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pouze odbornì vyškolený personál obsluhy a kvalifikovaný
personál údr•by. Zvláš• velký dùraz je tøeba klást na
dodr•ování státních a mezinárodních pøedpisù týkajících se
tlakových pøístrojù, nebezpeèných kapalin a plynù a rovnì•

Úseky textu týkající se pøesného dodr•ování pracovního
postupu a pøedpisù, jejich• nerespektováním mù•e dojít k
ohro•ení osob nebo poškození systému, jsou oznaèeny tímto
výstra•ným trojúhelníkem:

Pozor!

Úseky textu týkající se pøesného dodr•ování pracovního
postupu, provozních podmínek a pøedpisù o údr•bì, jejich•
nerespektováním mù•e dojít k ohro•ení bezchybné èinnosti
výmìníku a jeho hospodárného provozu, jsou oznaèeny tímto
symbolem:

Dùle•ité
upozornìní!
Provozovatel zaøízení je povinen pouèit personál pøed
uvedením zaøízení do provozu. Tento návod k obsluze musí být
ka•dému kdykoliv k dispozici. V pøípadì, •e na DVT musejí být
provedeny práce pøesahující rámec tohoto návodu, nebo
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pokud mu nìkdo zcela neporozumìl, je tøeba pøed zapoèetím
práce konzultovat firmu FUNKE.

1.2 Pou•ití k urèenému úèelu
Výmìníky firmy FUNKE jsou - není-li v rámci specifické
objednávky stanoveno nic jiného - navr•eny výhradnì pro
zvláštní podmínky pou•ití udané provozovatelem a týkající se
provozní teploty, tlaku, objemového proudìní (prùtoku) a
prùtokových médií a byly vyrobeny v souladu se smìrnicí
Evropského parlamentu a Rady o tlakových zaøízeních è.
97/23 (dále jen „SoTZ“).

Jakékoliv konstrukèní zmìny pøístrojù nebo zpùsob provozu
odlišné od tohoto návodu èi specifikace objednávky
vy•adují písemné svolení firmy FUNKE; v opaèném pøípadì
hrozí nebezpeèí zániku záruèních nárokù.
Provoz pøístrojù pøi výrazných rozdílech teplot nebo s
tlakovými rázy mù•e vést k jejich mechanickému nebo
materiálovému poškození a je zásadnì zakázán!

1.3 Identifikace, typový štítek
Ka•dý DVT firmy FUNKE je vybaven typovým údajovým
štítkem; tento štítek musí být kdykoliv pøístupný a dobøe

Schématická struktura typového štítku:
(dvoudílné provedení je rovnì• mo•né)

èitelný. Štítek je umístìn na vnìjší stranì pøipojovací desky a
obsahuje tyto údaje:
- typ DVT, série
- sériové èíslo (uvádìjte pøi všech dotazech)
- rok výroby
- èíslo výkresu
- max. provozní tlak PS max.
- min. provozní teplota TS min. (je-li tøeba)
- max. provozní teplota TS max.
- objem V
- zkušební pøetlak PT
- kapalinová skupina
(podle smìrnice Rady o tlakových zaøízeních 97/23/ES)
Navíc, vy•aduje-li to SoTZ:
- oznaèení CE
- ident. èíslo „jmenovaného místa“ podle SoTZ
- datum kontroly

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Standardní provedení - pohled zpøedu (na pøíkladu TPL)
Všechny pøípojky se nacházejí na èelní desce pøístroje (typový
štítek oznaèuje èelní desku). Obsazení pøípojek je variabilní
podle typu DVT a objednávky. Zásadnì rozeznáváme
výmìníky se soubì•ným (série GPL/GPLK) a úhlopøíèným
proudìním (série TPL). (Viz kap. 3.0)

Zvláštní provedení pøípojek - pohled ze strany (TPL)
U tohoto typu (pøíklad: TPL) jsou pøípojky „teplé strany“ na
èelní desce a pøípojky „studené strany“ na zadní desce
pøístroje.
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2.0 Základní
bezpeènostní pøedpisy

Ka•dý DVT smí být v provozu pouze s médii potvrzenými
výrobcem ve specifikaci objednávky. Ka•dá zmìna média
vy•aduje písemné svolení firmy FUNKE. Obecná omezení
pro média a látky obsa•ené ve vodì uvedená v kap. 7.0 je
tøeba bezpodmíneènì dodr•ovat.

Pozor!
Deskové výmìníky tepla (DVT) jsou tlakové pøístroje a
smìjí být pøipojovány, uvádìny do provozu, obsluhovány a
udr•ovány pouze odbornì kvalifikovaným personálem!
Respektujte státní a mezinárodní pøedpisy týkající se
tlakových pøístrojù (v Evropì: smìrnice Evropského
parlamentu a Rady o tlakových zaøízeních è. 97/23/ES),
nebezpeèných kapalin a plynù a rovnì• bezpeènosti
provozu a pøedcházení úrazùm (v Nìmecku napø.
Naøízení o bezpeènosti provozu a související pøedpisy)
V pøípadì, •e DVT je v provozu s fluidy skupiny 1 (EU)
nebo nebezpeènými kapalinami èi plyny, jsou pøípadnì
nutná další zvláštní bezpeènostní opatøení odpovídající
pøíslušné tøídì nebezpeèných látek!
Tyto pøedpisy musí vzít provozovatel zaøízení pøed
instalací DVT v úvahu!

Provádìní prací na DVT je dovoleno pouze není-li pøístroj
pod tlakem, byl-li vyprázdnìn a je-li jeho teplota ni•ší ne•
40 °C!
Pøi práci na DVT je tøeba pou•ívat vhodné ochranné
rukavice - technologicky podmínìné ostré hrany svazku
desek mohou být zdrojem poranìní!
Má-li být DVT instalován na místech, na nich• hrozí
nebezpeèí poranìní osob v dùsledku netìsností (napø.
vedle dopravních cest èi pracoviš• nebo nad nimi),
je tøeba pou•ít vhodnou ochranu proti potøísnìní resp.
postøíkání!
Pøi provozních teplotách nad 60 °C je oblasti s touto
teplotou v ka•dém pøípadì tøeba opatøit vhodnou
ochranou proti dotyku (napø. ochranným krytem nebo
závorou). To se netýká pøípadù, je-li pøístroj vybaven
tepelnou izolací (napø. izolaèním boxem z tvrdé pìny
firmy FUNKE)!

3.0 Konstrukce a zpùsob èinnosti
3.1 Konstrukce/materiál
Letované deskové výmìníky tepla FUNKE (standardní
konstrukce série GPL/GPLK) tvoøí do sebe vlo•ené lisované
desky z ušlechtilé oceli spájené ve vakuovém prostøedí mìdí
nebo niklem do jednoho kompaktního a pevného celku.
Pøi spojování je ka•dá druhá deska otoèena o 180°, tak•e
vzniknou dva navzájem oddìlené prùtokové prostory
protékané v•dy v protismìru médii podílejícími se na výmìnì

WARM
IN

COLD OUT

tepla. Ve zvláštních pøípadech (závisle na typu výmìníku) je
mo•ný i rovnobì•ný smìr proudìní teplosmìnných médií.
Vlisy v deskách resp. vlo•ené turbulenèní plechy (u typu TPL)
zpùsobují vysoce turbulentní prùtok. Tím je umo•nìn velmi
efektivní pøenos tepla – i pøi nízkých prùtokových mno•stvích
– a omezuje riziko zneèištìní na minimum.

WARM
OUT

COLD IN

Materiály (standardní provedení) :
Desky :

Ušlechtilá ocel 1.4401 / AISI 316

Pájka :

Mìï (99,9 %) série GPL,GPLK,TPL
SPL, APL
Nikl ( 99,9 % ) série NPL/NPLK
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Obr. 5

Schématické znázornìní na pøíkladu výmìníku série GPL

Obr. 6

Obr. 7

Obecné schéma toku, jednocestné - všechny pøípojky se
nacházejí na èelní desce pøístroje (na obrázku vlevo, viz
rovnì• str. 3, obr. 3)

Obecné schéma toku, nìkolikacestné - pøípojky se nacházejí
jak na èelní, tak na zadní desce pøístroje (na obrázku vlevo a
vpravo)

3.2 Zvláštnosti provedení sérií GPL,
GPLK, TPL, NPL, NPLK,GPLS, SPL, APL
Série GPL/GPLK

Série SPL

Univerzálnì pou•itelná standardní série s deskami s vlnovitými
vlisy ve tvaru V, jak bylo popsáno v kap. 3.1 (viz i vyobrazení

Bezpeènostní výmìník tepla s prostorovì oddìlenými
produktovými štìrbinami. Mezi studenou a teplou štìrbinou je

na obálce).
Série TPL

umístìn vlnitý distanèní plech tvoøící prostor pro únik
netìsností. Tím je dosa•ena vysoká míra bezpeènosti zejména vzhledem k mo•nému nasazení s pitnou vodou.

Letované výmìníky tepla sérií TPL a SPL tvoøí do sebe

Pøípadné leká•e pak mohou unikat na obou podélných
stranách.

vlo•ené desky z ušlechtilé oceli bez profilu. Jejich prùtokové
prostory jsou vybaveny zvláštními, tepelnì vysoce efektivními

Série GPLS

lisovanými turbulenèními vlo•kami z ušlechtilé oceli, spájené
ve vakuu se základními deskami do jednoho kompaktního a

Standardní bezpeènostní výmìník tepla s dvojitou stìnou.

velice pevného celku. Rùzná provedení tìchto turbulenèních
vlo•ek a termodynamicky efektivní úhlopøíèné vedení

„Jedna“ deska výmìníku se skládá v•dy ze dvou nad sebou
ulo•ených desek vzájemnì na obvodu nespájených, tak•e

teplosmìnného média v prùtokovém prostoru výmìníku
umo•òují jeho optimální a všestranné pou•ití.

leká• mù•e unikat na všech stranách pøístroje.

Podle pøání zákazníka mohou být pøípojky umístìny jak pouze
na èelní desce, tak na èelní i zadní desce.

Série NPL/NPLK
Konstrukce a zpùsob èinnosti obdobné popisu v kap. 3.1.
Jediným rozdílem je zde niklová pájka.

Úhlopøíèné proudìní u výmìníkù
série TPL

F1

F2
Pozor!
Max. pøípustný provozní tlak u standardního provedení

1: teplá strana, VSTUP
3: teplá strana, VÝSTUP
4. studená strana, VSTUP
2: studená strana, VÝSTUP
Obr. 8

NPL je 16 bar, u standardního provedení NPLK max.
10 bar!

F4

F3

Výmìník série NPL/NPLK je mo•né navrhnout pro provoz s
èpavkem, Deionatem, syntetickými oleji aj. (specifikaci
objednávky je v ka•dém pøípadì nutno respektovat).
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P1

Série APL

F1

Série APL byla navr•ena zvláš• pro pou•ití v oblasti plynu a
vody. Stejnì jako u série TPL jsou prùtokové štìrbiny vybaveny
turbulenèními vlo•kami za úèelem co nejlepší tepelné výmìny.
Pøípojky mohou - podle pøání zákazníka - být umístìny jak

F2

pouze na èelní desce, tak na èelní i na zadní desce pøístroje
(viz obr. 9).

P2

Obr. 9

3.3. Technické údaje
Údaje uvedené v tabulce pøedstavují mezní hodnoty pro
pøístroje standardního provedení.
Závazné jsou v•dy pouze údaje uvedené na typovém štítku

Pozor!

resp. ve specifické zakázkové dokumentaci pøístroje.
To znamená, •e podle konkrétní zakázky mohou platit i ni•ší
ne• zde uvedené hodnoty!

Série

max. provozní tlak (bar)

max. provozní tlak (bar)
se zvláštním vybavením

max. provozní teplota (°C)

GPL / GPLK
TPL
GPLS
NPL / NPLK
SPL
APL

30/s výjimkou GPLK 80: 16 bar
30
30
16 / 10
16
16

45

200 / 150
200
200
200 / 150
200
200

27 / 30

4.0 Instalace

Pozor!

4.1 Manipulace a umístìní polohy instalace

Pou•ívejte ochranné rukavice!

Pøi práci s DVT pou•ívejte vhodné ochranné rukavice technologicky podmínìné ostré hrany svazkù desek
mohou být zdrojem poranìní!
U letovaných DVT, k jejich• pøemís•ování je tøeba jeøábu
nebo zdvihacích mechanismù, dbejte zejména na to, •e
hrdla pøípojek nesmìjí slou•it k zavìšování bøemene!
Obr. 10
Obr. 11 a• 13: Pøeprava zavìšeného DVT

Obr. 11,12,13
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15/b

TEPLÁ, VSTUP

F1

F2

F4

F3

15/a
15/d
15/c
Obr. 14
Letované DVT vìtších rozmìrù se obvykle pøepravují nastojato
nebo nale•ato upevnìné na døevìné paletì. (Obr. 14)
V pøípadì transportu více kusù oddìlte jednotlivé pøístroje
vhodnými obaly.
Zatí•ení hrdel pøípojek výmìníkù je bìhem pøepravy dovoleno
pouze po pøedchozí konzultaci s firmou FUNKE.

Pokud mo•no je nepøipus•te!
Nebezpeèí zhoršení výkonu
pøístroje!

Obr. 15 a-d

Pájené DVT FUNKE jsou navr•eny zásadnì pro montá• ve
svislé poloze (obr. 15/a). V této poloze se pøípojka „TEPLÁ,

Zavìšení:
Výmìník by mìl být upevnìn pomocí podpìr, konzolí,
anebo nástìnných dr•ákù. Zavìšení pouze za trubky
není dostaèující!
Upozornìní: Pøístroje firmy FUNKE lze volitelnì objednat
s podpìrami nebo prodlou•enou základní deskou (vèetnì
vhodných upevòovacích otvorù).

VSTUP“ nachází standardnì na èelní desce vlevo nahoøe.
Dovolena je kromì toho instalace vodorovná (obr. 15/b) a

4.2 Okolní podmínky

Polohy instalace:

poloha nale•ato (obr.15/c, èelní deska smìøuje vzhùru).

Dùle•ité
upozornìní!

Výmìníky standardních provedení jsou navr•eny pro pou•ití v
uzavøených prostorech bez mrazu; k provozu ve volných
prostranstvích jsou zapotøebí zvláštní úpravy resp. speciální
provedení!

Pozor!

Instalaci s pøípojkami smìøujícími dolù (obr. 15/d) se
pokud mo•no vyhýbejte, proto•e tato poloha nezajiš•uje
dostateèné odvìtrávání.

Obzvláštì pøi provozu DVT s fluidy skupiny I (skupina
nebezpeèných látek podle SoTZ) dbejte na dodr•ování

Dùsledkem je sní•ení výkonu.

zvláštních pøedpisù o bezpeènosti práce a po•ární
ochranì na místì urèení pøístroje. Má-li být DVT

Pøi volbì polohy instalace berte v úvahu, •e DVT musí být

instalován na místech, na nich• hrozí nebezpeèí poranìní
osob v dùsledku netìsností (napø. vedle dopravních cest

vyprazdòován a odvzdušòován.
(Napø. pøi pou•ití s vodou se mohou tvoøit vzduchové bubliny

èi pracoviš• nebo nad nimi), je tøeba pou•ít vhodnou
ochranu proti potøísnìní resp. postøíkání!

sni•ující výkon pøístroje).

Pøi provozních teplotách nad 60 °C je oblasti s touto
teplotou v ka•dém pøípadì tøeba opatøit vhodnou

Pøi pou•ití DVT jako kondenzátoru resp. odparníku v chladicích
zaøízeních je bezchybná funkce pøístroje mo•ná pouze ve

ochranou proti dotyku (napø. ochranným krytem nebo
závorou). To se netýká pøípadù, je-li pøístroj vybaven

svislé poloze! Toté• platí o všech zpùsobech pou•ití s parou
a plyny, umo•òujících tvorbu kondenzátu uvnitø výmìníku

tepelnou izolací (napø. izolaèním boxem z tvrdé pìny
firmy FUNKE)!

(jiná poloha instalace je dovolena a• po konzultaci s firmou
FUNKE).
Dalším faktorem pøi volbì polohy instalace je dostatek místa
pro údr•bu a ochranná zaøízení (kryty apod.).
Izolaèní prostøedky lze objednat jako pøíslušenství.

Ochrana proti teplu:
DVT série TPL
s izolaèním krytem

Obr. 16
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4.3 Montá• potrubí
Letované DVT se dodávají (podle objednávky) se závitovými
vsuvkami, nátrubky k pøiletování, anebo pøírubovými
pøípojkami.

Proti zneèištìní pøístrojù Vám na místech vstupu médií
doporuèujeme zabudování vhodných filtrù (u uzavøených
systémù s velikostí ok 0,5 mm, u otevøených zaøízení max.
0,1 mm).

Dùle•ité
upozornìní!

Pozor! Neèistoty ve výmìníku mohou zpùsobit korozi a u
nìkterých zpùsobù pou•ití i zamrznutí pøístroje.

Potrubí polo•te tak, aby DVT ani jeho pøípojky nebyly
vystaveny pùsobení kmitù, nárazù èi jiných podobných

•ivotnost DVT podstatnì omezuje pou•ití nesprávné resp.
nedostateèné regulaèní techniky. Uvádíme nìkteré z mo•ných

vlivù.
Potrubní systém musí být zajištìn proti náhlým zmìnám

chyb majících nepøíznivý vliv na •ivotnost DVT:

tlaku a kolísání teploty. Vyhýbejte se pou•ívání
rychlouzavíracích ventilù; èerpadla pracující s tlakem

- pøedimenzované regulaèní ventily
- regulaèní ventily s pøíliš dlouhou dobou odezvy

vyšším ne• je nejvyšší dovolený provozní tlak DVT musejí
být vybavena vhodnými regulaèními ventily. Dopravní

- nesprávné nastavení regulátorù
- nadmìrné výkyvy tlaku

zaøízení pracující na principu pístù musejí být vybavena
tlumièi kmitù.

- chybné umístìní mìøicích èidel

Zavìšení pøístroje jen za trubky je nedostateèné!
(Viz rovnì• kap. 4.1)

Nejefektivnìjší pøenos tepla nastane, protékají-li obì
prùtoková média DVT umístìným nastojato v protilehlých
smìrech (obr. str. 5 7, obr. 5-7).
Pøípojky DVT jsou z výrobního závodu opatøeny pøíslušným
oznaèením. (obr. 3, str. 3)
Do všech pøívodních i odvodních potrubí by mìly být
zabudovány uzavírací ventily, aby DVT bylo mo•no odstavit
z provozu bez omezení sousedních systémù. Pro obì strany
pøipojení naplánujte rovnì• jako souèást potrubí
odvzdušòovací ventily k dokonalému odvzdušnìní.
Všechny potrubní systémy musejí být pøed uvedením DVT do
provozu dobøe vypláchnuty.
Instalace potrubí a ventilù musí být provedena tak, aby se

4.4 Letované pøípojky
Pøi pøipojování výmìníkù vybavených letovanými pøípojkami
na potrubní systém vìnujte pozornost zejména:
- vyèištìní, odmaštìní a vyleštìní povrchu pøípojek a
mìdìné trubky
- odstranìní oxidaèní vrstvy
- nanesení tavicí pøísady
Upozornìní!
- k zabránìní oxidaci naplòte DVT dusíkem.
- plamen dr•te neustále smìrem od DVT;
max. pájecí teplota je 650 °C
- pájecí materiál: 45 – 55 % støíbrná pájka
- k ochranì DVT pøed nadmìrným zahøátím pou•ijte napø.
vlhký hadr.

DVT v pøípadì krátkodobého (provozního) vypnutí nemohl
vyprázdnit a nedocházelo tak k nárazùm tlaku pøi opìtovném
zapnutí. V opaèném pøípadì je pøi spouštìní (nají•dìní) tøeba
postupovat tak, jak je uvedeno v kap. 5.2, Spuštìní provozu.

Dùle•ité
upozornìní!

Je zámìna pøípojek mo•ná?
Zámìna pøípojek potrubí vstupu a výstupu v rámci teplé nebo
studené strany jako• i zámìna mezi teplou a studenou
stranou je mo•ná u pøístrojù tìchto sérií: GPL, GPLK, GPLS,
NPL, NPLK.
U sérií TPL,SPL a APL lze pouze mìnit smìr prùtoku v rámci
studené nebo teplé strany. Pøed zámìnou studené a teplé
strany je u výmìníkù tìchto typù tøeba souhlasu firmy
FUNKE!
V pøípadì zpùsobù pou•ití lišících se dodateènì od podmínek
udaných pro konstrukci výmìníku nenese firma FUNKE
odpovìdnost za pøípadnì odlišné technické parametry.
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Nadmìrné zahøátí výmìníku má za následek tavení mìdi
a znièení pøístroje.
Nátìrová barva výmìníku nesmí bìhem spouštìní
ztmavnout více ne• do tmavo•luta; jinak hrozí nebezpeèí
koroze.
Pøípojky nesmìjí být vystaveny pùsobení sil a momentù.

5.0 Provozní pøedpis
5.1 Uvedení do provozu
Pozor!
Pøed uvedením DVT do provozu je tøeba se pøesvìdèit o tom,
•e dovolené provozní údaje uvedené na typovém štítku resp.

V rámci systémù dálkového vytápìní je tøeba zvláštì dbát na
to, aby hodnota sekundárního tlaku odpovídala maximální
výstupní teplotì systému. V opaèném pøípadì mù•e v
oblastech s pouze èásteèným zatí•ením docházet k nárazùm
páry. Kontrolujte neustále funkènost regulaèních zaøízení.
Zásadnì dbejte na to, aby v •ádném okam•iku nedocházelo k
provozním stavùm, je• by byly v rozporu s tímto návodem.

v technické dokumentaci pøístroje nebudou pøekroèeny a •e
pøipojovaná média odpovídají médiím uvedeným v

Pozor!

objednávkové specifikaci!
Zkontrolujte pevnost pøipojení potrubí.
Èerpadla zásobující DVT musejí být vybavena uzavíracími
ventily. Èerpadla a systémy pracující s provozními tlaky
vyššími ne• je dovolený tlak výmìníku musejí být vybaveny
bezpeènostními ventily. Èerpadla nesmìjí nasávat vzduch,

Nárazy páry a pulzace tlaku a teploty mohou vést k vzniku
leká•í (netìsností) DVT. Bìhem provozu výmìníku dbejte
rovnì• na dostateèné vyrovnávání el. potenciálù, aby

aby nedocházelo k poruchám v dùsledku pøípadných nárazù
vody. K zamezení rázù spouštìjte èerpadla proti uzavøeným

nebyla ohro•ena ochrana proti korozi.

ventilùm.

5.4 Vypnutí / odstavení z provozu

5.2 Spuštìní provozu („nají•dìní“ systému)

Krátkodobé vypnutí:

1.
2.

Uzavøete pøívodní ventily mezi DVT a èerpadly
Otevøete ventily na výstupu (jsou-li pøítomny)

3.
4.

Otevøete odvzdušòovací ventily
Spus•te èerpadla

5.

Ventily výstupu a zpáteèky otevøete pokud mo•no
souèasnì a pomalu

6.

Neuniká-li ji• ze systému vzduch, uzavøete
odvzdušòovací ventily

Dùle•ité
upozornìní!
Nedostateènì odvzdušnìné výmìníky nepodávají plný
výkon, nebo• nemají k dispozici celou teplosmìnnou
plochu.
Vzduch v DVT zvyšuje nebezpeèí koroze.

5.3

V pøípadì potøeby krátkodobého vypnutí DVT postupujte
takto:
1.

uzavøete pomalu pøívodní ventily – nejprve vedení
s vyšším tlakem.

2.
3.

vypnìte èerpadla
uzavøete ventily výstupních vedení – pokud jsou
instalovány!

Pøi odstavování zaøízení z provozu dbejte zásadnì na to, aby
nejprve byla uzavøena teplá strana (primární) a teprve pak
studená strana (sekundární). Pøi spouštìní systému je k
zabránìní pøehøátí DVT postup opaèný.
Odstavení z provozu – delší provozní pøestávka
Pøi odstavení DVT z provozu na delší dobu (nìkolik týdnù èi
mìsícù) postupujte takto:
1.- 3. uèiòte kroky uvedené výše (v pøípadì krátkodobé
4.

odstávky)
zavzdušnìte DVT a vyprázdnìte vnitøní (produktové)
prostory

Provoz

Je-li DVT jednou v provozu, nesmìjí se jeho provozní
parametry mìnit. Max. dovolené provozní podmínky uvedené
na typovém štítku nesmìjí být pøekroèeny.
Pùsobení pulzací tlaku na pøístroj musí být vylouèeno. Je-li
DVT instalován mezi regulaèním ventilem a regulátorem
diference tlaku, nesmí pøi souèasném uzavøení obou tìchto
ventilù vzniknout podtlak a nárazy páry.

Dùle•ité
upozornìní!
Vyprázdnìní je dùle•ité zejména pøi nebezpeèí zamrznutí,
v pøípadì pou•ití agresivních médií nebo médií se
sklonem k biologickému zahnívání (foulingu).
Opìtovné uvedení do provozu
Postupujte jak je popsáno v bodì 5.2.
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6.0 Údr•ba
6.1 Zneèištìní / fouling

6.2 Èištìní

Dodr•ujte platné smìrnice pro pitnou a u•itkovou vodu (v

Nutnost èištìní DVT vyplývá v•dy z konkrétního druhu

Nìmecku napø. smìrnice Vd-TÜV, AGFW) a vlastní smìrnice
firmy FUNKE pro látky obsa•ené ve vodì (popis viz

provozu.
Lze-li na základì kvality vody nebo teplosmìnného média

následující str.)

(napø. vysoká tvrdost vody nebo zneèištìní) oèekávat tvorbu
usazenin v prùtokových štìrbinách, provádìjte èištìní

Nejdùle•itìjší faktory ovlivòující zneèištìní a fouling:
teplota

výmìníku v pravidelných intervalech.

-

kvalita média (napø. tvrdost vody)
rychlost proudìní

Èištìní DVT je mo•né pouze vyplachováním; nejvhodnìjší je
pøitom výplach protiproudem, tj. proti smìru normálního

-

distribuce
turbulence

provozního proudìní.

Pozor!

Druh provozu mù•e mít na stupeò zneèištìní a •ivotnost DVT
podstatný vliv.
V zásadì platí, •e k provozu DVT by mìla být pou•ita média
s nejvyšším mo•ným objemovým proudìním (prùtokem podle
specifikace pøístroje).

V pøípadì, •e k èištìní pou•ijete chemikálie, dbejte na
jejich snášenlivost vùèi ušlechtilé oceli, mìdi a niklu. V

Je-li prùtok pøíliš nízký (provoz pøi èásteèném zatí•ení), hrozí
pokles turbulencí ve výmìníku a zvýšení jeho zneèištìní.

opaèném pøípadì hrozí znièení výmìníku!
Uvádíme pøehled doporuèených èisticích prostøedkù.
K odstraòování vodního kamene a podobných usazenin:

Dùle•ité
upozornìní!

Èisticí prostøedek:

kyselina fosfátová

Koncentrace:
Teplota:

max. 2 %
max. 20 °C

Zvláš• pøi teplotách nad 60 °C se v závislosti na kvalitì vody
mohou tvoøit vápenné usazeniny výraznì sni•ující

Doporuèená doba pùsobení: cca 1 hod.

teplosmìnný výkon DVT.
Provoz s maximálním prùtokem nebo pøi ni•ší teplotì sni•uje

Na tuky, oleje, biologické zneèištìní vzniklé napø.
pùsobením øas a bakterií:

nebezpeèí zvápenatìní a tvorby usazenin velmi výraznì.
Èisticí prostøedek:

louh sodný

Koncentrace:
Teplota:

max. 4 %
85 °C

Doporuèená doba pùsobení: a• 24 hod.
Respektujte kromì toho i bezpeènostní pokyny a doporuèení
výrobcù!
Ke všem èisticím pracím pou•ívejte výluènì mìkkou vodu bez
chloridù resp. s nízkým obsahem chloridu!
Na závìr ka•dého èištìní výmìník propláchnìte nìkolikrát
vodou a• do úplného vyplavení zbytkù kyseliny z DVT i
pøilehlých potrubí.
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7.0 Obecná omezení pro média / látky obsa•ené ve vodì
Letované DVT nejsou urèeny pro moøskou vodu! Toté• platí
(s výjimkou série NPL/NPLK) pro provoz s èpavkem a
Deionatem. Pou•ití syntetických olejù (napø. silikonového

Látka obsaž. ve vodě / char. hodnoty
Water constituent / Parameters
eléments contenus dans L ´eau

Jednotka
Unit
Unité

oleje) je dovoleno pouze u výmìníkù s niklovou pájkou
(série NPL/NPLK).
V ka•dém pøípadì respektujte údaje objednávkové specifikace!

DVT spájený mědí
Heat Exchanger-copper brazed
Echangeurs avec brasure au cuivre

DVT spájený niklem
Heat Exchanger-nickel brazed
Echangeurs avec brasure au nickel

Hodnota pH
pH-Value
Valeur pH

7-9 (při zohlednění indexu SI)

6-10

Index nasycení SI (hodnota pH delta)
Saturation-Index SI (delta pH-value)
Indes de saturation SI (valeur delta pH)

-0,2 < 0 < 0,2

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Kyslík
Oxygen
Oxygène

mg/l

2

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Celková tvrdost
Total hardness
Dureté

°dH

6-15

6-15

Vodivost
Conductivity
Conductibilité

µS/cm

> 50

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Filtrovatelné látky
Filtered substances
Substances filtrées

mg/l

<30

<30

Chloridy
Chlorides
Chlorures

mg/l

Viz diagram na str. 12
See diagramm page 12
Voir diagramme page 12

Viz diagram na str. 12
See diagramm page 12
Voir diagramme page 12

Volný chlór
Free Chlorine
Chlore libre

mg/l

<0,5

<0,5

Sirovodík
Hydrogen sulphide
Sulfure d´hydrogène

mg/l

<0,05

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Čpavek
Ammonia
Ammoniaque

mg/l

<2,0

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Sulfáty
Sulphates
Sulfates

mg/l

<60

<300

Kyselý uhličitan
Hydrogen carbonate
Carbone d´hydrogène

mg/l

<300

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Kyselý uhličitan/sulfáty
Hydrogen carbonate/Sulphates
Carbone d´hydrogène/Sulfates

mg/l

>1,0

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Sulfidy
Sulphide
Sulfures

mg/l

<1,0

<5,0

Dusičnany
Nitrate
Nitrates

mg/l

<100

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Nitridy
Nitrite
Nitrites

mg/l

<0.1

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Železo
Iron
Fer

mg/l

<0,2

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Mangan
Manganese
Manganèse

mg/l

<0,1

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation

Volný agresivní kysličník uhličitý
Free agressive carbonic acid
Acide carbonique libre

mg/l

<20

Žádné údaje
No specification
Pas de recommandation
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Pøíloha k tabulce v kap. 7.0
Pøípustný obsah chloridu v závislosti na teplotì (podle AISI 316 / EN 1.4401)

Obsah chloridu, Chloride content,
Chlorus admissible (mg/kg)

10
000

Nedovolené pou•ití
Not permissible
Pas d’utilisation

1000
100
Pou•ití bez problémù
No problem for application
Sans problémes

10
1
0

25

50

75

100

Teplota, Temperature, Température (°C)

Typový klíè deskových výmìníkù tepla série ‚TPL‘ (viz typový štítek a specifikaci)
K jednoznaèné identifikaci letovaných deskových výmìníkù tepla typu TPL (vybavených zvláštními turbulenèními vlo•kami)
slou•í tento urèovací klíè:

TPL XX – Y – ZZZ – AB
Význam zkratek:
XX

: Velikost

: 00, 01, 02

Y
ZZZ

: Verze
: Poèet desek celkem

: L=dlouhé provedení, K=krátké provedení
: 4......120

A

: Turbulenèní vlo•ky na teplé stranì

B

: Turbulenèní vlo•ky na studené stranì

: 1 := Instalace ve smìru proudìní, nízké ztráty
: 2 := Instalace kolmo ke smìru proudìní, vyšší ztráty
: 1 := Instalace ve smìru proudìní, nízké ztráty
: 2 := Instalace kolmo ke smìru proudìní, vyšší ztráty

Pøíklad:
TPL 02-K-30-12
- TPL o velikosti 02, krátké provedení (krátké desky) s 30 deskami
- turbulenèní vlo•ky na teplé stranì, typ 1
- turbulenèní vlo•ky na studené stranì, typ 2
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