
Spiralny wymiennik ciepła ALSHE STW jest przeznaczony 
do wszelkich zastosowań związanych z obróbką termiczną 
typu osad/woda, a w szczególności do obróbki osadów 
takiej jak:
 Podgrzewanie osadów ściekowych w komorach  
 fermentacyjnych. 
 Podgrzewanie osadów w systemach pasteryzacji. 
 Wstępne podgrzanie osadu celem poprawienia efektu  
 odwodnienia. 
 Chłodzenie ścieków przemysłowych i wód odpadowych. 
 Odzysk ciepła.

Budowa
 Od strony otwartego kanau osadowego wymiennik jest  
 wyposażony w wykonaną ze stali i zawieszoną na  
 zawiasach pokrywę, mocowaną do korpusu za pomocą  
 śrub hakowych. 
 Pokrywa jest zabezpieczona od styczności z medium  
 gumową uszczelką. 
 W pokrywie nie ma żadnych podłączeń. Dzięki temu  
 łatwe jest otwieranie i ręczne czyszczenie wymiennika,  
 jeśli jest wymagane. Pokrywa inspekcyjna na wlocie  
 osadu zapewnia łatwy dostęp w przypadku zatkania  
 kanału. 
 Korpus wymiennika jest mocowany do podłogi za pomocą  
 wsporników tak, że oś spirali jest umieszczona poziomo. 

Korzyści
 Pojedynczy kanał swobodnego przepływu i duża gład- 
 kość powierzchni powodują efekt „samoczyszczenia”.
 Przeciwprądowy przepływ daje najefektywniejszą wy- 
 mianę ciepła, a zarazem decyduje o zwartej konstrukcji.  
 Zwarta konstrukcja, niewielkie gabaryty zewnętrzne  
 zmniejszają koszty instalacji. 
 Dzięki efektowi samoczyszczenia, który wydłuża czas  
 pomiędzy kolejnymi serwisami, zostały obniżone koszty  
 obsługi. 
 Pojedyncza pokrywa daje łatwy dostęp do kanałów  
 osadowych w przypadku czyszczenia mechanicznego. 
 Czyszczenie chemiczne tzw. CIP i płukanie zwrotne  
 wymiennika wydatnie skraca przerwy na obsługę. 
 Niezapychające się kanały zapewniają płynny przepływ  
 osadu, ze stałą prędkością. 
 Niski koszt użytkowania, który wynika z wysokiej  
 sprawności, małych wymiarów i niewielkiej obsługi. 

Standardowe lub indywidualne wykonanie ALSHE 
ALSHE STW oferowany jest do różnych zastosowań  
w wykonaniu standardowym lub zgodnie z życzeniem 
klienta. Może być oferowany również bez pokrywy, czyli 
na przykład jako ALSHE STW FW (całkowicie spawany). 
Wymiennik ten posiada taką samą budowę i cechy jak 
ALSHE STW, ale nie ma możliwości otwierania go w celu 
dokonania czyszczenia ręcznego. 

Zasada działania 
ALSHE STW jest zbudowany z dwóch nawiniętych spiral-
nie pasów blachy, które tworzą parę koncentrycznych dróg 
przepływu. Media przepływają przeciwprądowo w dwóch 
kanałach, jeden strumień płynie od środka na zewnątrz,  
a drugi odwrotnie. Kanał osadowy jest otwarty z jednej  
strony i zamknięty z drugiej, a kanał wodny jest zamknięty  
z obydwu stron. Każdy kanał ma jedno podłączenie  
w środku, a drugie na obwodzie urządzenia. 

ALSHE STW – Kompaktowy i wydajny
Spiralny wymiennik ciepła typu osad/woda
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Zakres wydajności

* podane wartości są typowe przy podgrzewaniu osadów w komorach fermentacyjnych.

Dane techniczne ALSHE STW ALSHE STW FW
Wymiary patrz poniżej patrz poniżej
Wielkość powierzchni 7,2 ÷ 27,7 m2 7 ÷ 27,7 m2

Zakres wydajności  patrz wykres powyżej patrz wykres powyżej
Szerokość kanałów 25 mm 25 mm
Materiał powierzchni wymiany ciepła stal węglowa, stal 316L, stal 304L (oprócz FW)
Przepisy dotyczące ciśnienia PED według 97/23 EC Article 3.3 (SEP) / ASME
Ciśnienie projektowe 6 bar 5 bar
Temperatura projektowa Min. 0°C – Max. 100°C

ALSHE STW 
Model Wysokość  Szerokość Głębokość
ALSHE STW 200 1025/40 1290/51  720/28
ALSHE STW 400 1025/40 1290/51 870/34
ALSHE STW 600 1025/40 1290/51 1070/42
ALSHE STW 800 1025/40 1290/51 1270/50
ALSHE STW 1000 1025/40 1290/51 1470/58

ALSHE STW FW 
Model Wysokość  Szerokość Głębokość
ALSHE STW 200FW 1200/47 1060/42 820/32
ALSHE STW 400FW 1200/47 1060/42 970/38
ALSHE STW 600FW 1200/47 1060/42 1185/47
ALSHE STW 800FW 1200/47 1060/42 1310/52
ALSHE STW 1000FW 1200/47 1060/42 1560/61

Wymiary podane w mm/cal

Wymiary

Opcje: 
• pokrywa
• stopy
• zawiasy


