
 

 



 

HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ 

HeatPlate plakalı ısı eşanjörleri conta ve paslanmaz  çelik plakalardan,oluşturulmuş plaka 
paketinin yine boyalı veya paslanmaz bir gövde içine saplamalarla sıkıştırılarak 
sabitlenmesiyle oluşturulmuş ısı transferi sağlayan ekipmanlardır.Değişik 
konfigürasyonlardaki plakaların özel yapısı akışkanın eşanjör içinde türbülanslı bir şekilde 
hareket etmesini sağlar . 

 

 Bu durum yüksek termal ısı verimliliğini sağlar .Bunun sonucunda düşük ağırlık ve boyutta 
yüksek ısı transferine ulaşılır.Standart plakalı eşanjörlerde toplam dört adet giriş - çıkış 
portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın giriş çıkışı ,diğeri de ısınacak akışkanın giriş 
çıkışıdır. 

HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ PLAKA MALZEMESİ 

Plakalı Isı Eşanjörleri  yüksek türbülans sağlayan dizaynları sayesinde yüksek ısı transfer 
katsayısına sahiptir. Bunun sonucu olarak mükemmel ısı transferi gerçekleştirilir. Plakalı Isı 
Eşanjörleri Plakalarının akışkan giriş tarafında, her iki devredeki akışın en üstün akışkan 
dağılımını sağlayacak şekilde, özel tasarlanmış dağılım bölgesi bulunmaktadır. 
Plakalı Isı Eşanjörlerimizde kullanılan plaka malzemesi ve kalınlığı, uygulamaya, kullanılan 
akışkan cinsine ve maksimum başınç-sıcaklık çalışma şartlarına uygun olarak belirlenir   

Paslanmaz çelik   AISI316 Saf su, nehir suyu, yenilebilir ve mineral yağlar, jeotermal su 
Titanyum ve paladyum  Deniz suyu, tuzlu su, tuzlu karışımlar, jeotermal su 
Hastelloy Ala şımlar  Derişik sülfürik asit, hidroklorik asit ve fosforik asit 
Nikel  Yüksek sıcaklık ve derişik süper alkali 
Molibden, SMO254  Seyreltik sülfürik asit, seyreltik tuzlu su çözeltisi, 

  
İnorganik madde çözeltisi, jeotermal su, fosforik asit 
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HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ CONTA MALZEMESİ:Plakalı Isı 
Eşanjörleri contaları, sistemi koruyacak ve olası sızıntıları dışarı aktarabilecek tarzda emniyet 
kanalları ile donatılmıştır. Plakalı Eşanjör contaları, Plakalı ısı eşanjörlerinde en önemli faktör 
olan contanın doğru seçilmesi ilkesinden hareketle basınç, sıcaklık ve zamana bağlı olarak 
üstün performans sergiler. Plakalı Isı Eşanjörleri conta malzemeleri NBR,EPDM ve VİTON. 

NBR su, deniz suyu, mineral yağ ve tuzlu su -15~110 C 
HNBR yüksek sıcaklıkta mineral yağ ve yüksek sıcaklıkta su -15~140 C 
EPDM sıcak su, buhar, asit ve alkali -25~170  C 
Flor kauçu ğu asit ve alkali -5~180  C 
Neoprene  asit ve alkali -5~130  C 
Silikon kauçu ğu gıda, yağ, yağ asidi, alkil -65~250  C 

 HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ GÖVDE MALZEMESİ:Plakalı Isı 
Eşanjör gövdeleri karbon çelik malzemeden maximum çalışma basıncına uygun olan gövde 
kalınlığında imal edilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak paslanmaz çelikten mamul gövde 
imalatımız da mevcuttur. Plakalı Isı Eşanjör gövdeleri mükemmel kaliteyi sağlamak için 
nümerik kontrollü tezgahlarda belirlenen ebat ve kalınlıkta hazırlanır.Gövde üzerine eşanjör 
giriş-çıkış delikleri açılır. 

Standart : Epoksi boyalı karbon çeliği 
Özel tasarım : Tamamen paslanmaz çelik veya paslanmaz kaplama. 
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HEATPLATE PLAKALI EŞANJÖR MODELLERİ

MODEL HP30 HP60 HP100 HP150 HP200 HP250 HP300

Gövde Boyutları mm

A 180 330 480 610 770 950 1250

B 480 930 1084 1850 2120 3010 3150

C 380 640 719 1290 1510 1990 2010

25 Bar

D 70 140 211 297 380

550

450 620

Max.Çalışma Basıncı 25 Bar 25 Bar 25 Bar 25 Bar 25 Bar 25 Bar

650

Bağlantı Çapı 
DN 32 DN 50 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN300

Max.Plaka Sayısı

11/4" 2" 6" 8" 10"

60050 150 350 550

25 Bar

200

25 Bar

250

HP70

335

1050

795

148

DN80

3"

DN65

21/2"

HP85

458

1380

1060

237
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HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ UYGULAMALARI 

HVAC Uygulamaları  

• Basınç Kırıcı 
• Bölgesel Isıtma 
• Su kaynaklı ısı pompası 
• Güneş enerjisi ile kullanma suyu üretimi 
• Yüzme havuzu ısıtma 
• Boyler uygulamaları  
• Evaporatör ve kondenser 

Endüstriyel Uygulamalar  

• Kızgın su, buhar ve sıcak su ısı geri kazanım 
• Makina soğutma yağı soğutulması 
• Hidrolik yağ soğutulması 
• Makina Soğutma suyu soğutulması 
• Kalıp soğutma 
• Proses suyunun soğutulması 
• Yüksek fırınların elektrik panellerinin soğutulması 
• İndüksiyon ocaklarında soğutma uygulamaları  

HEATPLATE PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KALİTE BELGELERİ 

Eşanjörlerimizin CE ve İSO9001:2008 belgeli olup,imalat hatalarına karşı 2 yıl garantisi ve 
firmamızın 10 yıl yedek parca bulundurma taahhütü vardır. 

İLETİŞİM: 

YILDIZ MAK İNA VE İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. 

57.SOKAK NO:68 OST İM / ANKARA / TÜRK İYE  

TEL:03123545134- 03123545529 FAX:03123542142  

www.esanjör-merkezi.com  
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