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Tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
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Levylämmönsiirtimet asiantuntijalta
ViFlow:lla on yksinmyyntisopimus maailmanlaajuisesti toimivan saksalaisen FUNKE:n kanssa 
Suomessa. Yritys on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan kehittänyt ja valmistanut levylämmönsiirtimiä 
kaikille teollisuuden käyttöaloille sekä myös LVI-sovelluksiin. Suurimman valmistettavan laitteen 
lämmönsiirtopinta-ala on 2000 m2. Tuotevalikoimaan kuuluvat sekä tiivisteelliset, puolihitsatut että 
juotetut levylämmönsiirtimet. 

Tarjoamme koko paletin

• puolihitsatut levylämmönsiirtimet
• tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
• juotetut levylämmönsiirtimet
• putkilämmönsiirtimet
• öljy/ilmalämmittimet
• sähköiset öljyn esilämmittimet

Erikoisuutena on "off-set" prässäustekniikalla 
valmistettu lämmönsiirtolevy, joka mahdollistaa 
epäsymmetrisen virtaussolan ansiosta 17 % 
normaalia levyä suuremman 
lämmönsiirtotehokkuuden.

Korkeasta laadusta ja asiakasläheisyydestä 
kertoo, että yli 60 % tuotteista toimitetaan 
vakioasikkaille, joista yli puolet ovat olleet kanta-
asiakkaita jo yli kymmenen vuotta! 

Teknisiä yleistietoja

Ominaisuudet

• Matalat investointi-, käyttö- ja 
huoltokustannukset

• Optimoitu lämmönsiirtotehokkuus 
mahdollisimman pienellä tilantarpeella

• Epäsymmetrinen virtaussola
• Pienet lämpötilaerot ≤ 0.1 °C
• Jopa 75 % pienempi tilantarve
• Pienempi likaantuminen ja puhtaat pinnat 

turbulenttisen virtauksen ansiosta
• Mahdollisuus lisätä tai poistaa levyjä tehtävän 

muuttuessa
• Kaksoiseinämäinen rakenne (erikoissarja) on 

turvallinen, mahdollisen vuodon tapahtuessa 
nesteiden sekoittuminen estetään

• Helppo avata ja puhdistaa
• Kevytrakenteinen

1. Päätylevy / 
etulevy

2. Liikuteltava takalevy
3. Raamin etutukipalkki
4. Raamin kantopalkki
5. Raamin ohjauspalkki

6. Raamin kantorulla
7. Raamin kiristyspultit
8. Kiristysmutterit
9. Yhteiden kumiointi
10.Tiivisteet
11.Lämmönsiirtolevyt

Teho 1 KW - 30 MW

Virtausvolyymi 5 m3 - 4500 m3

Lämmönsiirtopinta-ala 0,04 m2 -3,0 m2/levy

Yhteiden läpimitta DN 25 - 500

Suunnittelulämpötila -20 °C - + 180 °C

Suunnittelupaine max. 25 bar/
max 40 bar juotetut

Levylämmönsiirtimen rakenne

Mallisarjat

FP standarditiivisteellinen malli

FPDW kaksoisseinämärakenne

FPG hitsatut levyparit
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yksivaiheinen kaksivaiheinen kolmevaiheinen

 Levylämmönsiirtimen toimintaperiaate

Levylämmönsiirrin sisältää levypakan eli setin profiloituja, toisiinsa kiinnitettäviä levyjä joissa on aukot 
virtaaville medioille. Virtauskanavat muodostetaan kääntämällä joka toinen levy 180 astetta. Levyt on 
varustettu tiivisteillä, jotka tiivistävät täydellisesti kunkin virtauskanavan levyn ulkoreunasta ja 
erottavat lämmönsiirtoon osallistuvat mediat toisistaan.

Levypakka on asennettu raamiin ja puristetaan tiiviiksi etulevyn (kiintolevy) ja painelevyn (liikkuva 
levy) väliin kiristystankojen ja pulttien avulla (kts kuva edellinen sivu).

Lämmin ja kylmä media johdetaan normaalisti lämmönsiirtimen läpi vastavirtaan yhdessä tai 
monessa vaiheessa parhaan lämmönsiirron tehokkuuden aikaansaamiseksi.
Yksivaiheisessa ratkaisussa yhteet ovat etulevyssä ja monivaiheisessa ratkaisuissa molemmissa 
päätylevyissä.

Yhteiden sijoitus

Virtaus

Monivaiheinen (2 tai enemmän) virtaus
kaksi yhdettä etulevyssä ja kaksi yhdettä 
takalevyssä

Yksivaiheinen virtaus
kaikki yhteet samassa päätylevyssä
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Oikea lämmönsiirtolevy jokaiselle tehtävälle

Ensisilmäyksellä kaikkien valmistajien levylämmönsiirtimet näyttävät hyvin samankaltaisilta. 
Tehokkaan lämmönsiirtimen salaisuus löytyy kuitenkin levypakasta, jonka lämmönsiirtoteho koostuu 
monesta tekijästä levyjen koon ja määrän lisäksi. Nämä tekijät vaikuttavat paljolti myös laitteen 
kokoon ja käyttökustannuksiin.

Levylämmönsiirtimemme mahdollistavat eri 
levyprofiilien yhdistelemisen lisäksi myös 
epäsymmetriset virtaussolat. Etuna on, että 
kuuman ja kylmän puolen kosketuspintojen 
kokoa voidaan suurentaa tai pienentää 
optimaalisen lämmönsiirron aikaansaamiseksi 
noin 30 %.

Virtaussolan vaihtoehdot

"Off-set" profiili on hyvä  työkalu 
kustannustehokkaan lämmönsiirtimen 
suunnitteluun. Esimerkiksi öljynjäähdytin voi olla 
merkittävästi pienempi ja edullisempi jos 
kylmäpuolen virtausta kasvatetaan. Normaaleihin 
symmetrisiin levyihin verrattuna levyjen pinta-ala 
voi olla jopa 17 % pienempi. 
Käytössämme on tarkat mitoitusohjelmat, joiden 
avulla kuhunkin tehtävään pystytään valitsemaan 
aina optimaali ratkaisu asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti.

Levyparit on laserhitsattu yhdeaukkojen 
ympäriltä. Tämän ansiosta estetään nesteiden 
sekoittuminen mahdollisen vuodon tapahtuessa.

FPG-sarja, puolihitsattu

FPDW-sarja, kaksoisseinämät

off set profiilistandardiprofiili

Puolihitsattua "semi-welded"-mallia käytetään 
esim. agressiivisen median kuten NH3 ja tiettyjen 
happojen jäähdytyksessä tai kun halutaan 
vahvempi rakenne ja vähemmän tiivisteitä. 
Levypari laserhitsataan tiivisteurien kohdalta, 
levyparien välissä käytetään normaalia tiivistettä.

tiiviste 

laserhitsattu sauma 

kaksoisseinämät 

suuri sola

pieni sola

keskikokoinen  sola

Levyprofiilit

Levyihin on saatavana erilaisia V-kulmia. 
Matalampi V-profiili antaa paremman 
lämmönsiirtotehon, mutta samalla painehäviö on 
korkeampi. Korkeampi V-profiili valitaan kun 
painehäviö halutaan pienemmäksi.
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 Lisävarusteet

Optiona voimme varustaa levylämmönsiirtimet 
seuraavilla lisävarusteilla:
• eristys
• inline suodattimet
• erikoismaalaus (esim.meri-ilman kestävä maali)
• roiskesuojaus
• maadoituskiinnittimet
• CIP puhdistus 

Erikoisvarusteet

• raamit ruostumattomasta teräksestä tai 
vuorattuna  ruostumattomalla teräksellä

•
• levylämmönsiirrin tuplajäähdyttimenä (kaksi eri 

levypakkaa samassa raamissa)

Metallivuoraus Irtolaipallinen 
yhde

LaippayhdeKumivuoraus   Kierreyhde

Yhteet

Tiivisteet

Kaikissa tiivisteellisissä 
levylämmönsiirtimissämme on tuplatiivisteet 
sisään- ja ulosmenoaukkojen yhteydessä. Tämä 
estää nesteiden kontaktin, vaikka toinen 
tiivisteistä hajoaisi. Kyseessä ns. rengastiiviste 
ja diagonaalitiiviste, joiden välialueella on 
tiivisteen madallus.

Tiivistemateriaalit:

• Nitriili
• EPDM
• Viton

Levymateriaalit

Lämmönsiirtolevyt on normaalisti valmistettu 
materiaalista 1.4404 (AISI 316L). Levyt voidaan 
valmistaa sarjatuotantona myös titaanista.

Muut materiaalit:
• 1.4301/AISI 304   
• 1.4539/AISI 904L (korkea nikkelipitoisuus)            

Antaa paremman suojan jännityskorroosin 
halkeamia vastaan, hyvä hinta/käyttöikäsuhde 
kohteissa, joissa virtaava media on heikko 
happo tai sisältää kloridia.

• 1.4529/254 SMO (korkeampi cloridin ja hapon 
kestävyys kuin 1.4401/AISI 316L)

• Hastelloy

Levylämmönsiirtimet voidaan varustaa kaikilla tavanomaisilla yhteillä toimimaan useisiin 
käyttötarkoitukseen (teollisuus, LVI, kemia, elintarvike jne). Erikoistilauksesta saatavana on useita 
materiaaleja ja yhdetyyppejä. 

Käyttöalueen rajat

maksimi suunnittelupaine	   30 bar
maksimi suunnittelulämpötila180 °C
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Voimalaitokset

Puunjalostusteollisuus

Kemianteollisuus

Elintarvike/Lääketeollisuus

Petrokemia

Kompressorit

Hydrauliikkajärjestelmät

Voiteluöljysysteemit

Laivateollisuus

LVI-Sektori

Mekaaninen valmistus

 Käyttöalueet

Tehtävät

Lämmitys

Jäähdytys

Höyrystys

Lauhdutus
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 Esimerkkejä toimitetuista laitteista

Siemensin voimalaitoksen voiteluöljyn 
jäähdytys, kahden lämmönsiirtimen 
modulitoimitus

Autotehtaan laserhitsausosaston 
jäähdytys

Prosessiteollisuuden 
keskusjäähdytysjärjestelmä

Moottoritestusyksikköjen 
keskusjäähdytys

Paperitehtaan prosessiveden 
jäähdytyssysteemi

Levylämmönsiirrin tyhjiöjärjestelmässä
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FUNKE on sertifioitu DIN EN ISO 9001/2000:n 
mukaisesti ja on hyväksytty valmistaja, jolla on:

• ASME U-leima
• Kiinan sertifikaatti SELO
• GOST R
• HP0 ja DIN EN 729-2

Takaamme laadun
Laatu tuo turvallisuutta. Valvomme laatua kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa raaka-aineista 
lopputarkastukseen. Jokainen tuote tarkastetaan ja painetestataan ennen tehtaalta lähtöä. 
Palvelumme ei lopu laitetoimitukseen vaan kattaa tuotteen koko elinkaaren.

ViFlow Finland Oy on osa lämmönsiirtimien ja paineastioiden mitoitukseen, suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin 
erikoistunutta ViFlow ryhmää. 
Tässä esiteltyjen tiivisteellisten levylämmönsiirtimien lisäksi valikoimiimme kuuluvat myös juotetut levylämmönsiirtimet,  
hitsatut lämmönsiirtimet, putkilämmönsiirtimet, sekä muut painelaitteet kuten reaktorit ja säiliöt. 
Lisätietoja saatte ottamalla meihin yhteyttä.

Huolto ja varaosat

ViFlow Finland Oy auttaa asiakkaitaan kaikkien 
myymiemme lämmönsiirtimien huollossa ja 
varaosien hankinnassa. 
 
Toimituksemme sisältää käyttö- ja huolto-ohjeet, 
joiden avulla asiakkaamme tai asiakkaan oma 
huoltoyritys pystyy suorittamaan tavanomaiset 
huoltotoimenpiteet. Mikäli perushuollon 
yhteydessä todetaan tarve meidän tai 
asentajiemme palveluun, tulemme mielellämme 
avuksi.
 
Teemme haluttaessa vuosihuoltosopimuksia, 
joilla varmistetaan laitteiden pitkä toiminta-aika 
ja käyttöikä. Vuosihuoltosopimus varmistaa 
asiakkaillemme myös varaosien saatavuuden. 
Varaosapankki takaa nopeat toimitusajat.
 
Levylämmönsiirtimien tiivisteitä joudutaan 
tarvittaessa uusimaan. Kun kyseessä on 
kriittinen kohde tai tehtävän aggressiivisuus 
kuluttaa tiivisteitä nopeasti, suosittelemme 
varaosatiivistesarjan ja mahdollisesti myös 
varaosalevyjen hankkimista.

Standardit ja sertifikaatit

Noudatamme useita kansainvälisiä standardeja 
ja teemme yhteistyötä useiden tarkastus- ja 
laadunvalvontaviranomaisten kanssa.


