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1 - ЗАГАЛЬНЕ 

1.1 - ВСТУП
Для забезпечення ефективного функціонування теплообміннику 
необхідно здійснювати його якісне і ретельне обслуговування у 
повному обсязі.

• Забезпечте зберігання у безпечному місці цього керівництва з 
експлуатації та обслуговування (і того, що поставляється в 
комплекті з теплообмінником).

• Цей пластинчастий теплообмінник має обмежений діапазон 
температур і тисків. Оскільки він вельми чутливий до різких
змін цих параметрів, необхідно вжити всіх запобіжних заходів
аби уникнути експлуатації за межами значень, зазначених на
етикетці.
 1) Підвищення температури може призвести до пошкодження 

прокладки (встановити  відповідні запобіжні термостати і 
т.д.

 2) Надмірний робочий тиск або перепади тиску можуть 
призвести до пошкодження прокладки і пластини 
(встановити відповідні запобіжні клапани і т.д.).

• Пластинчасті теплообмінники є досить чутливими до стрибків 
тиску. Відповідно, щоб запобігти цьому, необхідно розрахувати 
управління ними, а КЛАПАНИ НА ЧВЕРТЬ ОБЕРТУ НЕ 
ПОВИННІ монтуватися на жодному з контурів.

• Враховуючи велику кількість прокладок, можуть траплятись 
витоки. Аби запобігти цьому, встановіть захисні екрани, якщо 
використовуються небезпечні рідини або температури 
перевищують 60 °C.

• ЕНЕРГО-ІНВЕСТ не несе відповідальність за будь- які збитки
або травми, що сталися в результаті недотримання інструкцій 
цього керівництва.

• ЕНЕРГО-ІНВЕСТ не несе відповідальність за будь-які наслідки,
до яких могло призвести випадкове перемішування рідин, що
застосовуються у теплообміннику.

1.2 - Нормативи

•
Офіційні перевірки: деякі теплообмінники підлягають 
регулярному інспектуванню офіційних установ. Відповідальністю 
користувача є організація цих перевірок безпосередньо з 
компетентними органами. Отже нормативні документи, надіслані 
нашому замовникові, мають зберігатись у безпечному місці. 

• Необхідно переконатися, що вся система відповідає вимогам 
діючого законодавства країни використання. 

• Цей теплообмінник не повинен використовуватись з іншою
метою, окрім тих, що вказані в документах замовника.

Зокрема,  не використовувати рідини інші ніж ті, що вказані під 
час замовлення.

• Суворо дотримуйтесь умов експлуатації, викладених у документах 
замовлення. ЕНЕРГО-ІНВЕСТ не несе відповідальність за будь-які 
збитки, що стали результатом недотримання умов.

• Необхідно повідомити ЕНЕРГО- ІНВЕСТ про будь-які зміни в 
умовах експлуатації і ми проінформуємо вас щодо інструкцій, 
яких необхідно дотримуватись. 
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1.3 - Гарантія

• Якщо не вказано інакше,  наше обладнання має гарантію 12 
місяців після пусконалагодження і не більше 18 місяців після 
виставлення рахунку. Наша гарантія обмежується в разі заміни
дефектних деталей, використовуваних за призначених умов. Тим
не менш, це не поширюється на нормальний знос, пошкодження
в результаті корозії, забруднення або використання рідин,
несумісних з матеріалами, що застосовані у теплообміннику, або
непрямий збиток.

• Ведіть журнал технічного обслуговування. Вас можуть попросити
надати його аби скористатись гарантією. 

• Гарантія дійсна тільки якщо теплообмінник експлуатується  в 
умовах, вказаних у документах замовлення. Гарантію буде 
застосовано тільки якщо можна виміряти тиск та температуру 
рідин на виходах та входах теплообмінник.  та за умови ведення 
журналу технічного обслуговування.

• Гарантія на запасні частини розповсюджується тільки в разі 
дотримання умов зберігання  ( див. розділ Зберігання).

• Необхідно оперативно повідомити ЕНЕРГО-ІНВЕСТ щодо всіх
дефектів у письмовій формі. Якщо буде доведено відповідальність 
ЕНЕРГО-ІНВЕСТ за дефект, ЕНЕРГО-ІНВЕСТ зобов'язується 
швидко відреагувати і виправити його відповідно до умов
гарантії.

Пакет пластин оточений стрічкою, яка в разі  
неушкодження, є доказом того, що теплообмінник 
не розбирався. Вилучення цієї стрічки призведе до 

втрати гарантії.

1.4 - Залишкові ризики: шкода > причина (попередження)

МОЖЛИВІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ
• Перекидання установки >  Недотримання  інструкцій поводження або 

•

анкерування (центр ваги установки дуже високий; дотримуватись 
інструкцій з монтажу; кріпіти установку до підлоги. Опіки> Прямий 
контакт з установкою під час функціонування або ошпарення або 
корозійні рідини внаслідок витоку (відключити живлення установки; 
встановити навколо неї огородження; вдягнути ОЗО - Особисте 
захисне обладнання).

• Порізи> Робота з пластинами без захисних рукавиць (вдягнути
ОЗО)

• Поранення > Викликане тиском, особливо впливає на очі або голу 
шкіру (вдягнути ОЗО та заборонити доступ неуповноваженому 
персоналу).

• Отруєння> Контакт зі шкірою, або вдихання небезпечної рідини 
(вдягнути ОЗО та застосовувати захисне обладнання).

• Отруєння > Спалювання прокладок (ніколи не утилізовувати 
прокладки шляхом спалення).

• Отруєння > Випадкове змішування циркулюючих рідин в результаті 
викиду небезпечних газів (переконайтеся, що утворена рідна не є 
небезпечною). 

ЗАГАЛЬНІ ВИДИ УШКОДЖЕНЬ ОБЛАДНАННЯ

• Руйнування прокладок > одна рідина циркулює при високій температурі (завжди 

циркулювати холодну рідину ПЕРШОЮ, а гарячу ОСТАННЬОЮ. 

• Руйнування прокладок > Випадкові зміни у тиску або температурі 

(контролюйте управління параметрами).



6

• Руйнування прокладок > Перевищення експлуатаційних 
показників (перевірити робочі параметри).

• Руйнування прокладок > Корозія або ерозія (перевірити тип і 
швидкість циркулюючих рідин; встановити фільтри).

• Руйнування прокладок > Надлишок тиску (перевірити тиск рідин;
стежити за раптовими або частими змінами тиску і температури).

• Руйнування прокладок > Теплообмінник замерз (переконатися, 
що температура у приміщенні не падає нижче 0°С, коли установка 
не функціонує або підчас зливання контурів).

• Витоки > Розмір стягування невірний (перевірте стягування 
пакету пластин).

• Витоки > Плита або декілька пластин мають вм'ятини (зв'яжіться 
з ЕНЕРГО-ІНВЕСТ).

• Забруднення > Витік небезпечної або забруднюючої рідини 
(тримати лотки для витоку під рукою).

• Вибух > Випадкове перемішування циркулюючих рідин, що 
призвело до виходу вибухонебезпечних газів (переконайтеся, що 
утворена суміш не є небезпечною).

Заборонити доступ до системи сторонніх осіб. Переконайтеся, 
що сервісні техніки мають відповідну підготовку.

Тримайте це керівництво поруч з теплообмінником.

1.5 - Отримання установки

• При доставці перевірте вміст на відсутність або пошкодження деталей.
Звірте відсутні або пошкоджені деталі за накладною. Повідомте
письмово ЕНЕРГО-ІНВЕСТ про зазначені пошкоджені або відсутні
деталі протягом трьох днів з моменту доставки.

• Спереду кожного теплообмінника встановлено інформаційну пластину 
з указанням заводського номеру. Будь-ласка, вказуйте цей номер в усій 
кореспонденції.

1.6 - Обслуговування
• Обслуговування та розвантаження обладнання відбувається за рахунок 

отримувача. 

• Слідуйте інструкціям з монтажу (Рис.  1a, 1b і 2).

• Використовуйте такелажні ремені (не металеві ланцюги). Вставте іх у 
передбачені отвори на голівці та на повторювачі.

• Вагу установки вказано у транспортній накладній та накладній на 
відвантаження.

• При пересуванні та обслуговуванні теплообмінника переконайтеся, що 
він добре зафіксованийй, оскільки його центр важкості може легко 
призвести до перевертання.

Ніколи не підіймайте теплообмінник за його направляючі рейки, 
стягуючі болти або труби, оскільки це може призвести до їхнього 
згинання.

•

Закрийте пластини від зовнішніх впливів, адже це може призвести до 
невиправних витоків.

•
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1.7 - Призначення

•
Теплообмінники ЕНЕРГО-ІНВЕСТ на пластинах з 
прикріпленими прокладками призначені для обігріву та 
охолодження рідин за допомогою теплопередачі через непрямий 
контакт з іншою рідиною.

• Конкретні робочі параметри вашого теплообммінника вказано у 
документах замовлення.

• Якщо теплообмінник буде використовуватися з рідинами,
призначеними для споживання людиною, будь-  ласка, зверніться до 
ЕНЕРГО-ІНВЕСТ.

• Теплообмінник та його складові ніколи не повинні використовуватись 
в інших цілях аніж ті, для яких їх було розроблено від початку.

Рис.1a Рис.1b Рис. 2



8

1.8 - Опис 

1 - Фіксована голівка (перед)
2 - Рухомий повторювач (сзаду) 
3 - Стягувальні болти
4 - Несуча рейка

5 - Направляюча рейка 
6 - Прижимна плита 
7 - Пластини+прокладки 
8 - Несуча колонна

9 - Роллер
10 - Основа
11 - Прокладка отворів 
12 - Отвір
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• ШИФР: Назва теплообміннника
• ЗАВОДСЬКИЙ НОМЕР: Серійний номер виробу
• ДАТА ВИПУСКУ: Місяць та рік виробництва теплообмінника

• ПРИЗНАЧЕННЯ: Назва системи, де застосовується теплообмінник

•

•

•

•

•

• "a" min , мм: Мінімальний  розмір стягування (A) між пластинами.

ТЕПЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: Максимальна теплова потужність, в кВт.
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА, 0С: Максимально допустимі температури у 
контурах теплообмінника
МАКС. ТИСК, МПа: Максимальний допустимий тиск в контурах 
теплообмінника
ВАГА (ПОРОЖНІЙ): Вага порожнього теплообмінника, в кг. 

1.9 - Інформаційна пластина 

• Прикріплена до передньої плити.

"а" maх , мм: Максимальний розмір стягування (A) між пластинами.
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2 - ЗБЕРІГАННЯ
• Зберігайте вироби у сухому приміщенні, захищеному від 

погодного впливу,  в якому підтримується  температура від + 5 °C 
до + 60°С. Переконайтеся, що вони не торкаються стін або один 
одного і не знаходяться у безпосередньому контакті з підлогою. 
Захищайте їх від ударів і переконайтеся, що на них нічого не 
знаходиться.

• Теплообмінники повинні бути розміщені на блоках, які 
забезпечуватимуть їхню стійкість і рівність. Підлога має бути 
захищена від обвалення.

• Не знімайте заглушки на кінцях труб, поки ви не будете готові 
зробити гідравлічні з'єднання.

• Всі невживані запасні частини повинні зберігатися далі від 
світла, вологи і пилу, і бути захищені від ударів.

• Прокладки і розбірні пластини повинні зберігатися у картонній
коробці при температурі від 10°С до 30°С. Максимальний термін
зберігання: 6-12 місяців.

3 - МОНТАЖ
Завжди уважно читайте це керівництво,  перш ніж працювати з 
пристроєм і тримайте його у безпечному місці для майбутніх 
довідок.
3.1 - Вибір розташування
Призначене розташування установки має бути повністю доступним, 
щоб полегшуватити операції з обслуговування та технічної 
підтримки і дозволяти легко видаляти пластини з боку пирстрою 
(рис. 3). Відповідний зазор повинен бути залишений перед 
пристроями безпеки і контролю.

Рекомендоване мінімальне 
значення (мм)

Модель A

DN32 700

DN50 1000

DN65 1000

DN100 1500

DN150 1500

DN200 2000

Рис. 3

A

3.2 - Рекомендації з монтажу

• Пластинчасті теплообмінники ЕІ-ТО мають обмежений робочий тиск і 
температурний діапазон. Встановіть всі необхідні пристрої безпеки для 
запобігання перевищення обмежень, зазначені на документах 
замовлення. Дозвіл на використання пластинчастих теплообмінників за
більших значень має бути отриманий в ЕНЕРГО-ІНВЕСТ. Точки 
контролю тиску і температури рекомендується розташовувати поблизу
пристрою.

• Переконайтеся, що теплообмінник відповідає вимогам з техніки 
безпеки, застосовуваним на об'єкті (вибухонебезпечне середовище, і
т.д.)

• Встановіть  ознаки  небезпеки  опіку всюди,  де  температура на
поверхні труб перевищує  60°C.

• Якщо теплообмінник встановлюється на основу, необхідно 
розрахувати конструкцію таким чином, щоб витримати вагу 
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теплообмінника при експлуатації заповненим і з комплектуючими. 
За необхідності, прикріпіть знак небезпеки щодо відповідної 
рідини згідно діючих стандартів. Вжийте всіх належних заходів для 
пом' якшення будь-яких істотних людських, екологічних або 
фінансових наслідків відмови обладнання.

• Переконайтеся, щоб теплообмінник був завжди встановлений у 
вертикальному, стабільному положенні і закріплений за 
допомогою усіх своїх точок кріплення. За необхідності встановіть 
додаткові кріплення відповідно до передбачених навантажень.

• Встановіть клапани скидання повітря і дренажні клапани, заповніть 
клапани на трубах таким чином, аби теплообмінник міг
обслуговуватись без порушення системи.

• У разі сезонного використання, повністю злийте теплообмінник, 
щоб запобігти ризику замерзання чи корозії в разі застосування 
корозійної рідини. 

• Якщо на теплообміннику встановлено комплектуючі, дивіться 
спеціальні інструкції для них.

3.3 - Гідравлічні з'єднання
• Щоб зберегти труби чистими зсередини, не видаляйте пломби на

кінцях, поки ви не будете готові зробити гідравлічні з'  єднання.

• Труби зсередини мають бути вільними від сторонніх речовин 
(пісок, зварювальний шлак, інші тверді речовини і т.д.), що можуть
призвести до пошкодження пластин і прокладок.

• Фільтрація: Якщо у теплообміннику будуть циркулювати рідини, 
що містять зважені речовини, необхідно встановити систему 
фільтрації до 500 мкм.

• Перевірте розмір стягування, вказаний на табличці. Зверніться до
розділу 5.7, якщо необхідне повторне стягування.
• Зробіть гідравлічні з' єднання, як зазначено на етикетці на рамі або
на кресленні розташування пластин.
• Ніколи не вставляйте сторонні предмети у контур.
• На трубах не повинно бути навантаження (вага під'єднаних труб,
розширення, вібрації тощо).
• Якщо використовуються різьбові з' єднання, не застосовуюйте
крутний момент для затягування різьб.
•Різьбові насадки приварюються до фіксованої голівки.
• Якщо порти на фіксованій голівці оснащені захисними вбудованими
накладками, ці накладки мають бути достатньо стисненими, щоб
голівка і контр- фланець були розділені зазором 2 мм (більше
стягування пошкодить накладки).
У випадку багатоступеневих та багатоходових теплообмінників
(вихідні патрубки циркуляції рідини знаходяться на обох плитах
корпусу) трубопроводи монтуються таким чином, щоб була
можливість переміщення рухомого повторювача для обслуговування
теплообмінника та за необхідності додавання пластин.
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3.4 - Ізоляційні та захисні аксесуари

Термоформована ізоляція

Комплект модульної 
термоакустичної ізоляції

Кожух з нержавіючої сталі з 
керамічною ізоляцією Superwool 607

Піддон для збору конденсату



4 – ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.1 – Введення в експлуатацію 

Переконайтеся в тому, що теплообмінники не працюють  в умовах, 
важчих ніж розрахункові умови (тиск, температура, витрата, тип 
рідини). 

•

Переконайтеся, що розмір стягування відповідає вказаному на 
табличці. Ніколи не затягуйте більше за цей показник. 

•

Відкрийте клапани повільно, щоб уникнути стрибків тиску і 
теплового удару.

Раптові зміни в температурі або тиску, а також раптові 
прориви гарячої рідини в холодному контурі (або навпаки], 
можуть пошкодити прокладки й пластини і викликати витік.

•

•

•

Переконайтеся, що теплообмінник не підлягає вібраціям або 
короткому замиканню.

При запуску циркуляції рідини видаліть повністю повітря з усіх 
контурів теплообмінника.Якщо повітря залишається всередині 
контурів, це може викликати перегрівання продукції, знизити 
ефективність теплообмінника і збільшити ризик корозії. 

4.2 -Випробування після введення в експлуатацію 

Після запуску системи впродовж однієї години: 

• Переконайтеся у відсутності ознак витоків. При цьому, слабка 
витрата є нормою підчас введення в експлуатацію.

•

•

• Теплообмінник не може бути змінений будь-яким чином без згоди
"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ".

• Оскільки періодичність технічного обслуговування залежить від 
багатьох параметрів (температура рідини, тиск і т.д.), частота
профілактики залишається на розсуд експлуатуючого персоалу.
Тим не менш, технічний огляд рекомендується проводити
принаймі  раз на рік.

• Періодично перевіряйте стан захисту покриття від корозії і
оновлюйте його за необхідності.

Профілактичне обслуговування 

• Наш досвід показує, що за звичайних умов експлуатації розбірні 
теплообмінники мають термін служби більше 10 років. Ми виступаємо 
проти їх надто частого відкриття. 

• Раз на рік перевіряйте роботу всіх пристроїв безпеки, стан ізоляції, 
знаходьте ознаки зовнішньої корозії і перевіряйте тиск на виходах та 
входах теплообмінника. 

• Занотовуйте усі періодичні перевірки і проблеми в журналі технічного
обслуговування.

Перевірте тиск і температуру всіх речовин,які циркулюють в 
теплообміннику.

•

9 – ОБСЛУГОВУВАННЯ

Усі операції з технічного обслуговування повинні виконуватись 
поінструктованим кваліфікованим персоналом.
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Короткострокове зберігання (<3 місяців) 
1) Поступово знизьте тиск в кожному контурі.
2) Вимкніть насоси і закрийте запірні клапани.

3) Дайте теплообміннику охолонути до кімнатної температури.
4) Повністю злийте теплообмінник і закрийте злив і випускні 

клапани. 
Тривале зберігання (> 3 місяців) 
Виконайте вищезгадані кроки, а також наступне: 
1) Промийте контури теплообмінника водою, щоб видалити всі

залишки.

2) Ослабте гайки на стягувальних болтах для зменшення стягування 
прокладок.

3) Нанесіть антикорозійне покритття на стягувальні  болти.
4) При повторному використанні теплообмінника, змастіть болти

інаправляючі, потім перейдіть до розділу 4.1.

5) Затягніть пластини за розміром, показаним  на цих пластинах.

5.2.  - 
Розбирання 

Процедура 

1) Від'єднайте труби у задній частині рами (багатоступеневі
пристрої)

2) Очистіть і змастіть стягувальні болти.
3) Виміряйте розмір стягування.
4) Ослабте всі гайки в порядку, як показано на малюнку 10.
Потягніть рухливий повторювач і акуратно видаліть пластини по 
одному, щоб не пошкодити їх. Надягайте захисні рукавички, 
оскільки края пластин гострі. 

5) Зніміть прокладки, піднявши язички з прорізів на краях пластин

6) Очистіть теплообмінник.

• Обережно відокремте пластини, звертаючи особливу увагу на
прикріплені прокладки, Як правило, прокладки після періоду 
тривалої експлуатації за високих температур мають тенденцію 
приклеюватися до пластин. Прокладки, які зберегли свої первинні
властивості, можуть бути використані повторно.

• Ніколи не змішуйте нові і старі прокладки, адже різниця в
еластичності призведе до перезжимання нових прокладок і
зменшить їх термін служби.• Порушення клейких пломб-стрічок на теплообміннику ви маєте 

отримати письмовий дозвіл ЕНЕРГО-ІНВЕСТ.

• Зберігайте пластини на пласкій, чистій поверхні, щоб виключити
можливість їх забруднення та припадання пилом.

• Для спрощення зберігання, складайте пластини за порядком або 
нумеруйте їх. 
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(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

Основа (опціонно)

Колонна

Верхня направляюча

Стягувальна балка

Алюмінієва пластина

Передня плита

З'єднувальне кільце II

Пакет пластин

Задня плита

З'єднувальне кільце I
Кінцева пластина

Початкова пластина

РОЗМІР ГАЙОК ТА БОЛТІВ DN 32 DN 50 DN 65 (**) DN 100 DN 150 DN 200
Модель S020+ S040+ S080+ S070+ S160+ S260+ S125+ S180+ S300+ S450+ S700+ S400+ S600+ S900+ S650+ S990+
PS6 стяжні болти (1) M12 M16 - M16 M20 - - - -
Розмір ключа 19 24 - 24 30 - - - -
PS10 стяжні болти  (1) M14 M20 M20 M24 / M33 M24 / M33 M33 / M39 M33
Розмір ключа 22 30 30 36 / 50 36 / 50 50 / 60 50
PS16 стяжні болти (1) M14 M16 M20 M20 - M24 / M33 M24 / M33 M33 / M39 M33
Розмір ключа 22 24 30 30 - 36 / 50 36 / 50 50 / 60 50
PS25 стяжні болти  (1) M16 M20 - - M24 / M33 - - - -
Розмір ключа 24 30 - - 36 / 50 - - - -
Верхні направляючі передні (2) /задні (3) M12 M16 M20 M18 M20 M20
Розмір ключа 19 24 (*) 30 27 30 30

Нижні направляючі передні (4) /задні (5) M12 M16 M20 / M16 M18 M20 M20
Розмір ключа 19 24 (*) 30 / 24 27 30 30

(*) ПЛИТА БЕЗ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ 
14 шестигранний ключ

(**) ПЛИТА БЕЗ БОКОВОГО ВИПУСКУ 

Верхні направляючі  (2) і (3): 
S125+ M22 / S180+ M20

Розмір ключа:
S125+ 32 / S180+ 30

Нижні направляючі (4) і (5): S125
+ M22 / S180+ M20

Розмір ключа:
S125+ 32 / S180+ 30

Нижня направляюча
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5.3 – Ручне чищення 

• Завжди надягайте захисні окуляри і захисні рукавички і слідуйте 
інструкціям для миючих засобів, що використовуються.

• Утилізовуйте відпрацьовану воду у відповідності з діючими
нормами охорони навколишнього середовища. 

• Ніколи не використовуйте металеві інструменти, абразивні або
роз'їдаючі засоби.

• Використовуйте м'які, неметалеві щітки і відповідний миючий
засіб.

• Можуть бути використані мийні засоби за умови, що вжито
необхідних заходів, щоб уникнути пошкодження прокладки.

• Замочіть пластини в розчині миючого засобу, якщо вони вкриті 
товстим шаром відкладень.

• Ретельно промийте пластини, і особливо прокладки, в холодній або 
теплій воді.

• Знежирте пластини перед їх установкою, особливо якщо однією з
циркулюючих рідин є лубрикант (наприклад, олія). Ретельно
перевірте стан і поверхні ущільнювачів прокладок, площинність
пластин, і загальну чистоту.

 5.4 – Чищення на місці (ЧНМ) 
• ЧНМ рекомендовано в разі якщо теплообмінник потребує частого 

чищення або його важко розібрати. ЧНМ треба проводити, якщо 
неможливо видалити тверді частини  всередині теплообмінника. Так 
само, якщо існує ризик пошкодження поверхонь пластин 
частинками, необхідно застосовувати ручне чищення.

• Процедура ЧНМ повинна визначатися спеціалізованою фірмою на 
стадїї проектування системи.

• Після перших чисток може бути необхідно запустити теплообмінник

для того, щоб перевірити ступінь чистоти, налаштувати час циклу і 
визначити кращі концентрації продукту. 
Процедура 

1) Повністю злийте всі контури (якщо це неможливо, запустіть 
прісну воду через контури, поки технологічні рідини не буде
повністю вимито).

2) Очистіть прісною водою (з низьким вмістом хлориду для пластин
з нержавіючої сталі) при температурі близько 40 С, щоб усунути
всі сліди технологічних рідин.

Запустіть воду у напрямку, протилежному звичайному режиму 
роботи. Кращого результату можна досягти шляхом запуску води по 
черзі в одному напрямку, а потім в іншому (це радиться для парових 
пристроїв або для видалення залишків, таких як волокна і частки). 
Використання фільтрів на вході в теплообмінник знизить 
необхідність цього.

3) Повністю злийте воду з контурів і підключіть пристрій ЧНМ. Не 
дозволяйте розчину знаходитись у теплообміннику.

4) Для ще кращого очищення, використовують відцентровий насос,
встановлений між ЧНМ і теплообмінником. Циркулюйте миючий
розчин у напрямку, протилежному напрямку рідин таким чином,
щоб видалити всі сліди бруду.

5) Циркулюйте  миючий розчин при температурі вище номінальної 
витрати, але не перевищуючи максимально допустимої швидкості
потоку (визначається за номінальним діаметром).

6) Ретельно промийте обидва контури прісною водою.
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5.5 - Миючі засоби 

• Ніколи не використовуйте соляну кислоту (HCl) або хлоровані сполуки 
для пластин з нержавіючої сталі. 
Не використовуйте фосфорну кислоту для  титану.

• Відповідні миючі засоби можна дістати в спеціалізованих компаніях. 
Вкажіть тип пластин і прокладок для отримання миючих засобів, що не 
пошкодять їх.

•

• Азотна кислота (HNO3) і гідроксид натрію (NaOH) можуть 
використовуватись для очищення пластин з нержавіючої сталі і титану. 

• Також можуть бути використані поліфосфати.

Видалення окалини 

• Використовуйте азотну кислоту (HNO3) або розчин лимонної 
кислоти: концентрації 1,5% за масою, макс. температура 65°С (1,5% 
за вагою відповідає 1,75л 62% HNO3 на 100 літрів води) або розчин 
поліфосфатів (NaPO4 або Na3PO4): макс. концентрація 1,5% за 
вагою, макс. температура 50°С. 

Знежирення 
Знежирюйте пластини з нержавіючої сталі або титанові розчином 
гідроксиду натрію (NaOH), макс. концентрація 1.5% за вагою, макс. 
температура 65°С (1,5% за вагою відповідає 3,75л 30%- розчину 
NaOH на 100 л води). 

•

Не застосовуйте для чищення пластин з нержавіючої сталі соляну 
кислоту або воду з вмістом хлоридів більше 300 мг/л.

Відкладення 
Кальцій 
Рекомендовані миючі засоби: 4% розчин азотної кислоти при макс. 
температурі 60°C.  4% лимонна  кислота при макс. температурі 60°C. 

Масла і мастила 
Рекомендовані миючі засоби: парафін або гас скільки ці рідини можуть 
пошкодити прокладки NBR і EPDM, обмежте час контакту не більш ніж 30 
хвилин. 

Шлами та оксиди металів 
Рекомендовані миючі засоби: 8% розчин азотної кислоти при макс. 
температурі 60°C - 4% розчин лимонної кислоти при макс. температурі 
60°C. 

Органічна речовина 

Рекомендовані миючі засоби: 2% розчин гідроксиду натрію при макс. 
температурі 40°C.

5.6 – Рідка дефектоскопія

• Корозія, гальванічні з'єднання та ерозії можуть cпричинити
утворення  отворів у пластинах. Оскільки таке пошкодження не
завжди видно неозброєним оком, ми рекомендуємо виконувати тести
рідкої дефектоскопії для виявлення отворів або мікротріщин.
Сервісна підтримка ЕНЕРГО-ІНВЕСТ може надати консультації щодо 
обслуговування відповідних продуктів. 

•

• Не використовуйте фосфорну кислоту для чищення титанових пластин.
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5.7 - Заміна прокладок 

• Перед початком перевірте дату виготовлення прокладок, 
надруковану на відповідному дата-штампі (рис.5). Будь ласка, 
зверніть увагу, що прокладки не повинні зберігатися більше 6-12 
місяців (див. Розділ 2 - ЗБЕРІГАННЯ).

• Зніміть стару прокладку без використання 
ріжучих інструментів.

• Переконайтеся, що пластина і прокладка 
ретельно чисті та сухі вздовж пазу прокладки.

Рис.6

A: отвори датчику витоку - це пази 
на поверхні прокладки ділянок 
навколо вентиляційних 
ілюмінаторів, будь-які витоки в 
атмосферу, так щоб їх можна 
було виявити. 

Рис.7

Початкова пластина 
Моделі, що не передбачають спеціальної прокладки на  початковій 
пластини: 
Виріжте дві прокладки Вздовж вертикальної осі і візьміть дві частини з 

ущільнюючими кільцями всередині отворів (Рис.8), щоб сформувати 
повну початкову прокладку. Інші дві половини облиште. 

5.7.1 - Прокладки типу Plug-In® (вбудовані) 

• Натисніть прокладку на пластині (Рис. 6), переконавшись, що 
отвори датчиків витоку «А», повернуті догори і переконайтеся,
що виступи прокладки підведено до відповідних пазів (рис.7).
Переконайтеся, що прокладка правильно встановлена у своєму
щабелі, потім поверніть пластину, аби перевірити, що всі виступи
знаходяться на вірному міісці.

5.7.2 - Прокладки типу Plug-In®, що можуть потребувати 
застосування клею

Для вбудованих прокладок для початкових, проміжних поворотних 
пластин (тільки для багатоходових теплообмінників) і кінцевих 
пластин, може знадобитися деяке застосування клею. Ці типи плит, в 
комплекті з прокладками, встановленими на заводі, можна 
поставляти в якості комплектуючих. Як варіант, для збирання 
пластин з прокладками, дійте за інструкцією нижче. 
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Моделі з початковими пластинами: різати не треба: прикріпіть  
прокладку згідно процедури у п. 5. 7. 3. Знову ж таки,  не кріпіть до 
ущільнюючих кілець.  

Проміжна поворотна пластина (тільки для багатоходових 
теплообмінників) і кінцева пластина 

• Моделі, оснащені вкладками всередині ущільнюючих кілець:
за допомогою ножиць виріжте вкладки всередині ущільнюючих
кілець, що відповідають закритим отворам (рис 9). Потім, після
процедури, описаної у пункті 5.7.3, прикріпіть тільки з'єднувальні
мости між діагональним і  ущільнюючим кільцем. 

• Моделі без прокладок всередині ущільнюючих кілець: різати не 
потрібно; дійте, як описано у пункті 5.7.1.

ПРИМІТКА: в деяких моделях може знадобитись видалити всі 
прокладки (не тільки ті, що всередині ущільнюючих кілець). У 
цьому випадку, за можливості, видаліть всю прокладку.   

ПРИМІТКА: Для моделі S650+ рекомендовано за можливості 
прикріпити всю прокладку цілком. 

• Половину прокладки, яку можливо вірно розмістити у відповідні
пази,  можна  зібрати, як описано у п. 5.7.1.

• Для іншої половини, використовуйте ножиці, щоб видалити  всі 
вбудовані вкладки і, якщо є, всі з’єднувальні мости між 
діагональним та ущільнюючим кільцем (рис. 9б). Отже 
дотримуючись процедури, описаної у пункті 5.7.3, прикріпіть 
прокладку, за винятком ущільнючого кільця. 

5.7.3 Клеєння 

• Використовуючи відповідний епоксидний клей (постачається за 
запитом), розподіліть смугу клею (2-3 мм) на пластині у пазі 
прокладки. 

• Залиште сохнути протягом 5 хвилин у достатньо провітрюваному
приміщенні, потім встановіть прокладку на плиті, переконавшись, 
що вона належним чином розташована у пазі, і що немає надлишку 
клею, що витікає звідти.

• Помістіть противагу на клеєні плити (не деформуюючи пластини),
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таким чином, щоб вся прокладка знаходилась під рівномірним тиском 
впродовж принаймні 2-ох годин.  

УВАГА: Деякі  стандарти (наприклад, санітарно-гігієнічний висновок) 
можуть забороняти прямий контакт рідини і клею. У такому випадку не 
клейте ті частини пластин, які могли б вступати у безпосередній 
контакт з рідиною. 

УВАГА: Завжди дотримуйтесь обов'язкових загальних стандартів 
особистого захисту, зокрема: уникайте контакту з очима, 
використовуйте відповідну захисну маску для захисту від вдихання 
небезпечних речовин і надягайте захисні рукавички. 

5.8 Збирання 
Перед збиранням теплообмінника, переконайтеся, що всі пластини і 
прокладки чисті та знежирені. 

• При вірному розташуванні, складені пластини утворюють
стільникову модель (Рис. 10).

• Порядок збирання і напрямок пластин показано на кресленнях 
розташування пластин.

Процедура 

•

•

Рис.10 Рис.11

Після проведення всіх робіт з обслуговування пластин і прокладок 
рекомендується виконати гідравлічне випробування для того, щоб 
перевірити внутрішню і зовнішню герметичність теплообмінника. 
Максимальний тиск для кожного контуру повинен бути рівним робочому 
тиску і не повинен перевищувати номінальний тиск, вказаний на табличці. 
Рекомендований час тестування не менше 10 хвилин. 

Починаючи з фіксованої голівки (опорна плита), збирайте пластини 
на направляючій по одній. Пластини повинні бути повернуті 
прокладками в бік фіксованої голівки.

Очистіть і змастіть направляючу, розташуйте її на рамі.

Потім затягніть гайки поступово і рівномірно в порядку, 
зазначеному на Рис.11, поки не буде отримано потрібний розмір 
між пластинами (розмір стягування), як зазначено на табличці. 
Переконайтеся, що цей розмір є однаковим на кожній стороні. 
Перетяжка може необоротно спотворити пластини. Якщо ви 
відчуваєте, що  необхідно стягнути більше за  рекомендований 
розмір, зв'яжіться з компанією ЕНЕРГО-ІНВЕСТ для отримання 
консультації. 
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Зверніть увагу, що перепади тиску між двома контурами протягом 
тестування не повинні бути вище, ніж максимально допустимий 
перепад тиску. 
Якщо відбувається витік, необхідно знизити тиск та затягнути гайки 
і повторити тест. Якщо витік не усунуто, перевірте прокладки і 
пластини на ознаки зносу, пошкодження або бруду. За необхідності, 
замініть прокладки.  

5.9 – Коди пластин 
Приклад зі збалансованим набором пластин типів H і L. 

№ Тип
1 K1234H*
2 Z1234L
3 K1234H

4 Z1234L
5 K1234H
6 Z1234L

7 K1234H
8 Z1234L
9 K1234H
10 Z1234L
11 K1234H
12 Z1234L
13 K0000H

Приклад:
No. 10: Z1234 L 
10 = порядковий номер 

Перша буква вказує 
напрямок пластини і 
положення  прокладки 
(Рис. А)

К = смуга на лівій, 
Z = смуга на правій 

Рис. Б Рис. В

Проходи колекторів (Рис. В). 
Код, що вказує положення та закрите / відкрите положення 
колекторів.  
1234 = відкритий 0 = закритий 
Напр.: 1204: означає, що отвір №3 закритий. 
Остання буква вказує тип пластини (Рис. Б): 
H = Високоефективна пластина з широким шевроном  
L = LOW DELTA P - Пластина з невеликим перепадом тиску з 
вузьким шевроном) 

5.10 – Приклади улаштування 

Умовні позначення:
1: Закріплена голівка 
2: Рухомий повторювач 
3: Початкова пластина 

4: Кінцева пластина 
5: Проміжні пластини 
6: Поворотна пластина 
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Двоходова конструкція (2-2)

Співвідношення пластин H 55% - 45% 

Одноступенева конструкція (1-1)
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Співвідношення пластин H 5% - 45%

5.11 – Збільшення площі передачі 

До існуючого теплообмінника можливо додати парне число 
додаткових пластин, за умови що ви: 

• Перевірили максимальну місткість корпусу теплообмінника.

• Якщо довжина недостатня, встановіть нові направляючі і різьбові
шпильки.

Замініть табличку з даними на нову від ЕНЕРГО-ІНВЕСТ. 

Часто стаються витоки, коли пластини з новими і старими 
прокладками використовуються разом через різницю в 
жорсткості. Тому ми настійно рекомендуємо замінити всі зношені 
прокладки новими.

Пропорція пластин H 50%
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5.12 - Запасні пластини 

Пластини можуть бути замінені вибірково або повністю. В останньому 
випадку, однак, рекомендується замінити всі прокладки (дивіться 
попередній розділ). 

• Якщо заміні підлягає тільки кілька пластин, вкажіть послідовність 
пластин, що будуть замінені, на схемі розташування пластин.

5.13 – Вирішення проблем 

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ РІДИНИ МІЖ ПАКЕТОМ ПЛАСТИН  І 
ПЛИТОЮ 
ПРОБЛЕМА 
Витік виявлений у нижній частині пакета. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 
• Переконайтеся, що всі болти затягнуті.
• Переконайтеся, що немає механічних пошкоджень на якомусь із
з'єднань. 
•Переустановіть або замініть прокладку на початковій або кінцевій
пластині. 
• Перевірте внутрішню поверхню нерухомої головки на наявність 
дефектів. 

• Переконайтеся, що немає сторонніх тіл між початковою пластиною 
і фіксованою голівкою 

• Перевірте початкову / кінцеву пластину на наявність ознак 
пошкодження (тріщини, отвори)  

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ РІДИНИ МІЖ КОНТУРАМИ І ПЛИТОЮ 
ПРОБЛЕМА  
Виток рідини відбувається у місці, де з'єднання проходить через 
нерухому голівку. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 

•Якщо застосовано зварні з'єднання, перевірте стан зварних швів. 
• Якщо виявлено тріщини, зверніться до спеціаліста ЕНЕРГО-ІНВЕСТ 
перш ніж проводити будь-які ремонтні роботи. 
• Якщо застосовано інші з’єднання, зв'яжіться зі спеціалістом 
ЕНЕРГО-ІНВЕСТ. 

ВИТІК З ПАКЕТУ ПЛАСТИН 
ПРОБЛЕМА 
Витік виявлено у пакеті пластин. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 

Виміряйте розмір стягування і перевірте його згідно таблички даних 
на плиті. Затягніть при необхідності. 

Позначте область навколо витоку фломастером, відкрийте 
теплообмінник і огляньте область.
° Перевірте послідовність і вирівнювання пластин. 

° Перевірте стан прокладок (правильне положення, загальний стан, 
еластичність). Виправте або замініть прокладки за необхідності.

ВНУТРІШНІ ВИТОКИ З ПЕРЕМІШУВАННЯМ РІДИН 
Зв'яжіться якнайшвидше зі спеціалістом ЕНЕРГО-ІНВЕСТ. 
ПРОБЛЕМА 
Рідини у теплообміннику перемішуються на виході з пристрою. 
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МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 

• Переконайтеся, що гідравлічні з'єднання виконано вірно.

• Розберіть теплообмінник і огляньте всю поверхню кожної
пластини на предмет тріщин і отворів. Замініть пошкоджені 
пластини. 

Збільшення перепадів тиску 

ПРОБЛЕМА 
Падіння тиску нижче розрахункового значення. 
МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 
• Перевірте точність вимірювальних приладів, що застосовуються.
• Перевірте роботу насосів.
• Причиною може бути забруднення. Очистіть теплообмінник.
• Прокачайте рідини в зворотному напрямку, щоб видалити будь-
яке блокування у каналах. 

ПЕРЕПАДИ ТЕМПЕРАТУРИ 

ПРОБЛЕМА 
Температура на виході теплообмінника не відповідає 
передбаченим температурам. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ 

• Перевірте точність вимірювальних приладів, що застосовуються.

• Забруднення може обмежувати потік вздовж каналів і знижувати
теплопровідність (зниження ефективності). Очистіть 
теплообмінник. 

6.- УТИЛІЗАЦІЯ 

• Відімкніть теплообмінник від джерел живлення і почекайте, поки 
він повністю охолоне. 

• Осушіть теплообмінник і зберіть рідини згідно діючих екологічних
норм.

• Утилізовуйте прокладки відповідно до діючого законодавства.

• Використовуйте підйомні системи, що використовуються при 
установці теплообмінника.

• Перевірте, чи можливе повторне використання якихось частин 
теплообмінника за іншим призначенням.

Матеріали: 
Зверніться до документації, що додається до замовлення, стосовно 
інформації про матеріали, що використовуються для виготовлення 
теплообмінника.

• Пластини з нержавіючої сталі або титану.

• Інші металеві компоненти: вуглецева сталь або нержавіюча сталь.

• Прокладки: NBR; EPDM, оброблені пероксидом; Viton®; HNBR. 

Ізоляційні або захисні матеріали пластин: нержавіюча сталь +  
керамічні або алюмінієві + поліуретанові плити. 
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	Перевірте точність вимірювальних приладів, що застосовуються.
	Забруднення може обмежувати поток вздовж каналів і знижувати теплопровідність (зниження ефективності). Очистіть теплообмінник.
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