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Katalog Wymienniki ciep³a,
typu HE

Wprowadzenie

w otaczaj¹cym powietrzu poprzez nieizolowane
ruroci¹gi ssawne. W wymienniku ciep³a ten efekt
jest wykorzystany do doch³odzenia ciek³ego
czynnika ch³odniczego.

Wymiennik ciep³a HE jest zazwyczaj stosowany
do przekazywania ciep³a pomiêdzy ruroci¹gami
cieczowymi a ssawnymi instalacji ch³odniczej.
Celem jest wykorzystanie efektu ch³odzenia,
który bez wymiennika ciep³a zostaje stracony

Charakterystyka • Zwiêksza wydajnoœæ ch³odnicz¹ parownika

• Pomaga zapobiec wrzeniu czynnika przed
zaworem rozprê¿nym

• Umo¿liwia nastawê termostatycznego zaworu
rozprê¿nego na minimalne przegrzanie,
a dziêki temu zapewnia maksymalne wyko-
rzystanie powierzchni parownika

• Pomaga zapobiegaæ wykraplaniu siê wilgoci
i szronieniu ruroci¹gów ssawnych

Dane techniczne Czynniki ch³odnicze
Wszystkie czynniki fluorowcopochodne.

Temperatura pracy
−60 → +120°C

Maksymalne ciœnienie robocze
HE 0.5, 1.0, 1.5, 4.0: PS=28bar, HE 8.0: PS=21.5bar

Maksymalne ciœnienie próbne
HE 0.5, 1.0, 1.5, 4.0: p'=40bar, HE 8.0: p'=28bar

Zamawianie Wielkoœæ wymiennika HE dobiera siê dostoso-
wuj¹c wielkoœæ przy³¹czy do wymiarów ruro-
ci¹gów instalacji ch³odniczej. Konstrukcja wy-
miennika pozwala na osi¹gniêcie normalnych
prêdkoœci przep³ywu par zasysanych z ma³ymi
spadkami ciœnienia. W ten sposób wydajnoœæ
wymiennika bêdzie dopasowana do wydajnoœci
instalacji.
Jednoczeœnie zapewniony jest powrót oleju do
sprê¿arki.
Je¿eli g³ównym celem jest unikniêcie wykrapla-
nia wilgoci i szronienia ruroci¹gu sawnego,
mo¿na dobraæ wymiennik HE nastêpnej, wiêk-
szej wielkoœci ni¿ ta, wynikaj¹ca z wydajnoœci.
HE stosowany jako pomocniczy skraplacz
nale¿y zawsze dobieraæ wed³ug przy³¹czy.

Mufa do lutowania ODF
 Ruroci¹g ciecz.  Ruroci¹g ssawny

cale mm cale mm

Typ Nr kodowy

HE 0.5 6 12 015D0001
1/4 1/2 015D0002

HE 1.0 10 16 015D0003
3/8 5/8 015D0004

HE 1.5 12 18 015D0005
1/2 3/4 015D0006

HE 4.0 12 28 015D0007
1/2 11/8 015D0008

HE 8.0 16 42 015D0009
5/8 15/8 015D0010
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Wydajnoœæ

Z krzywej dla R 22 wynika, ¿e odpowiedni jest
HE 4.0. Krzywa dla HE 4.0 le¿y bezpoœrednio
nad punktem przeciêcia linii
Qe = 4.5 kW i te = −25°C.

Strumieñ ciep³a Q oblicza siê ze wzoru:
Q = k × A × ∆tm
Q przep³yw ciep³a w W
k wspó³czynnik przejmowania ciep³a w

W/m2 °C
A powierzchnia przejmowania ciep³a wymien-

nika m2

∆tm œrednia ró¿nica temperatur w °C, obliczana
wzorem:

∆tmax.−∆tmin.∆tm = ∆tmax.ln ∆tmin.

Wartoœci k × A
Okreœlone doœwiadczalnie (patrz tabela)

1) Para zasysana sucha / ciek³y czynnik
ch³odniczy (normalne zastosowanie w insta-

lacjach ch³odniczych z fluorowcopochod-
nymi  czynnikami ch³odniczymi)  W / °C

HE 0.5 2.3
HE 1.0 3.1
HE 1.5 4.9
HE 4.0 11.0
HE 8.0 23.0

1) Powy¿sze wartoœci maj¹ zastosowanie tylko do pary
suchej (gazu). Nawet je¿eli dop³yw czynnika do parow-
nika jest regulowany przez termostatyczny zawór roz-
prê¿ny, zasysana para bêdzie porywa³a ma³e krople
cieczy do ruroci¹gu ssawnego. ¯eberka wymiennika HE
wy³apuj¹ te krople, które nastêpnie odparowuj¹. Mo¿e
to powodowaæ przegrzanie mniejsze od wartoœci teore-
tycznie wyliczonej.

Dok³adnego doboru mo¿na dokonaæ pos³uguj¹c
siê krzywymi, które podaj¹ wydajnoœæ instalacji
Qe dla R 22, R 134a i R 404A w zale¿noœci od
temperatury parowania te.

Przyk³ad
Wydajnoœæ instalacji      Qe = 4.5 kW
Czynnik ch³odniczy = R 22
Temperatura parowania  te = −25°C

K × A

Typ
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Konstrukcja
Dzia³anie

1. Przy³¹cze ruroci¹gu ssawnego
2. Przy³¹cze ruroci¹gu cieczowego
3. Komora wewnêtrzna
4. Komora zewnêtrzna

W wewnêtrznej komorze (3) wbudowane s¹
przestawione sekcje ¿eberek, powoduj¹ce
przep³yw turbulentny (burzliwy) z minimalnymi
oporami.
Przep³yw pary jest prosty, bez zmiany kierunku
i tworzenia siê "kieszeni" olejowych.

Ciek³y czynnik ch³odniczy przep³ywa przez ma³¹
komorê zewnêtrzn¹ (4), przeciwnie do kierunku
przep³ywu pary (w przeciwpr¹dzie)
Przep³yw jest kierowany przez wbudowan¹
spiralê z drutu, co poprawia wymianê ciep³a.
Gor¹ca ciecz przep³ywaj¹ca przez wewnêtrzn¹
komorê zapobiega wykraplaniu siê wilgoci na
powierzchni wymiennika.

Wymiary i waga

H1 L L1 L2 ∅  D Waga
mm mm mm mm mm kg

HE 0.5 20 178 10 7 27.5 0.3
HE 1.0 25 268 12 9 30.2 0.5
HE 1.5 30 323 14 10 36.2 1.0
HE 4.0 38 373 20 10 48.3 1.5
HE 8.0 48 407 29 10 60.3 2.3

Typ

Objêtoœæ

Zewn. komora cm3 Wewn. komora cm3
Typ

HE 0.5 8.5 23.0
HE 1.0 25.0 45.0
HE 1.5 40.0 100.0
HE 4.0 80.0 260.0
HE 8.0 175.0 475.0



4 RD.6K.A3.49   Danfoss A/S,  03 - 2002

Katalog Wymienniki ciep³a typu HE

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp
Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


