
 



 

 

HEATPLATE LEH İ İ Ş
Lehimli plakalı ısı değiştiriciler (BHE). standart contalı 
versiyonudur. Özellikle yüksek basınç ve sıcaklıklarda daha düş
oluşturmaktadır. Yaklaşık 20 yıl önce geliş
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
*Sıcak su eşanjörü 
*Bina ısıtma uygulamaları 
*Soğutma devrelerinde evaparatör/kondenser olarak.
KONSTRÜKS İYON: Contalı plakalı ısı 
bir plaka paketinden meydana gelir. Ancak burada contalar bulunmaz. Ayrıca sıkış
sağlayan sapmalar ve baskı plakalarıda mevcut değ
vakumlu fırınlarında birbirlerine nikel yada bakır yardımı ile kaynaklanması sayesinde elde 
edilir. Diğer PHE`lerde olduğu gibi elde edilen yüksek türbulans, ısı transfer verimini arttırdığ
gibi, kirlenmenin önlenmesinide sağ
 
 

 
 

 

 HVAC ve ENDÜSTR İYEL UYGULAMALARDA LEH İ İ
DEĞİŞTİRİCİLER: Bakır ve nikel ile lehimlenmiş ğ ş ğ

havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda geleneksel ısı değ ş ş ğ

pek çok avantaj getirmektedir. 
- Çok Yüksek ısı transfer katsayısı sebebiyle, lehimli plakalı ısı değ ş

sınırlı hacimlerde rahatlıkla kullanılabilirler.
- Lehimli üniteler conta içermediklerinden, yüksek basınç ve/veya sıcaklık
rahatlıkla çalışabilirler. 
- Seri olarak imal edildiklerinden standart plaka sayıları ile ihtiyaç duyduğ
sürelerde temin edilebilirler. 

DİZAYN KODLARI: Europe.Pressure Equipment Rective ( PED 97/23/EC  ) *
, Unerwrites Laboraties (UL ) (ABD)ISO9000:2000 Dizayn kodlarında üretimi yapmaktadır.

H e a t P l a t e

Max.Çalışma Basıncı :30 bar ; Max.Çalışma Sıcaklığ İ
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HEATPLATE LEH İMLİ PLAKALI E ŞANJÖR
ğ ştiriciler (BHE). standart contalı plakalı ısı değ ş ş

versiyonudur. Özellikle yüksek basınç ve sıcaklıklarda daha düşük maliyetli bir alternatif 
ş şık 20 yıl önce geliştirilmesinden bu yana çok farklı alanlarda yaygın 

 
*Hidrolik yağ soğutma 
*Yakıt ısıtma 

ğutma devrelerinde evaparatör/kondenser olarak. 
Contalı plakalı ısı değiştirici gibi dalgalı paterne sahip plakalardan oluş

bir plaka paketinden meydana gelir. Ancak burada contalar bulunmaz. Ayrıca sıkış
ğlayan sapmalar ve baskı plakalarıda mevcut değildir. Bunun yerine sızdırmazlık plakaların 

nda birbirlerine nikel yada bakır yardımı ile kaynaklanması sayesinde elde 
ğ ğu gibi elde edilen yüksek türbulans, ısı transfer verimini arttırdığ

gibi, kirlenmenin önlenmesinide sağlar. 

 

 

 İYEL UYGULAMALARDA LEH İMLİ PLAKALI ISI 
Bakır ve nikel ile lehimlenmiş olan kompakt ısı değiştiricileri ısıtma, soğ

havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda geleneksel ısı değiştiricilere göre aş ğ

Çok Yüksek ısı transfer katsayısı sebebiyle, lehimli plakalı ısı değiştiriciler kompakt yapısı ile 
sınırlı hacimlerde rahatlıkla kullanılabilirler. 

Lehimli üniteler conta içermediklerinden, yüksek basınç ve/veya sıcaklık

Seri olarak imal edildiklerinden standart plaka sayıları ile ihtiyaç duyduğ

Europe.Pressure Equipment Rective ( PED 97/23/EC  ) *
, Unerwrites Laboraties (UL ) (ABD)ISO9000:2000 Dizayn kodlarında üretimi yapmaktadır.

H e a t P l a t e

519

ş şma Sıcaklığı:225 C ; E : İmalat kapasitesine uygun

42 42 50 92

BHP95

78 111 111 191

HEATPLATE LEHİMLİ PLAKALI EŞANJÖR MODELLERİ

BHP12 BHP28 BHP51

206 310 525 616

172 282 466

  

İ İ ŞANJÖR 
plakalı ısı değiştiricilerin bir başka 

şük maliyetli bir alternatif 
ş ş ştirilmesinden bu yana çok farklı alanlarda yaygın 

 
 

ğ ştirici gibi dalgalı paterne sahip plakalardan oluşan 
bir plaka paketinden meydana gelir. Ancak burada contalar bulunmaz. Ayrıca sıkıştırmayı 

ğ ğildir. Bunun yerine sızdırmazlık plakaların 
nda birbirlerine nikel yada bakır yardımı ile kaynaklanması sayesinde elde 

ğ ğu gibi elde edilen yüksek türbulans, ısı transfer verimini arttırdığı 

 

 

 İ İMLİ PLAKALI ISI 
ş ğ ştiricileri ısıtma, soğutma 

ğ ştiricilere göre aşağıdaki gibi 

ğ ştiriciler kompakt yapısı ile 

Lehimli üniteler conta içermediklerinden, yüksek basınç ve/veya sıcaklık bulunan görevlerde 

Seri olarak imal edildiklerinden standart plaka sayıları ile ihtiyaç duyduğunda çok daha kısa 

Europe.Pressure Equipment Rective ( PED 97/23/EC  ) *USA and Canada 
, Unerwrites Laboraties (UL ) (ABD)ISO9000:2000 Dizayn kodlarında üretimi yapmaktadır. 

567 603

696 738

179 188

BHP190 BHP260

307 321
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