
Zgodba iz ozadja
Kakovost in zanesljivost je ekonomski vidik. 
Vsi stremimo k temu, da so procesi bolj učinkoviti in energetsko 
varčni. Optimizirana zmogljivost mora nuditi ekonomično obra-
tovanje. Vpliv na okolje in klimatske spremembe je potrebno kar 
se da znižati.

Glede na vse to, je razumljivo, da moramo izdelati opremo z dol-
go dobo obratovanja, znižati skupne stroške in povečati donosn-
ost investicije v celotnem življenskem ciklu opreme. 

To so dejstva, katera smo vgradili v ploščne prenosnike toplote 
Alfa Laval. Poglejmo jih bližje. Videti je več, kot zazna naše oko, 
dejansko se za tem skriva celotna zgodba. 

Raziščite več. Prenesite naš Alfa Laval X app
Prenesite naš Alfa Laval X-app, približajte vašo mobilno napravo 
na sliko na naslovnici in vstopite v svet novih dimenzij.

www.alfalaval.com/insights

Alfa Laval na kratko
Alfa Laval je vodilni svetovni dobavitelj specializiranih 
proizvodov in inženirskih rešitev. 

Naša oprema, sistemi in storitve so namenjene pomoči 
strankam pri optimizaciji zmogljivosti njihovih procesov. 
Vedno znova.

Našo, stramla, pomagamo pri ogrevanju, hlajenju, 
separaciji in transportu proizvodov, kot so olje, voda, 
kemične snovi, pijače, prehrambni izdelki, škrob in v 
farmacevtiki.

Naša globalna organiziranost v skoraj 100 državah deluje 
v dobrobit naših strank in jim pomaga ostati v ospredju.

Kako stopiti v stik z Alfa Laval
Posodobljeni podatki stikov v Alfa Laval za vse države so 
vedno na voljo na naši spletni strani:
www.alfalaval.com  ali elektronski pošti: 
Slovenija.info@alfalaval.com
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VPOGLED
Oko zazna marsikaj, vendar je možno videti več. Dejansko se za tem skriva cela zgodba.
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Konkurenčne prednosti  
iz celega sveta

Nizozemska | Gronningen
Obnovljiv naravni plin

Obrat za pridobivanje obnovljivega 
naravnega plina Attero na Nizozems-
kem uporablja razstavljive ploščne 
prenosnike toplote za hlajenje tekočine, 
segrevanje obogatenega tekočine v 
procesu, ki nadgradi bioplin v obnovljivi 
naravni plin.

  Več o primeru

Rusija | Moskva
Ogrevanje in hlajenje najvišje  
stavbe v Evropi

Skupaj 57 kompaktnih ploščnih prenosnikov 
toplote je uporabljenih za ogrevanje in hlajenje 
visoke stavbe Federation Complex Towers v 
Moskvi, ki je najvišja stavba v Evropi. Prenos-
niki toplote znižujejo stroške obratovanja in 
enostavno ohranjajo potreben tlak v stavbi te 
višine.

  Več o primeru

Danska | Kopenhagen
Naravno hlajenje

Obrat za daljinsko hlajenje izrablja morsko vodo 
in naravna hladilna sredstva za hlajenje bližnjih 
trgovin in pisarniških prostorov. V celotnem 
sistemu so uporabljeni prenosniki toplote Alfa 
Laval, ki omogočajo zamenjavo toplogrednih 
hladilnih sredstev. 

      Več o primeru

Avstralija | Gordonvale
Povečevanje kapacitete uparjanja  
v mlinu sladkorja

V obratu Mulgrave Central Mill je bil kot grelnik 
bistrega soka uporabljen Alfa Lavalov razstavljivi 
ploščni prenosnik toplote M30, s čimer se poveča 
kapacitete uparjalnika. Prenosnik toplote omogoča 
visoko učinkovitost prenosa toplote pri nizki tempe-
raturni razliki med grelnim medijem in sokom.

 Več o primeru

Uporabite Alfa Lavalov X app in odkrijte prednosti, 
ki so jih druga podjetja pridobila z vgradnjo razstav-
ljivih ploščnih prenosnikov toplote Alfa Laval. Pred-
nosti, kot so višja učinkovitost in nižja poraba ener-
gije vam prinašajo konkurenčno prednost v vašem 
delovanju in bolj okolju prijazno zmogljivost.

ZDA | New York
Napajanje najvišjih stolpov. 
One Bryant Park

Nova stavba Bank of America na One 
Bryant Park v New York City je zgrajena 
iz lokalno recikliranih materialov in je 
opremljena z Alfa Lavalovimi ploščnimi 
prenosniki toplote, ki ogrevajo stavbo 
pozimi in hladijo poleti. To je izjemen 
primer zelene gradnje, ki zmanjšuje 
emisije toplogrednih plinov.  

 Več o primeru

Antarktika
Tekoča voda na južnem tečaju

V večini delov sveta v pitno vodo dajemo 
koščke ledu, da jo ohladimo. Vendar ne 
na Antarktiki. Tam je potrebno vzdrževati 
temperaturo vode nad lediščem. V Bazi 
Scott je za izkoriščanje odpadne toplote 
nameščen ploščni prenosnik toplote, ki 
ohranja temperaturo vode nad lediščem 
ter ustvarja ugodne temperature za 
bivanje.  

 Več o primeru

Brazilija | Rio
Nafta v velikih globinah

Brazilski Petrobas izkorišča nafto iz 
globine 2200 m. Njihovo plavajoče 
skladišče in tovorna ladja je opremljeno 
s ploščnim prenosnikom toplote Alfa 
Laval T50. Ta loči nafto od vode in 
plina. Rešitev je prepolovila število pre-
nosnikov toplote, zmanjšala potreben 
prostor in potrebo po vzdrževanju.

 Poglej video

Združeni Arabski Emirati | Dubai 
Stolp, ki podira rekorde

52 razstavljivih ploščnih prenosnikov to-
plote za vodo, HVAC aplikacije in plavalni 
bazen. Alfa Lavalova tehnologija ohranja 
najvišjo stavbo na svetu hladno. Prenosniki 
toplote obratujejo skupaj z daljinskim hla-
jenjem in inovativnim sistemom hranilnikov 
ledu.

 Več o primeru

Kitajska | Šanghaj 
Dvojna stena, dvojna varnost v  
obratu MDI

Alfa Lavalov ploščni prenosnik toplote z dvojno ste-
no zagotavlja dvojno varnost v velikem kemičnem 
obratu na Kitajskem, ki proizvaja MDI, katerega se 
uporablja za poliutetansko peno. Zasnova dvojne 
stene preprečuje tveganje za mešanje tekočin.  

 Več o primeru

Pakistan | Karači
Zmagoslavje pitne vode

Alfa Laval tehnologija v Pakistanskem 
Karačiju pretvarja morsko vodo v pitno 
vodo. Morska voda se upari in konden-
zira v svežo vodo s pomočjo titanovih 
ploščnih prenosnikov toplote Alfa Laval. 
V pitno vodo so nato dodani mine-
rali. Vodo nato distribuirajo v mestni 
vodovod.

 Poglej video

Italija | Sponti sul Mincio
AlfaCheck in čiščenje na mesti (CIP) 
prinašata učinkovitost

Čiščenje na mestu (CIP) in AlfaCheck pre-
ventivno vzdrževanje omogočata maksimalno 
učinkovitost prenosnikov toplote v elektrarni 
v Ponti sul Mincio v Italiji, brez nepredvidenih 
zaustavitev.

 Več o primeru

ZDA | Los Angeles
Prihranek časa in denarja z 
izmenljivimi paketi plošč

Ena izmed najbolj luksuznih družb 
za križarjenje na svetu uporablja dva 
prenosnika toplote Alfa Laval M30, 
kot nizkotemperaturna hladilnika na 
krovu luksuznih križark. Med rednim 
servisiranjem podjetje uporablja Alfa 
Laval titanove pakete plošč, ki zagotav-
ljajo zanesljivo obratovanje v primeru 
morske vode.

 Več o primeru

Preslikajte sliko z vašo mobilno napravo. Ko zajamete sliko, pritisnite 
na vašo napravo za dostop do celotnega opisa primera.
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