστοποιητής ετερογενούς 
συγκόλλησης χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση οξειδίων απότην επιφάνεια 
του μετάλλου και επομένως οι ιδιότητές του τον καθιστούν πιθανόν πολύ 
επιθετικό. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα 
ρευστοποιητή. Υπερβολική ποσότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη 
διάβρωση, επομένως δεν θα πρέπει να επιτραπείη είσοδος ρευστοποιητή στο 
BPHE. Οι ετερογενείς συγκολλητές συνδέσεις ΔΕΝ συνιστώνται για συγκόλληση, 
επιλέξτε συγκολλητές συνδέσεις.

Διαδικασία ετερογενούς συγκόλλησης
Απολιπάνετε και γυαλίστε τις επιφάνειες. Απλώστε τον ρευστο-ποιητή. 
Εισαγάγετε το σωλήνα χαλκού στη σύνδεση κρατήστε τον στη θέση του και 
κολλήστε τον με αργυρούχο συγκολλητικόπεριεκτικ ότητας αργύρου τουλ. 45% 
κατά μέγ. στους 650ºC (1200ºF). Μην κατευθύνετε τη φλόγα στο BPHE. 
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του BPHE. 
Προστατέψτε το εσωτερικό του BPHE (την πλευρά του ψυκτικού) απόοξείδωση 
απόαέριο άζωτο. Προσοχή: Η υπερβολική θέρμανση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη σύντηξη του χαλκού και επομένως την καταστροφή του εναλλάκτη 
θερμότητας!

Όταν η SWEP παρέχει προσαρμογέα ή φλάντζα που έχουν συγκολληθεί στον 
BPHE από τον πελάτη, η SWEP δεν αναλαμβάνει ευθύνη για εσφαλμένη 
συγκόλληση ή για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
διαδικασία.

Συνδέσεις Combo
Τα πολυλειτουργικά BPHE της SWEP διαθέτουν τη νέα σύνδεση Combo, που 
βελτιώνει την ευελιξία και τη διαθεσιμότητα και διευκολύνει τον πελάτη στην 
επιλογή του κατάλληλου BPHE για τις ανάγκες του. Η καινοτόμος σύνδεση 
Combo συνδυάζει ένα τυπικό εξωτερικό σπείρωμα ISO-G με μια εσωτερική 
σύνδεση συγκόλλησης, ώστε τα BPHE να μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα 
με σπειρώματα ή ένωση συγκόλλησης χρησιμοποιώντας την ίδια σύνδεση.

(kN) (kp) (kN) (kp) (Nm) (kpm) (Nm) (kpm)

  ½” 3.5 357 2.5 255 20 2 35 3.5
  ¾” 12 1224 2.5 255 20 2 115 11.5
  1” 11.2 1142 4 408 45 4.5 155 16
1 ¼” 14.5 1479 6.5 663 87.5 9 265 27
1 ½” 16.5 1683 9.5 969 155 16 350 35.5
  2” 21.5 2193 13.5 1377 255 26 600 61
2 ½” 44.5 4538 18 1386 390 40 1450 148
  4” 73 7444 41 4181 1350 138.5 4050 413.5 
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 Συνδέσεις με σπείρωμα
Οι συνδέσεις με σπείρωμα μπορεί να είναι θηλυκές ή αρσενικές γνωστών 
προτύπων, όπως τα ISO-G, NPTκαι ISO 7/1.Το εξωτερικό μπορεί επίσης να είναι 
εξαγωνικό, όπως φαίνεταιπαρακάτω.

Συνδέσεις με σπείρωμα
στο εξωτερικό (Αρσενικές)

Συνδέσεις με σπείρωμα
στο εσωτερικό (Θηλυκές)
Συνηθισμένου Τύπου

Συνδέσεις με σπείρωμα
στο εσωτερικό (Θηλυκές)
με Εξαγωνικό Εξωτερικό

Συγκολλητές συνδέσεις
Η συγκόλληση συνιστάται για ειδικά σχεδιασμένες 
συγκολλητές συνδέσεις. Όλες οι συγκολλητές συνδέ-
σεις της SWEP πραγματοποιούνται με λοξοτόμηση 
30°στην κορυφή της σύνδεσης. Μην συγκολλάτε 
σωλήνες σε άλλα είδη συνδέσεων. Η μέτρηση σε mm 
αντιστοιχεί στην εξωτερική διάμετρο της σύνδεσης.

Διαδικασία συγκόλλησης
Προστατέψτε τη μονάδα από υπερβολική θέρμανση: 
α) χρησιμοποιώντας ένα υγρόπ ανόγύρω απότη 

σύνδεση. 
β) πραγματοποιώντας μία λοξοτομή στο σωλήνα 

σύνδεσης και τα άκρα σύνδεσης όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

Επιτρεπόμενες Φορτίσεις Σύνδεσης για τις Συνθήκες  
Τοποθέτησης Σωλήνα

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις 
σύνδεσης που παρατίθενται παρακάτω 
ισχύουν για κόπωση μικρού κύκλου. Εάν 
περιλαμβάνεται κόπωση μεγάλου κύκλου θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική ανάλυση.

Επιτρεπόμενες Φορτίσεις για Συνθήκες Τοποθέτησης Μπουλονιών

Μπουλόνια τοποθέτησης σε διαφορετικές εκδόσεις και θέσεις 
διατίθενται προαιρετικά με τους BPHE. Αυτά τα μπουλόνια 
συγκολλούνται στη μονάδα. Η μέγιστη επιτρεπό-μενη φόρτιση 
για τα μπουλόνια κατά τη συναρμολόγηση αναφέρεταιπαρακάτω.

Διάμετρος Περιοχή στρες A  (mm²) Δύναμηεφελκυσμού,Ft (N) Ροπή, Mt (Nm)s

M6 20,1 1400 3
M8 36,6 2600 8
M12 84,3 6000 27

ΦΙΛΤΡΑ
Εάν οποιοδήποτε μέσο περιέχει σωματίδια μεγαλύτερα από 1 mm (0,04 ίντσα) 
συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου μεγέθους 16-20 mesh (αριθμός ανοιγμάτων 
ανά ίντσα) πριν απότ ον εναλλάκτη. Διαφορετικά τα σωματίδια μπορεί να 
μπλοκάρουν τα κανάλια προκαλώντας κακές επιδόσεις, αυξημένη πτώση πίεσης 
και κίνδυνο πήξης.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Μόνωσηγια Εφαρμογές Ψύξης
Συνιστάται μόνωση του BPHE για εξατμιστές, 
συμπυκνωτές ή εφαρμογές τηλεθέρμανσης, κ.λπ. 
Για ψύξη χρησιμοποιήστε διελασμένα μονωτικά 
φύλλα, π.χ. Armaflex ή ισοδύναμα τα οποία 
μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε από τη SWEP.

ΜόνωσηγιαΕφαρμογέςμεΘέρμανσης
Για εφαρμογές θέρμανσης μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν διάφοροι τύποι μονωτικών κιβωτίων. Το 
εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας καθορίζει ποια 
μόνωση συνιστάται. Η SWEP μπορεί να προμη-
θεύσει ορισμένους από αυτούς τους τύπους 
μόνωσης ως προαιρετικά εξαρτήματα.

Εφαρμογές Μονής Φάσης
Κανονικά το κύκλωμα με την υψηλότερη θερμοκρασία ή 
και πίεση θα πρέπει να συνδέεται με την αριστερή πλευρά 
του εναλλάκτη θερμότητας όταν το βέλος δείχνει προς τα 
επάνω. Για παράδειγμα, σε μία συνηθισμένη εφαρμογή 
νερού με νερό, τα δύο υγρά συνδέονται σε αντίθετη ροή, 
δηλ. η εισαγωγή θερμού νερού στη θύρα F1, η εξαγωγή 
στη θύρα F3, η εισαγωγή κρύου νερού στη θύρα F4 και η 
εξαγωγή στη θύρα F2. Αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά 
πλευρά του εναλλάκτη θερμότητας περιέχει ένα κανάλι 
περισσό-τερο από την αριστερή πλευρά και με αυτόν τον 
τρόπο το θερμό μέσο περικλείεται στο ψυχρόμέσο 
προκειμέ-νου αν αποφευχθεί η απώλεια θερμότητας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BPHE ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕφαρμογέςΔιπλής Φάσης
Σε όλες τις εφαρμογές ψύξης είναι πολύ σημαντικό κάθε κανάλι ψυκτικού μέσου 
να περικλείεται σε ένα κανάλι νερού/άλμης και στις δύο πλευρές. Κανονικά η 
πλευρά του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να συνδέεται με την αριστερή πλευρά και 
το κύκλωμα νερού/άλμης με τη δεξιά πλευρά του BPHE. Εάν το ψυκτικόμέσο 
συνδεθεί εσφαλμένα στο πρώτο και το τελευταίο κανάλι αντί για το νερό/άλμη η 
θερμοκρασία εξάτμισης θα πέσει με κίνδυνο πήξης και πολύ κακής απόδοσης. Οι 
BPHE της SWEP που χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωτές ή εξατμιστές θα 
πρέπει πάντα να εξοπλίζονται με επαρκείς συνδέσεις στην πλευρά του ψυκτικού 
μέσου.

Εξατμιστές: Τρία είδη εξατμιστών (V, P, S)
Οι BPHE τύπου V είναι εξοπλισμένοι με μία ειδική 
συσκευή κατανομής στην εισαγωγή του ψυκτικού 
μέσου, δηλ. κανονικά τη θύρα F3. Ο σκοπός της 
συσκευής κατανομής είναι η ομαλή κατανομή του 
ψυκτικού μέσου στο κανάλι. 
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με 
την κάτω αριστερή σύνδεση (F3) και η εξαγωγή 
ψυκτικού αερίου με την επάνω αριστερή σύνδεση 
(F1). Η εισαγωγή του κυκλώματος νερού θα πρέπει 
να συνδέεται με την επάνω δεξιά σύνδεση (F2) και η 
εξαγωγή με την κάτωδεξιά σύνδεση (F4).

Εκτονωτικές Βαλβίδες
Η εκτονωτική βαλβίδα θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στη σύνδεση της 
ειzγωγής, ενώ ο βολβός θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 500 mm από τη 
σύνδεση της εξαγωγής εξαερωμένου ψυκτικού μέσου. Η διάμετρος του σωλήνα 
μεταξύ της εκτονωτικής βαλβίδας και του BPHE θα πρέπει να είναι η ίδια με τη 
διάμετρο της γραμμής ψυκτικού υγρού. 

Για τους εξατμιστήρες η πτώση πίεσης στο εσωτερικόσύστημα κατανομής θα 
πρέπει να προστίθεται στην πτώση πίεσης στην εκτονωτική βαλβίδα 
προκειμένου να εξαχθεί η συνολική πτώση πίεσης. Κανονικά επιλέγοντας το 
αμέσως μεγαλύτερο μέγεθος βαλβίδας θα έχετε ικανοποιητική απόδοση.

Χρησιμοποιήστε συγκόλληση TIG ή MIG/MAG. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 
κυκλώματα συγκόλλησης συνδέετε τη γείωση με τον σωλήνα σύνδεσης και όχι με 
την πίσω πλευρά του πακέτου πλακών. Η εξωτερική οξείδωση μπορεί να μειωθεί 
με μικρή ροή αζώτου μέσααπότη μονάδα. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη χαλκού δίπλα στον προετοιμασμένο 
σύνδεσμο. Εάν εκτελεστεί λείανση για την προετοιμασία του συνδέσμου, πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η λείανση του χαλκού στην 
ανοξείδωτη επιφάνεια.

Αριθμός σειράς
Αριθμός κυκλωμάτων
Κωδικός προϊόντος
Μήνας 11, δηλ. Νοέμβριος
Έτος 00, δηλ. 2000
Κατασκευαστής

Πίνακας 2: Επιτρεπόμενες φορτίσεις σύνδεσης για τις διαφορετικές συνθήκες
τοποθέτησης σωλήνα.

Δύναμη
διατμήσεως, Fs

Δύναμη 
εφελκυσμού, Ft 

Ροπή 
Στρέψης, Mb

Ροπή, 
Mt 

μέγεθος 
σωλήνων

Επιτρεπόμενες φορτίσεις για  διαφορετικές συνθήκες τοποθέτησης μπουλονιών

UNC Περιοχή στρες,  , Mt (lbfin)Διάμετρος Δύναμηεφελκυσμού, Ροπή
A  (in²) Ft (lbf)s

1/4" 0.032 315 27
5/16" 0.053 585 71
1/2" 0.144 1349 239


