
Alfa Laval DOC410
Trocador de calor de placas brasadas para resfriamento a óleo

Introdução 

Alfa Laval DOC - Destinado a resfriadores de óleo são
trocadores de calor brasados a placas com flanges de
conexão robusta, que são adequados para aplicações de
resfriamento de óleo hidráulico.

Aplicações 

• Resfriamento de óleo

Benefícios 

• Compacto
• Fácil de instalar
• Autolimpante
• Baixo nível de serviço e manutenção necessários
• Todas as unidades são testadas em relação a pressão e

vazamento
• Sem gaxeta
• Flanges de conexão muito robusta

Projeto 

O material de soldagem veda e mantém as placas juntas nos
pontos de contato, garantindo a eficiência ideal da
transmissão de calor e resistência à pressão. Usando
avançadas tecnologias de projeto e verificação extensiva,
garante o mais alto desempenho e uma vida útil o mais longa
possível.

Os flanges de conexão robusta com roscas internas são
especificamente projetados para resfriamento de óleo sob
rigorosas condições de operação e reduzem os custos
devido à facilidade de instalação. Além disso, os flanges
permitem um torque significativamente maior na instalação
em comparação aos das conexões convencionais.



Dados técnicos 
Materiais padrão

Placas de cobertura Aço inoxidável

Conexões Aço inoxidável

Placas Aço inoxidável

Adição de soldagem Cobre

Dimensões e peso 1

Medida A (mm) 14,2 + (2,17 * n)

Medidas A (polegadas) 0,56 + (0,09 * n)

Peso (kg)2 19,5 + (1,14 * n)

Peso (lb)2 42,99 + (2,51 * n)

1 n = número de placas

2 Exceto conexões

Dados padrão

Volume por canal, litros (gal) 0,69 (0,1823)

Taxa de fluxo máx.1 m3/h (gpm) 265 (1166,8)

Direção do fluxo Paralelo

Número mínimo de placas 10

Número máximo de placas 300

1 Água a 5 m/s (16,4 pés/s) (velocidade de conexão)

Desenho dimensional 

Medidas em mm (polegadas)
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Pressão e temperatura do projeto 
DOC410 - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED
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Projetado para vácuo total.

Os trocadores de calor a placas da Alfa Laval estão
disponíveis em uma ampla variedade de aprovações de
tanque de pressão. Entre em contato com o representante da
Alfa Laval para obter mais informações.

NOTA: Os valores acima devem ser usados como uma
indicação. Para obter os valores exatos, use o desenho
gerado pelo configurador da Alfa Laval ou entre em contato
com o representante da Alfa Laval.
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Como contatar a Alfa Laval
Informações atualizadas sobre contatos da Alfa Laval em todos os países
encontram-se disponíveis em nosso site, em www.alfalaval.com e
www.alfalaval.com.br.
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