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Технічний опис 
 

Пластинчаті теплообмінники Micro Plate™ 
XGM032 
 
Опис і 
технічні дані 

 

Теплообмінники Micro Plate™ – це 
революційна технологія від Danfoss. 
Пластинчаті теплообмінники XGM032 
спеціально розроблені для 
використання в системах 
централізованого теплопостачання, 
холодопостачання та в системах 
гарячого водопостачання. 
 

Основні дані: 

• мінімальна температура: -10°С 
• максимальна температура: +150°С 
• максимальний робочий тиск: 16 бар 
• робоче середовище: вода, водні 
  розчини гліколю до 50% 
• приєднання: DN32 
 

Сертифіковані в відповідності з 
нормами: 

• PED 97/23/EC 
• ГОСТ 12.2.063-81 
• ДСТУ 3949-200 

____________________________________________________________________________________ 
 

Маркування                 XGM032 H-1-20 
         

        Кількість пластин 

        Кількість ходів (1=1-ходовий) 

        Тип пластини (H/M/L) 

        Розмір приєднання (DN32) 

        Тип приєднання (муфтове) 

        Розбірний теплообмінник 

____________________________________________________________________________________ 
 

Схема 
приєднання і 
призначення 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ходовий теплообмінник 

Т11 – вхід теплоносія первинного контура 
Т12 – вихід теплоносія первинного контура 
Т21 – вхід теплоносія вторинного контура 
Т22 – вихід теплоносія вторинного контура 

Теплообмінник складається з штампованих 
пластин між якими рухається потік 
теплоносія. Ущільнення між пластинами 
створюють герметичні канали для руху 
теплоносія і відділяють потоки один від 
одного, первинного та вторинного контура, 
щоб вони не змішувались. Завдяки 
спеціальному профілю пластин досягається 
висока ефективність теплопередачі за 
рахунок високої турбулентності потоку. 
Призначення теплообмінника полягає в 
передачі тепла через теплообмінні 
пластини від теплоносія первинного 
контура до теплоносія вторинного контура 
без їх змішування. Розбірний пластинчатий 
теплообмінник можна розібрати для 
очищення і заміни ущільнень та пластин, 
при необхідності. Є можливість міняти 
потужність теплообмінника шляхом зміни 
кількості пластин. 
Вибір теплообмінника виконується за 
допомогою програми “Hexact” на необхідну 
теплову потужність, на потрібні 
температури при допустимих втратах тиску. 
Програму “Hexact” можна завантажити з 

hexact.danfoss.com. 
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Коди для 
оформлення 
замовлення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технічні дані 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1-ходовий розбірний пластинчатий теплообмінник XGM032 

Малюнок 
К-сть 

пластин 
(шт.) 

Приєднання 
XGM032 L XGM032 M XGM032 H 

Код 

 

20 

Зовнішня 
різь G 1 ¼  

004H7096 004H7087 004H7078 

30 004H7097 004H7088 004H7079 

40 004H7098 004H7089 004H7080 

50 004H7099 004H7090 004H7081 

60 004H7100 004H7091 004H7082 

70 004H7101 004H7092 004H7083 

80 004H7102 004H7093 004H7084 

90 004H7103 004H7094 004H7085 

100 004H7104 004H7095 004H7086 

 
  Додаткове обладнання 

 Тип Код 

 Теплова ізоляція для теплообмінника XGM032 з 20-40 пластин 004H7117 

 Теплова ізоляція для теплообмінника XGM032 з 41-70 пластин 004H7118 

 Теплова ізоляція для теплообмінника XGM032 з 71-100 пластин 004H7119 

 Монтажний кронштейн 004H7222 

 Ущільнення EPDM для XGM032 (10 шт. в упаковці) 004H7128 

 Ущільнення EPDM для XGM032 (250 шт. в упаковці) 004H7129 

 Пластина для XGM032H PN16/25 (10 шт. в упаковці) 004H7186 

 Пластина для XGM032M PN16/25 (10 шт. в упаковці) 004H7187 

 Пластина для XGM032L PN16/25 (10 шт. в упаковці) 004H7188 

 Пластина для XGM032H PN16/25 (250 шт. в упаковці) 004H7189 

 Пластина для XGM032M PN16/25 (250 шт. в упаковці) 004H7190 

 Пластина для XGM032L PN16/25 (250 шт. в упаковці) 004H7191 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 1-ходового XGM032H PN16/25 004H7204 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 1-ходового XGM032M PN16/25 004H7205 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 1-ходового XGM032L PN16/25 004H7206 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 2-ходового XGM032H PN16/25 004H7219 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 2-ходового XGM032M PN16/25 004H7220 

 Перша та остання торцеві пластини з ущільненнями для 2-ходового XGM032L PN16/25 004H7221 

 
  Фітинги для приєднання пластинчатих теплообмінників 

Малюнок Опис Приєднання Код 
1)

 

 

Під пайку G 1¼ A/22 мм, 28 мм 004B1358 

 

Під приварку 
G 1¼ A/DN 25 003H6910 

G 1¼ A/DN 32 004B1343 

  1) 
Один комплект складається з двох фітингів з накидними гайками і з ущільненнями 

 
 

 
Максимальний робочий тиск бар 16 

Максимальна робоча температура 
°С 

+150 

Мінімальна робоча температура 
1)

 -10 

Робоче середовище Питна вода, циркуляційна вода, водні розчини гліколю до 50% 

Об'єм / канал 

л 

0,097 

Об'єм первинного контура  (n/2) -1 × об'єм / канал 

Об'єм вторинного контура  (n/2) × об'єм / канал 

Тип приєднання Циліндрична зовнішня різь згідно з DIN ISO 228/1 

Розмір приєднання G 1 1/4 

Матеріал пластини Нержавіюча сталь EN1.4404 

Товщина пластин мм 0,3 

Тип кріплення ущільнень Без використання клею 

Матеріал ущільнення EPDM 

  *n – кількість пластин 
  1) 

при температурі теплоносія нижче +2°С необхідно використовувати водні розчини гліколю 
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Монтаж Теплообмінник має бути встановлений у 
вертикальному положенні. У разі потреби 
підготуйте основу для теплообмінника. 
Рекомендується встановити запірну арматуру 
на під’єднаних трубопроводах до теплооб-
мінника для проведення технічного 
обслуговування. 
Трубопроводи, які під’єднані до теплооб-
мінника, повинні бути зафіксовані нерухомими 
опорами для запобігання передачі згинаючих 
зусиль на патрубки теплообмінника. 
 
 

Запобіжний клапан повинен бути 
встановлений між теплообмінником і 
запірною арматурою на вторинній стороні 
теплообмінника. Якщо запобіжний клапан не 
встановлений, теплове розширення рідини 
може пошкодити теплообмінник, коли запірна 
арматура закрита. 
Для зменшення тепловтрат рекомендується 
обладнувати теплообмінник теплоізоляцію. 
 

Розміри 
 

                 

               
 
 
 
 

  Теплообмінник                                                                  Ізоляція 

Тип A B C D E G 
Маса 
(кг) 

 

Код G B I H 
Маса 
(кг) 

XGM032L 

2,3 x n 180 63 470 65 570 

0,21 x n + 36,14 

 

004H7117 

615 270 50 

360 10 

XGM032M 0,21 x n + 43,51 

 

004H7118 460 12 

XGM032H 0,21 x n + 50,88 

 

004H7119 560 14 

    *n – кількість пластин 
 
 

Монтажний кронштейн 
 

 
 

 

 
 
Компанія Данфосc ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Данфосc ТОВ залишає за 
собою право вносити зміни в свою продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін 
не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. 
Всі торгові марки в даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss. Всі права захищені. 


