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1 M ködési elv 
A Kaori szabvány Forrasztott Lemezes H cserél je rozsdamentes acél chevron 
lemezb l réz vagy nikkel forrasztással készül. A forrasztási eljárás rendkívül tartósan 
illeszti össze és rögzíti egymáshoz a lemezeket. A lemezek közötti térben jönnek létre 
az áramlási csatornák. A páratlan számú csatornákban áramlik az egyik folyadék, a 
páros számúakban pedig a másik. A h csere a speciálisan tervezett lemezeken át nagy 
felületen megy végbe, ezáltal lesz a Kaori forrasztott lemezes h cserél  különösen 
hatékony. 
Folyamatosan nagy termékválasztékkal állunk felhasználóink rendelkezésére, különféle 
készülékeink üzemi nyomása 2-t l 140 bar nyomástartományt, üzemi h mérséklete  
-196 °C-tól 900°C tartományt fed le. A Kaori nagy múltú gyártói tapasztalata és a 
h technológia terén meglév  szakértelme biztosítja a h cserél ink felhasználóink 
egyéni igényeinek megfelel  illeszthet ségét. A Kaori h cserél k rendszerek és 
kapacitások széles köréhez illeszthet k, és az egyszer  beszerelhet ség  érdekében 
szükséges, megfelel  csatlakozásokkal állnak rendelkezésre. 
 
 
 

 

2 Alkalmazás 
Kaori forrasztott lemezes h cserél ket els sorban a következ  közegek közötti 
h átadásra célszer  használni: 

Bármely h t folyadék (-gáz) 
Víz 
Olaj 
Különféle sósvíz oldatok (glikol oldatok, eltilén-glikol, propán-glikol, alkoholok) 
szerves oldószerek 

Er sen savas vagy lúgos (pl. NH3) közegben nikkel-forrasztott lemezes h cserél  
alkalmazása javasolt. 
 

Kaori forrasztott lemezes h cserél  alkalmazható: 
H szivattyúkhoz és szolár melegvíz rendszerekhez 
F t készülékekhez (kazán, vízmelegít ), központi f téshez, padlóf téshez 
H t berendezésekhez 
Fagyasztókhoz 
H t pultokhoz, h t kocsikhoz 
H tve szárítókhoz, h - és párakamrákhoz 
Vízh t k (ivóvízhez vagy különféle iparágak ipari vizéhez) 
ORC h visszanyer höz 
Üzemanyagcella, CHP, szélenergia rendszerekhez 
Váltóm vekhez 
M anyagipari, öntödei berendezésekhez, hidraulikus sajtókhoz (olaj), 
kompresszorolaj h téshez 

A h t körben a forrasztott lemezes h cserél t széles körben alkalmazzák: 
Párologtatóként 
Kondenzálóként 
Els dleges h cserél ként 
Klímah t ként 
Takarékossági céllal 
El h t ként 
Köztes h t ként 
Víz/olajh t ként 

3 El nyök 
 

Kiemelt hatékonyságú h tervezés – nagy teljesítmény 
Hatékonyabb alapanyag-hasznosítás – költséghatékonyság 
Csökkentett tömeg és méret – kompakt, kisebb helyigény, kisebb súly 
Bizonyítottan megbízható min ség – hosszú termékélettartam 
Rugalmasan testre szabható – megnövelt gyártáshatékonyság 
 

3 Beszerelés 

  
              Két folyadék Három folyadék Légszárítóhoz 
 
Áramlásirány 

Alkalmazás Típus 1folyadék 
(1. oldal) 

2 folyadék 
(2. oldal) 

3 folyadék  
(3. oldal) 

Párologtató 
(egyszeres 
h t közeg) 

K,K-S,R,C 
 

Z400,Z401,Z600 

H t közeg 
A2->A1 

H t közeg 
A2->B1 

H tött víz 
B1->B2 

H tött víz 
A1->B2 

 

Párologtató (duál 
h t közeg) 

K215,K215S 
 

Z415,z416 

H t közeg1 
A2->A1 

H t közeg1 
A2->C1 

H t közeg1 
C2->C1 

H t közeg1 
C2->A1 

H tött víz 
E1->E2 

Víz 
E1->E2 

Kondenzátor 
K,K-S,R,C 

 
Z400,Z401,Z600 

H t közeg 
A1->A2 

H t közeg 
B1->A2 

H t víz 
B2->B1 
H t víz 
B2->A1 

 

 
*A fenti áramlásirány általában ajánlható a jó teljesítmény eléréséhez. Amennyiben e 
eltér az ön berendezése esetében szükségest l, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
KAORI kereskedelmi képvisel jével.  

 

Alkalmazás Típus 1folyadék 
(1. oldal) 

2 folyadék 
(2. oldal) 

3 folyadék  
(3. oldal) 

F tés, h tés 
K,K-S,R,C,E,F 

 
Z400,Z401,Z600 

Hideg víz  
(vagy forró olaj) 

A2->A1 
Hideg víz  

(vagy forró olaj) 
A2->B1 

Forró olaj  
(vagy hideg víz) 

B1->B2 
Forró olaj  

(vagy hideg víz) 
A1->B2 

 

Olaj h t  
K,K-S,R,C 

 
Z400,Z401,Z600 

Hideg víz  
(vagy forró olaj) 

A2->A1 
Hideg víz  

(vagy forró olaj) 
A2->B1 

Forró olaj  
(vagy hideg víz) 

B1->B2 
Forró olaj  

(vagy hideg víz) 
A1->B2 

 

Légszárító 
(h t közeg) 

A030,A070 
 

A210 

H t közeg 
A2->B1 

H t közeg 
A2->B1 

Leveg  C2->leválasztó->D2 
Leveg  D2 leválasztó ->C2  

• Mindig függ legesen szerelje be a forrasztott lemezes h cserél t, különösen 
fagyasztó rendszerekben. Ez azért szükséges, hogy a víz mennyiségét a csatlakozás 
el tt minimalizálni tudjuk.  
• A nagy termikus hatékonyság és magas h átadási arány érdekében a forrasztott 
lemezes h cserél t az áramlási iránnyal szemben kell beszerelni, ahogy a jobb oldali 
ábrán láthatjuk. 
 
H t közeg (h t gáz) csövek esetén: 
• (1) ábra – Elpárologtató: a kétfázisú folyadék a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül belép az elpárologtatóba, és az egyfázisú (gáz) h t közeg a h átadást 
követ en a bal föls  csatlakozáson (A1) keresztül távozik az elpárologtatóból. A víz a 
jobb föls  csatlakozáson (B1) keresztül lép be, és a jobb alsó ( B2) csatlakozáson 
keresztül távozik. elpárologtató esetében a h átadás a vízt l a h t közeg irányában 
zajlik, és a két folyadék ellenkez  irányba áramlik, ahogy azt a fenti (1) ábrán láthatjuk.  
• (2) ábra – Kondenzátor: az egyfázisú (gáz) h t közeg a bal föls  (A1) 
csatlakozáson keresztül lép be a kondenzátorba, és az egyfázisú (folyékony) h t közeg 
a bal alsó (A2) csatlakozáson keresztül hagyja el a kondenzátort. A víz a jobb alsó (B2) 
csatlakozáson lép be a kondenzátorba, és a jobb föls  csatlakozáson (B1) keresztül 
hagyja el a kondenzátort. A kondenzátorban a h csere a h t folyadéktól a víz irányába 
történik. A folyadékok áramlásiránya ellentétes.  
• (3a) ábra – a. A030, A070 légszárító: a h t közeg a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül lép be a légszárítóba, majd a h cserét követ en a h t közeg jobb föls  
csatlakozáson (B1) keresztül hagyja el a légszárítót. A leveg  az ellenkez  oldalon 
található jobb alsó csatlakozáson (C2) keresztül lép be. Amikor a leveg  átáramlik a 
leválasztón, a víz az alsó csatlakozáson keresztül távozik, a száraz leveg  pedig a bal 
alsó csatlakozáson (D2) keresztül távozik, ahogyan a (3) ábra bal oldalán láthatjuk. 

• (3b) ábra – b. A210 légszárító: A h t közeg a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül lép be a légszárítóba, majd a h cserét követ en a h t közeg a jobb föls  
csatlakozáson (B1) keresztül távozik. A leveg  az ellenkez  oldalon található bal alsó 
csatlakozáson (D2) keresztül lép be a légszárítóba, a víz az alsó csatlakozáson 
keresztül távozik, a száraz leveg  pedig a jobb alsó csatlakozáson (C2) keresztül 
távozik, amint a (3) ábra jobb oldalán láthatjuk. 
 

 

• A forrasztott lemezes h cserél t függ leges helyzetben, vagy csillapító alapra kell 
rögzíteni. 
• Rugalmas töml k vagy rezgéscsillapítók használatát javasoljuk a pulzálás 
csökkentése és a h cserél  rezgés, h - vagy hidraulikus nyomás elleni védelem 
érdekében. 
• Minden egyes elemet külön kell rögzíteni. 
• A forrasztott lemezes h cserél t az alábbi útmutatónak megfelel en kell beszerelni: 
 

 
× Nem javasolt. A h csere teljesítményét csökkentheti. 
 
A KAORI forrasztott lemezes h cserél k rögzítésének javasolt módozatai: 

 
      Csavarokkal         Fémlemez tartókonzolra Kereszttartóra csavarokkal Aljzatlábra 
 
Annak érdekében, hogy a csavarokat ne tegyük ki túl nagy er hatásnak, amelyt l 
sérülhetnek, vegye figyelembe az alábbi táblázatban foglalt nyomaték (kgf-cm) 
érékeket. 

Csavar 1. rögzítéskor alkalmazott 
nyomaték (MAX) 

1. kilazításkor alkalmazott 
nyomaték (MIN) 

5. kilazításkor alkalmazott 
nyomaték (MIN) 

M6 30,6 4,60 3,06 
M8 61,2 8,67 8,12 
M10 107,1 15,3 10,2 
M12 158,1 23,4 16,3 

 
Ez a táblázat az ISO 2320:1997(E) 8. táblázat alapján készült. A h cserél  
felcsavarozásánál a csavarok túlfeszítése a rögzítést károsíthatja. 

El lap Hátlap El lap Hátlap El lap Hátlap

H t közeg 
(gáz) 

H t közeg 
(folyékony ill. gáznem ) 

Melegvíz 

Hidegvíz 

H t közeg 
(gáz) 

H t közeg 
(folyékony) 

Melegvíz 

Hidegvíz 

H t közeg H t közeg 

H t közeg 

Vízkifolyó Vízkifolyó Vízkifolyó Vízkifolyó 

Légkimenet                           Légbemenet Légbe.                           Légkimenet 

1.ábra Elpárologtató                                                                                2.ábra Kondenzátor 

3.ábra Légszárító 

Ellentétes
áramásirány

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Diagonális
áramlásirány

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elpárologtató
Kondenzátor
H tó

Elhelyezés
/

Áramlásirány
Függ leges Vízszintes Háton fekv Oldal döntött El re/hátra dönt.
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1 M ködési elv 
A Kaori szabvány Forrasztott Lemezes H cserél je rozsdamentes acél chevron 
lemezb l réz vagy nikkel forrasztással készül. A forrasztási eljárás rendkívül tartósan 
illeszti össze és rögzíti egymáshoz a lemezeket. A lemezek közötti térben jönnek létre 
az áramlási csatornák. A páratlan számú csatornákban áramlik az egyik folyadék, a 
páros számúakban pedig a másik. A h csere a speciálisan tervezett lemezeken át nagy 
felületen megy végbe, ezáltal lesz a Kaori forrasztott lemezes h cserél  különösen 
hatékony. 
Folyamatosan nagy termékválasztékkal állunk felhasználóink rendelkezésére, különféle 
készülékeink üzemi nyomása 2-t l 140 bar nyomástartományt, üzemi h mérséklete  
-196 °C-tól 900°C tartományt fed le. A Kaori nagy múltú gyártói tapasztalata és a 
h technológia terén meglév  szakértelme biztosítja a h cserél ink felhasználóink 
egyéni igényeinek megfelel  illeszthet ségét. A Kaori h cserél k rendszerek és 
kapacitások széles köréhez illeszthet k, és az egyszer  beszerelhet ség  érdekében 
szükséges, megfelel  csatlakozásokkal állnak rendelkezésre. 
 
 
 

 

2 Alkalmazás 
Kaori forrasztott lemezes h cserél ket els sorban a következ  közegek közötti 
h átadásra célszer  használni: 

Bármely h t folyadék (-gáz) 
Víz 
Olaj 
Különféle sósvíz oldatok (glikol oldatok, eltilén-glikol, propán-glikol, alkoholok) 
szerves oldószerek 

Er sen savas vagy lúgos (pl. NH3) közegben nikkel-forrasztott lemezes h cserél  
alkalmazása javasolt. 
 

Kaori forrasztott lemezes h cserél  alkalmazható: 
H szivattyúkhoz és szolár melegvíz rendszerekhez 
F t készülékekhez (kazán, vízmelegít ), központi f téshez, padlóf téshez 
H t berendezésekhez 
Fagyasztókhoz 
H t pultokhoz, h t kocsikhoz 
H tve szárítókhoz, h - és párakamrákhoz 
Vízh t k (ivóvízhez vagy különféle iparágak ipari vizéhez) 
ORC h visszanyer höz 
Üzemanyagcella, CHP, szélenergia rendszerekhez 
Váltóm vekhez 
M anyagipari, öntödei berendezésekhez, hidraulikus sajtókhoz (olaj), 
kompresszorolaj h téshez 

A h t körben a forrasztott lemezes h cserél t széles körben alkalmazzák: 
Párologtatóként 
Kondenzálóként 
Els dleges h cserél ként 
Klímah t ként 
Takarékossági céllal 
El h t ként 
Köztes h t ként 
Víz/olajh t ként 

3 El nyök 
 

Kiemelt hatékonyságú h tervezés – nagy teljesítmény 
Hatékonyabb alapanyag-hasznosítás – költséghatékonyság 
Csökkentett tömeg és méret – kompakt, kisebb helyigény, kisebb súly 
Bizonyítottan megbízható min ség – hosszú termékélettartam 
Rugalmasan testre szabható – megnövelt gyártáshatékonyság 
 

3 Beszerelés 

  
              Két folyadék Három folyadék Légszárítóhoz 
 
Áramlásirány 

Alkalmazás Típus 1folyadék 
(1. oldal) 

2 folyadék 
(2. oldal) 

3 folyadék  
(3. oldal) 

Párologtató 
(egyszeres 
h t közeg) 

K,K-S,R,C 
 

Z400,Z401,Z600 

H t közeg 
A2->A1 

H t közeg 
A2->B1 

H tött víz 
B1->B2 

H tött víz 
A1->B2 

 

Párologtató (duál 
h t közeg) 

K215,K215S 
 

Z415,z416 

H t közeg1 
A2->A1 

H t közeg1 
A2->C1 

H t közeg1 
C2->C1 

H t közeg1 
C2->A1 

H tött víz 
E1->E2 

Víz 
E1->E2 

Kondenzátor 
K,K-S,R,C 

 
Z400,Z401,Z600 

H t közeg 
A1->A2 

H t közeg 
B1->A2 

H t víz 
B2->B1 
H t víz 
B2->A1 

 

 
*A fenti áramlásirány általában ajánlható a jó teljesítmény eléréséhez. Amennyiben e 
eltér az ön berendezése esetében szükségest l, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
KAORI kereskedelmi képvisel jével.  

 

Alkalmazás Típus 1folyadék 
(1. oldal) 

2 folyadék 
(2. oldal) 

3 folyadék  
(3. oldal) 

F tés, h tés 
K,K-S,R,C,E,F 

 
Z400,Z401,Z600 

Hideg víz  
(vagy forró olaj) 

A2->A1 
Hideg víz  

(vagy forró olaj) 
A2->B1 

Forró olaj  
(vagy hideg víz) 

B1->B2 
Forró olaj  

(vagy hideg víz) 
A1->B2 

 

Olaj h t  
K,K-S,R,C 

 
Z400,Z401,Z600 

Hideg víz  
(vagy forró olaj) 

A2->A1 
Hideg víz  

(vagy forró olaj) 
A2->B1 

Forró olaj  
(vagy hideg víz) 

B1->B2 
Forró olaj  

(vagy hideg víz) 
A1->B2 

 

Légszárító 
(h t közeg) 

A030,A070 
 

A210 

H t közeg 
A2->B1 

H t közeg 
A2->B1 

Leveg  C2->leválasztó->D2 
Leveg  D2 leválasztó ->C2  

• Mindig függ legesen szerelje be a forrasztott lemezes h cserél t, különösen 
fagyasztó rendszerekben. Ez azért szükséges, hogy a víz mennyiségét a csatlakozás 
el tt minimalizálni tudjuk.  
• A nagy termikus hatékonyság és magas h átadási arány érdekében a forrasztott 
lemezes h cserél t az áramlási iránnyal szemben kell beszerelni, ahogy a jobb oldali 
ábrán láthatjuk. 
 
H t közeg (h t gáz) csövek esetén: 
• (1) ábra – Elpárologtató: a kétfázisú folyadék a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül belép az elpárologtatóba, és az egyfázisú (gáz) h t közeg a h átadást 
követ en a bal föls  csatlakozáson (A1) keresztül távozik az elpárologtatóból. A víz a 
jobb föls  csatlakozáson (B1) keresztül lép be, és a jobb alsó ( B2) csatlakozáson 
keresztül távozik. elpárologtató esetében a h átadás a vízt l a h t közeg irányában 
zajlik, és a két folyadék ellenkez  irányba áramlik, ahogy azt a fenti (1) ábrán láthatjuk.  
• (2) ábra – Kondenzátor: az egyfázisú (gáz) h t közeg a bal föls  (A1) 
csatlakozáson keresztül lép be a kondenzátorba, és az egyfázisú (folyékony) h t közeg 
a bal alsó (A2) csatlakozáson keresztül hagyja el a kondenzátort. A víz a jobb alsó (B2) 
csatlakozáson lép be a kondenzátorba, és a jobb föls  csatlakozáson (B1) keresztül 
hagyja el a kondenzátort. A kondenzátorban a h csere a h t folyadéktól a víz irányába 
történik. A folyadékok áramlásiránya ellentétes.  
• (3a) ábra – a. A030, A070 légszárító: a h t közeg a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül lép be a légszárítóba, majd a h cserét követ en a h t közeg jobb föls  
csatlakozáson (B1) keresztül hagyja el a légszárítót. A leveg  az ellenkez  oldalon 
található jobb alsó csatlakozáson (C2) keresztül lép be. Amikor a leveg  átáramlik a 
leválasztón, a víz az alsó csatlakozáson keresztül távozik, a száraz leveg  pedig a bal 
alsó csatlakozáson (D2) keresztül távozik, ahogyan a (3) ábra bal oldalán láthatjuk. 

• (3b) ábra – b. A210 légszárító: A h t közeg a bal alsó csatlakozáson (A2) 
keresztül lép be a légszárítóba, majd a h cserét követ en a h t közeg a jobb föls  
csatlakozáson (B1) keresztül távozik. A leveg  az ellenkez  oldalon található bal alsó 
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• A forrasztott lemezes h cserél t függ leges helyzetben, vagy csillapító alapra kell 
rögzíteni. 
• Rugalmas töml k vagy rezgéscsillapítók használatát javasoljuk a pulzálás 
csökkentése és a h cserél  rezgés, h - vagy hidraulikus nyomás elleni védelem 
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• A forrasztott lemezes h cserél t az alábbi útmutatónak megfelel en kell beszerelni: 
 

 
× Nem javasolt. A h csere teljesítményét csökkentheti. 
 
A KAORI forrasztott lemezes h cserél k rögzítésének javasolt módozatai: 

 
      Csavarokkal         Fémlemez tartókonzolra Kereszttartóra csavarokkal Aljzatlábra 
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nyomaték (MIN) 

5. kilazításkor alkalmazott 
nyomaték (MIN) 
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5. Forrasztott lemezes h cserél k fagyvédelme 
Bármely fagy vagy jegesedés károsítja a forrasztott lemezes h cserél t. A következ  
módszerekkel lehet minimalizálni a forrasztott lemezes h cserél  fagyásnak való 
kitettségét: 
• Alkalmazzon <1mm, 16-os lyukb ség  sz r t a vízbemenet el tt.  
• Használjon sósvíz oldatot (pl. glikol), ha a párolgási h mérséklet és fagyási 
h mérséklet közel van egymáshoz. 
• Az alacsony üzemi h mérséklet alacsony párolgási h mérséklethez vezet. 
Amennyiben a párolgási h mérséklet 0°C alatt van, az a víz fagyásához vezet. Mivel az 
alsó részben a legalacsonyabb a h mérséklet ez a forrasztott lemezes h cserél  
legvalószín bb meghibásodási pontja. 
• A h t rendszer elindításakor el ször minden esetben a vízszivattyút indítsa el 
el ször, és csak néhány perc elteltével kapcsolja be a kompresszort. A rendszer 
leállításkor el ször minden esetben a kompresszort kapcsolja ki, a szivattyút ezt 
követ en állítsa le, hogy a leürítést elkerülje.  
1. Alacsony nyomású megszakító (LP) 
Megfelel  értékre beállított alacsony nyomású megszakítót kell beépíteni a rendszerbe. 
Amikor a tényleges párolgási nyomás alacsonyabb a beállított értéknél, a kompresszor 
automatikusan lekapcsol. 
2. Alacsony h mérséklet  termosztát (LT) 
A termosztát funkciója, hogy megakadályozza, hogy az elpárologtató rendszer 
h mérséklete 0 °C alá süllyedjen. Amennyiben a párolgási h mérséklet mindig 0 °C 
fölött marad, akkor nem következhet be a víz fagyása és tágulása.  
3. Vízh mérséklet-érzékel  
Amennyiben fagymentesít  h mérséklet-érzékel t telepítünk a vízkimenet közelébe, 
meg tudjuk akadályozni, hogy a víz megfagyjon. A tárolóhoz javasolt h mérséklet-
beállítás 4 °C.   
4. Vízáramlás-kapcsoló  
A vízáramlás-kapcsolónak a vízkörbe történ  beépítésével el tudjuk kerülni a forrasztott 
lemezes h cserél  elégtelen vízáramlással összefüggésben bekövetkez  fagyását. A 
lassú vízáramlás oka általában a vízszivattyú m ködési hibájában, a cs vezeték 
folyásában, szennyez dés vagy eltöm dött sz r  miatt kialakuló cs dugulásban 
keresend . 

6. Forrasztás 
A forrasztás el tt a rézcsövekr l és a forrasztott lemezes h cserél  csatlakozóiról a 
zsíros, olajos és egyéb szennyez déseket el kell távolítani. A rézcsövek és a lemezes 
h cserél  oxidációjának elkerülése érdekében N2 gázzal gondoskodjon a bels  
felületek védelmér l. Helyezze a forrasztott lemezes h cserél t sima felületre, tekerjen 
nedves rongyot a csatlakozók köré, ezzel gondoskodjon a forrasztott lemezes h cserél  
túlmelegedés elleni védelmér l. 40-50%-os ezüst pálcával, maximum 650 °C 
h mérséklet mellett forrassza be a rézcsövet a csatlakozásba. A forrasztás befejezését 
követ en tisztítsa meg és törölje szárazra a csatlakozást és a forrasztott lemezes 
h cserél t. 
 

7. Tisztítás 
A lemezes h cserél k dugulása esetén minden esetben lehet visszaöblítést alkalmazni, 
ami a legtöbb olyan törmelék eltávolítására alkalmas, ami elzárja a készülék belsejét. 
5% alatti koncentrációjú gyenge savak egy tartályon keresztül bevezethet k a 
rendszerbe. Ezt a tisztítóoldatot a rendszerben cirkuláltatjuk. A rendszer újraindítása 
el tt nagy mennyiség  tiszta vízzel kell átöblíteni a lemezes h cserél t, hogy a savas 
oldatot maradéktalanul eltávolítsuk bel le. Er sen savas közeg a forrasztott lemezes 
h cserél  belsejében a réz és rozsdamente acél felületeket fölmarhatja, korrodálhatja. 

 
 

8. Figyelmeztetés 
• Folyamatosan gondoskodjon a biztonságos üzemi környezet 
fenntartásáról a személyi sérülések és a berendezés károsodásának 
elkerülése érdekében. Pl. magasban végzett munkához az emberek, 
anyagok és gépek mozgatását ajánlott külön végezni, stb. 
• A forrasztott lemezes h cserél  nem használható robbanásveszélyes, 
különösen gyúlékony, er sen toxikus, er sen maró vagy veszélyes 
anyagokkal, mint a salétromsav, kénsav, ammónia (rézb l készült modellek 
esetén), stb. 
• Amennyiben a forr. lemezes h cserél höz használt víz min sége nem 
ismert, a szennyez dés és nagyobb szemcsék kisz résére sz r t és <1mm 
sz r betétet kell alkalmazni a forrasztott lemezes h cserél  vízbementénél.  
• Kb. 16-os sz r  a legtöbb esetben megfelel. Az elpárologtatóba kerül  
szennyez dés, vagy nagyobb szemcsék elzárhatják az elpárologtatót, 
csökkenthetik a víz áramlási sebességét, ami fagyáshoz vezethet, így 
veszélyezteti a forrasztott lemezes h cserél  épségét. 
• Klórozott víz, tengervíz, stb. a hagyományos rozsdamentes acélra és 
rézre kifejtett maró hatása miatt a forr. lem. h cserél vel való használatra 
nem alkalmas. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi táblázatban foglalt 
el írásokat. 
• Nagy kéntartalmú, kénsavas vagy alacsony PH érték  talajvíz 
fokozatosan korrodálhatja a rezet, és néhány év alatt a forrasztott lemezes 
h cserél  károsodásához vezethet. 
• A forrasztott lemezes h cserél  alsó élére feltétlenül gumicsíkot kell 
illeszteni, nehogy az éles fémszegély sérülést okozzon (pl. kézen, csuklón). 
• A lemezes h cserél  mozgatásakor mindig viseljen keszty t, és 
figyeljen a forrasztott lemezes h cserél  alján az éles fémszegélyre. 
Forrasztott lemezes h cserél inket kérésre gumi véd csík nélkül is 
elérhet k.  
• 1 °C és 50 °C közötti h mérsékleten, száraz, f tött helyen tárolható. 

 Anyag 
H t víz H tött víz El fordulhat 

Cirkuláló Közvetlen szivatty. Zárt vízkör Nyitott 
vízkör Korrózió Vízk  Zárt Nyitott Közv. elfolyó 

Bá
zis

 el
em

ek
 

PH(25°C)  6,8~7,2  6,8~7,2 6,8~7,2 6,8~7,2 6,8~7,2   

EC(25°C) S/cm 800 300 400 400 300   

(Cl-1) mg/l 200 50 50 50 50   

(SO4-2) mg/l 200 50 50 50 50   

(PHA4,8,CaCO3) mg/l 100 50 50 50 50   

Total (CaCO3) mg/l 200 70 70 70 70   

Ca (CaCO3) mg/l 150 50 50 50 50   

SIO2 mg/l 50 30 30 30 30   

Re
fer

en
cia

 el
em

ek
 

Fe mg/l 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3   

Cu mg/l 0,3 0,1 1,0 1,0 0,1   

S- mg/l N.F N.F N.F N.F N.F   

NH4-1 mg/l 1,0 0,1 1,0 1,0 0,1   

CI mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   

CO3-2 mg/l 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   

Stabilitási érték ------ 6,0-7,0 ------ ------ ------ ------   

1. A h cserél höz alkalmazott víz min ségének meghatározásához a fenti 
szabványértékeket kell alkalmazni. 
2. Vasmentesített víz, tiszta víz, extra tiszta víz esetén nikkel forrasztás ajánlott.  
3. Amennyiben bizonytalan a jelen táblázatban fel nem tüntetett anyagok miatt, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot kereskedelmi képvisel nkkel. 

9.  Jótállás 
 
A jótállási id szak normál használat esetén a szállítást követ  12 hónap. A jótállás 
kizárólag a gyártási hibákra vonatkozik. 
Ez a rendelkezés nem érvényes abban az esetben, ha el zetesen figyelmeztetést kap 
arról, hogy az alkalmatlan üzemi környezet miatt a KAORI nem nyújt jótállást a 
termékre.  
 
A jótállást kizáró tényez k a következ k: 
(1) Megváltozott üzemi feltételek, vagy a szerkezet teljesítményhatékonyságát 
befolyásoló javítás 
(2) Fagyás, elárasztás, t z, természeti katasztrófa vagy baleset által okozott károk 
(3) A helytelen beszerelés vagy üzemeltetés miatt bekövetkez  károk 
(4) A h cserél  maró környezetbe kerül 
(5) Üledék-lerakódás miatt bekövetkez  károk 
 

10. Korlátozott felel sségi nyilatkozat 
 
A KAORI folyamatosan ellen rzi az információ pontos és helytálló voltát, ugyanakkor az 
információnyújtás minden esetben csak hivatkozási forrás, és nem tartozik a garanciális 
körbe. Fenntartjuk az el zetes tájékoztatás nélküli információ-változtatás jogát. A 
KAORI nem tartozik felel sséggel semmiféle, az információ felhasználásához köthet  
közvetlen vagy közvetett kárért. 

11. Alkalmazott jelölések 
 
Minta: KAORI BPHE K205 típus termék adattábla: 
 
 

 
 
A modell nevét feltüntetjük a csatolt címkén. Nyomon követés céljával az els  
takarólemezen található metszett sorozatszámot használjuk. Pl.: 
 

 

12. EK megfelel ségi nyilatkozat 

 

 

 
KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD 
NO.5-2, Chi-Lin North Road, Chung-Li District, taoyuan City, Taiwan 
Tel: +886-3-462958 Fax: +866-3-4628021 
E-Mail: sales@kaori.com.tw 
www.kaori-bphe.com 
 
KAORI el zetes értesítés nélkül is fenntartja a termékváltoztatás jogát. 
2015 
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Amikor a tényleges párolgási nyomás alacsonyabb a beállított értéknél, a kompresszor 
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Stabilitási érték ------ 6,0-7,0 ------ ------ ------ ------   

1. A h cserél höz alkalmazott víz min ségének meghatározásához a fenti 
szabványértékeket kell alkalmazni. 
2. Vasmentesített víz, tiszta víz, extra tiszta víz esetén nikkel forrasztás ajánlott.  
3. Amennyiben bizonytalan a jelen táblázatban fel nem tüntetett anyagok miatt, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot kereskedelmi képvisel nkkel. 

9.  Jótállás 
 
A jótállási id szak normál használat esetén a szállítást követ  12 hónap. A jótállás 
kizárólag a gyártási hibákra vonatkozik. 
Ez a rendelkezés nem érvényes abban az esetben, ha el zetesen figyelmeztetést kap 
arról, hogy az alkalmatlan üzemi környezet miatt a KAORI nem nyújt jótállást a 
termékre.  
 
A jótállást kizáró tényez k a következ k: 
(1) Megváltozott üzemi feltételek, vagy a szerkezet teljesítményhatékonyságát 
befolyásoló javítás 
(2) Fagyás, elárasztás, t z, természeti katasztrófa vagy baleset által okozott károk 
(3) A helytelen beszerelés vagy üzemeltetés miatt bekövetkez  károk 
(4) A h cserél  maró környezetbe kerül 
(5) Üledék-lerakódás miatt bekövetkez  károk 
 

10. Korlátozott felel sségi nyilatkozat 
 
A KAORI folyamatosan ellen rzi az információ pontos és helytálló voltát, ugyanakkor az 
információnyújtás minden esetben csak hivatkozási forrás, és nem tartozik a garanciális 
körbe. Fenntartjuk az el zetes tájékoztatás nélküli információ-változtatás jogát. A 
KAORI nem tartozik felel sséggel semmiféle, az információ felhasználásához köthet  
közvetlen vagy közvetett kárért. 

11. Alkalmazott jelölések 
 
Minta: KAORI BPHE K205 típus termék adattábla: 
 
 

 
 
A modell nevét feltüntetjük a csatolt címkén. Nyomon követés céljával az els  
takarólemezen található metszett sorozatszámot használjuk. Pl.: 
 

 

12. EK megfelel ségi nyilatkozat 

 

 

 
KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD 
NO.5-2, Chi-Lin North Road, Chung-Li District, taoyuan City, Taiwan 
Tel: +886-3-462958 Fax: +866-3-4628021 
E-Mail: sales@kaori.com.tw 
www.kaori-bphe.com 
 
KAORI el zetes értesítés nélkül is fenntartja a termékváltoztatás jogát. 
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Gyenge sav 
5% 


