
  

A/ mm B/ mm C/ mm D/ mm Length Max./ mm 

1227 257 1585 535 2833 

Aplicativos Recomendados 
 
O trocador de calor de placas HF125 é projetado em tipo de folga 
ampla para média alta pressão. É adequado para aplicações de 
resfriamento e aquecimento de produtos contendo grânulos ou 
produtos viscosos, por exemplo, açúcares, laticínios de alta 
concentração, papel e outros meios de alta viscosidade. 

Placa de Fluxo 
 
A espessura da placa do N40 é de 0,8 mm, pode ser aplicada em 
condições de operação de alta pressão. Uma profundidade de 
ondulação de mais de 0,4 mm é mais propícia para a operação de 
meios contendo partículas suspensas e é obtido um melhor efeito 
de transferência de calor. 
Além disso, a área de entrada é projetada para fluxo de turbulência 
ideal, que pode atingir alta eficiência térmica e, portanto, na 
solução de projeto com menos placas de fluxo de transferência de 

 

 Princípio de Design 
 
O HF125 é do tipo com folga ampla, faixa de placa com comprimento de 
1,4 m, atingirá até no máx. 200m3 / h em uma solução de passagem 
única. O projeto da placa tem uma corrugação mais profunda e um 
caminho de fluxo de fluido mais amplo para evitar que a lama e o 
efluente bloqueiem o caminho de fluxo. 
Por meio do fluxo em contracorrente, o meio do lado quente transfere o 
calor para o meio do lado frio através de placas entre os canais. E os 
meios de comunicação não se misturam para atingir a eficiência ideal de 
troca de calor. 
Para o projeto de solução de uma passagem, todas as conexões estão 
no lado da estrutura fixa, o que facilitará a instalação e desmontagem do 
trocador de calor a placas. Ao fazer trabalhos de limpeza e manutenção, 
não há necessidade de retirar os tubos. 
 
 

Dados necessários para 
cotação correta 
 
 Tipos de mídia 
 Pressão no trabalho 
 Perda de pressão 
 Propriedades termodinâmicas 
 Temperaturas 
 Taxas de fluxo 
Os dados acima determinam a escolha 
do trocador de calor. 

HF125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connection Construction Standard 

DN125 Carbon Steel/Stainless 
Steel/ Titanium 

Weld neck flange 

Pipe/ Threaded pipe 

Frame Construction 
Standard 

Design 
Pressure (barg) 

Max. Design 
Temperature ℃ 

 
Carbon 

Steel/Stainless 
Steel 

PED 10.0/16.0 180 

ASME 10.0/16.0 180 

Plate Material Applicable Mediums Thickness 

 

304SS Pure water/ Edible oil/ Ethanol 0.4/ 0.5/ 0.6 
316SS Water/ Edible oil/ Ethanol/ Carbonic acid/ 30% Sulphuric acid 0.4/ 0.5/ 0.6 

254SMO Saline / Inorganic acid 0.6 
Titanium Sea water/ 130°C Chloride 0.5/ 0.6 
Hastello
y C-276 

Organic acid / High temperature HF acid / Hydrochloric acid (< 40%) / 
Phosphoric acid (< 50%) / Chloride / Fluoride 0.6 

Nickle 
200/201 High temperature 50~70% Alkali 0.6 

Gasket Material Applicable Mediums Temperature/ ℃ 

 

EPDM 
Ethylene propylene 

diene monomer 
Water/ Steam/ Edible oil -25-150 

NBR 
Nitrile rubber  Water/ Edible oil/ Mineral oil/ Ethanol/ Ethylene glycol -25-130 

FPM/Viton 
Fluoro rubber 

High concentration inorganic acid (oxidizing acid, etc.) / 
Hot water and steam / High temperature mineral oil -20-180 

CR 
Chloroprene rubber Ammonia and various fluorine-containing refrigerants -40-125 

HA32A HF125 

 /mm 
A= 426 
B= 1400 
C= 257 
D= 1227 
E= 115 

■ Marco pintado, color RAL 5002 (disponible en otros 
colores) 
■ Estructura de acero inoxidable, diseñada para la industria  
alimentaria y láctea. 
Ambos marcos vienen con pernos de sujeción colocados  
alrededor del borde del marco. 

■ Outras conexões disponíveis a pedido. 

www.hofmann-heatexchanger.com 


