
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Najnowsza technologia Micro Plate | Łatwy montaż | Ciśnienie robocze 30 lub 45 bar

Micro Plate D62 - wymienniki ciepła
oszczędność czasu i pieniędzy

24/7
dostępne w magazynie

szybka realizacja zamówień.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji
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D62 — większa elastyczność i oszczędności
Wymiennik ciepła Micro Plate

Wymiennik D62 jest dostępny w dwóch różnych konfiguracjach:
D62: Zatwierdzone do ciśnienia 30 bar    D62-E: Parownik z rozdzielaczem czynnika chłodniczego
D62-H:  Specjalny wzór przetłoczeń (high-theta) posiadające wysoki   D62L: Wysokiego ciśnienia, zatwierdzone do 45 bar 

współczynnik przenikania ciepła 
D62L-E: Parownik wysokiego ciśnienia, zatwierdzone do 45 bar   D62L-H: Wysokiego ciśnienia, (high-theta) zatwierdzone do 45 bar

DANE TECHNICZNE 
n = LICZBA PŁYT

Płyty przednie: AISI 304L   Płyty: AISI 316L 
Króćce przyłączeniowe: AISI 304L  Materiał lutu (spoiwa): miedź  
Inne kombinacje materiałowe są dostępne na życzenie. Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Danfoss.

ŁATWY MONTAŻ

CECHY I ZALETY

WPROWADZENIE

Europa: Dyrektywa ciśnieniowa (PED) Ameryka: Underwriters Laboratory Inc (UL). Certyfikaty niezależnych organizacji stanowią normę dla naszych 
produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat obecnych certyfikatów lub możliwości spełnienia lokalnych wymogów, należy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy Danfoss.

Nowy wymiennik ciepła D62 firmy Danfoss to doskonały sposób na zwiększenie oszczędności. Dzięki wytrzymałej i optymalizowanej 
konstrukcji wymiennik D62 przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat w całym zakresie zastosowań. Innowacyjny wzór 
przetłoczeń na płytach wymiennika D62  sprawia, że jest to najlepszy wymiennik ciepła na rynku, znacząco zmniejszając zużycie energii  
i obniżając emisję CO

2
. Wymienniki D62 mają wydajność 20–90 kW i mogą pracować jako parowniki, skraplacze oraz z mediami jednofazowymi. 

Zintegrowane wielofunkcyjne króćce przyłączeniowe pozwalają na łatwą instalację. Wymiennik D62 to naturalny wybór niezależnie od aplikacji.
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CERTYFIKATY

WSPARCIE  
TECHNICZNE

Zestaw łatwych w obsłudze narzędzi online oraz zaawansowane oprogramowanie do doboru wymienników ciepła Hexact niezwykle 
ułatwiają dobór odpowiedniego wymiennika. 

520H8020 DKQB.PD.320.W3.49

Wymiennik ciepła D62 jest bardzo łatwy w montażu.  Każdy produkt dostarczany jest z przyłączami wielofunkcyjnymi Danfoss, które 
zapewniają zarówno połączenie śrubunkowe, jak i lutowane. Uniwersalne przyłącza do lutowania nadają się do rur calowych  
jak i metrycznych.

• Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie w instalacjach standardowych i wysokociśneniowych sprawia, że jest to idealne urządzenie do 
każdej aplikacji niezależnie od typu czynnika chłodniczego

• Zintegrowane wielofunkcyjne króćce przyłączeniowe ułatwiają montaż
• Innowacyjny wzór przetłoczeń Micro Plate umożliwia wyższą wymianę ciepła przy niższej wadze i mniejszej ilości czynnika chłodniczego.

Innowacyjna konstrukcja Micro Plate

Przepływ w wymienniku MPHE 

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej 
informacji i numery katalogowe

Elastyczne, wielofunkcyjne króćce 
przyłączeniowe

Model: A (mm/cale) Min/maks. tempe-
ratura pracy: 

Maks. ciśnie-
nie robocze: Pojemność: Q1-Q2/Q3-Q4 Waga:

D62
11,5+1,72xn / 0,45+0,07xn

-196°C/(-320°F)

/

200°C/(390°F)

30 bar

/

435 psi

(l): 0,081×n/2 / 0,081×(n-2)/2 
(ft3): 0,003×n/2 / 0,003×(n-2)/2

2,92kg+0,145xn 
/ 

6,45lb+0,32xnD62-E

D62-H 11,5+1,44xn / 0,45+0,06xn (l): 0,066×n/2 / 0,066×(n-2)/2  
(ft3): 0,002×n/2 / 0,002×(n-2)/2

2,91kg+0,145xn
6,42lb+0,32xn

D62L
13,5+1,72xn / 0,53+0,07xn 45 bar

/

650 psi

(l): 0,081×n/2 / 0,081×(n-2)/2 
(ft3): 0,003×n/2 / 0,003×(n-2)/2

3,35kg+0,145xn

/

 7,40lb+0,32xn

D62L-E

D62L-H 13,5+1,44xn / 0,53+0,06xn (l): 0,066×n/2 / 0,066×(n-2)/2  
(ft3): 0,002×n/2 / 0,002×(n-2)/2

DOSTĘPNOŚĆ Nowy system dostaw z pełną gamą standardowych produktów pozwala na szybkie i niezawodne dostarczanie produktów. Aby zapoznać się 
z pełną listą dostępnych, standardowych produktów i konfiguracji, należy użyć kodu QR znajdującego się na pierwszej stronie lub 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. 

MATERIAŁ
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63/2.5”

A 29/1.1”
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525 
20.7”

470 
18.5”


