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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

1 Viktig information

1.1 Ansvarsfriskrivning
Denna bruksanvisning gäller alla AlfaBlue Junior DG kylmedelkylare och ska läsas tillsammans med 
produktmanualen för luftkylda kylmedelkylare, AHE00050. Båda manualerna måste läsas noga och 
alla instruktioner ska alltid följas. Alfa LU-VE åtar sig inget ansvar för skador som uppstår genom att 
instruktionerna i manualerna och orderrelaterade dokument inte följs.

1.2 Avsedd användning 
Kylmedelkylare är delvis kompletta maskiner i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC och 
avsedda för inbyggnad i kylsystem. Försäkran om inbyggnad finns tillgänglig på alfa.luvegroup.
com. Enheterna får inte tas i drift förrän överensstämmelsen med den kompletta maskinen eller 
kylsystemet kan verifieras enligt följande standarder och direktiv:

• Direktiv för tryckutrustning, PED, 2014/68/EU

• Maskindirektiv 2006/42/EC

• Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU

• Elektrisk maskinutrustning IEC 60204-1

• Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

• Eventuella tillämpliga lokala eller nationella lagar

1.3 Var hittar jag produktinformationen?
Detaljerad teknisk information för enskilda produktmodeller finns i orderdokumenten, på typskylten 
och i produktdatabladen. Heltäckande teknisk information för alla Alfa LU-VE:s luftvärmeväxlare 
finns på alfa.luvegroup.com. Den omfattar:

• Produktmanualer

• Bruksanvisningar

• Produktblad & broschyrer

• Tekniskt datablad (från produktvalsprogram)

• Måttritningar

• Elektriska kabeldiagram

• Certifikat

Alfa LU-VE erbjuder service och support över hela världen. Kontakta din lokala Alfa LU-VE 
återförsäljare om du har frågor eller undrar över någonting. 
Kontaktinformation finns på alfa.luvegroup.com. 

AlfaBlue Junior DG

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com/dg
https://alfa.luvegroup.com/dg
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2 Produktbeskrivning

2.1 Allmän information och tillämpning
AlfaBlue Junior DG är en konkurrenskraftig serie kylmedelkylare som erbjuder mycket hög prestan-
da, enkel installation och som är lätt att integrera med andra komponenter. Högeffektiva fläktmotor-
er kombinerar utmärkta ljudegenskaper och låg energikonsumtion. AlfaBlue Junior kylmedelkylare 
används ofta för att kyla ner kondensvatten i anläggningar för luftkonditionering eller kylsystem. 
Inom processindustrin passar kylmedelkylare för kylning av olika typer av slutna vätskesystem.

• Passar för alla typer av vätskor som inte korroderar med koppar.
• Kapacitet: 45 upp till 233 kW (vatten, EN1048).

2.2 Standardkonfiguration
Lamellbatteri:  
En innovativ batteridesign, tillverkad av 8 mm kopparrör och turbofinlameller i aluminium. 
Lamellavståndet i standardutförande är 2,1 mm. Vätskeanslutningarna är externt gängade. Varje 
värmeväxlare är läckagetestad med torr luft. Högre design-/testtryck kan levereras vid förfrågan.

Modell Designtryck Testtryck

AlfaBlue Junior DG 10 bar 15 bar

Konstruktion:
Patenterad design av batterihöljet som tillåter termisk expansion och som skyddar mot vibrationer. 
Korrosionsbeständigt material i höljet, pulverlackerad RAL9002. Separerade fläktsektioner. 

Fläktar:
Högeffektiva AC- eller EC-fläktmotorer med låg strömförbrukning. Finns i 2 olika fläktdiametrar 
(500 och 630 mm), olika strömförsörjning (230/50-60/1, 400/50/3, 480/60/3) och fyra ljudnivåer. 
Skyddsklass IP 54 enligt DIN 40050.
AC-fläktmotorerna är utrustade med integrerade termokontakter som ger ett pålitligt skydd mot 
termisk överhettning (terminaler i anslutningsboxen). 

2.3 Tillval

• Servicebrytare (SW)
• Anslutningsbox för elektrisk strömanslutning (CB)
• Fläkthastighetskontroll 230/1 och 400/3 (FP)
• Batteritillval:

- Epoxybehandlade aluminiumlameller (EP)
- Saltvattenresistent aluminium AlMg-lameller (SWR)
- Kopparlameller (CU)
- F-coat behandling (FC)
- Industrilameller (IF)
- Lamellavstånd 2,5 mm (andra lamellavstånd på förfrågan)

• Vibrationsdämptare (VD)
• Kåpa över samlingsrör och tubböjar (CV)
• Benstativ för vertikalt luftflöde
• Aluminiumflänsar (FL)

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2.4 Kodbeskrivning

DG SE 50 2 .1 B D 12 H/V BO * - AL 2.1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 AlfaBlue Junior kylmedelkylare 
 2 Ljudnivå/fläkt kod (S=standard, L=low, Q=quiet, R=residential, E=EC fläktmotor)
 3 Fläktdiameter (50=500, 63=630 mm)
 4 Antal fläktar (1 till 6)
 5 Versionsnummer
 6 Kod rörrader (A, B, C)
 7 Antal faser (S=1-fas, D=3-fas D-koppling, Y=3-fas Y-koppling)
 8 Antal slingor
 9 Enheter anpassade för både horisontellt och vertikalt
 luftflöde (kit med benstativ krävs för vertikalt luftflöde)
10 Förpackning (BO=kartong, CR=trähäck)
11 Tillval
12 Lamellmaterial (AL=Aluminium, IF=Industrilameller, SWR=AlMg2.5, 
 CU=Koppar, EP=Epoxybehandlad aluminium, FC=F-coat)
13 Lamellavstånd (2,1 alternativt 2,5 mm)
14 Rörmaterial (CU=koppar)
15 Tillval

3 Produktmärkningar

①②

⑤
③④ ③

⑦

⑧

⑥

41103043SP
Spare part item number 2. Fläktmotor

Fläktmotorns artikelnummer.

1. Elektriskt matad komponent
Elektriskt matad komponent. Bryt 
strömförsörjningen före allt underhålls- eller 
installationsarbete.

3. Fläktens rotationsriktning
Etiketten indikerar fläktens rotationsriktning.

4. Rörliga delar
Varning: rörliga delar.
Stäng av strömförsörjningen innan något under-
hålls- eller installationsarbete utförs.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5. Produktmärkning

Model Se kapitel "2.4 
Kodbeskrivning"

Item ID  
Serial no. 

Ange dessa vid beställning 
av reservdelar eftersom de 
identifierar enheten

O.A. Orderbekräftelsenummer

Unit Net Weight Kontrollera före alla lyft-
manövrar så att lämplig 
lyftutrustning används

6.  Produktmärkning - batteri

Model Se kapitel "2.4 
Kodbeskrivning" 

Item ID  
Serial no. 

Ange dessa vid beställning 
av reservdelar eftersom de 
identifierar enheten

Max DN Maximal diameter på distri-
butionsröret

Fluid Group I enlighet med PED
Coil Ts Batteriets arbets-

temperaturområden
Ps Designtryck
Pt Testtryck
Test date Datum när batteriet 

trycktestades i fabriken
WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. *********
                    DG****************** 
                          *************** 
Item ID       *************
Serial no.      *************
Sn

Material       CU
PED Category                Art. 4.3
                 
Max DN        33
Fluid Group          2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps           10 bar 
Pt           15 bar
Test Date           04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  ********
         DG********************
           *********************

Item ID      **************
Serial no.    ***************

Unit Net Weight                 86 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn     3~400V-480V
f       50/60Hz

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Country of origin Italy

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

IN OUT
7. & 8. In/Ut
In- och utlopp för kylmedelsanslutningar.

Jordning
När elektriska enheter från Alfa LU-VE är 
försedda med denna etikett måste de jordas. 
Den gul/gröna jordledaren måste lämnas 
längre än de andra, för att säkerställa att den 
är den sista som lossnar från plintarna vid 
drag i kabeln. Jordkabeln är designad för den 
elektriska utrustningen för denna enhet och 
ska inte användas som skydd från externa 
strömkällor.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4 Uppackning och lyft
Följ alltid riktlinjerna och instruktionerna i produktmanualen för luftkylda kylmedelkylare AHE00050.

4.1 Förpackning
Alla enheter är förpackade och transporteras i en position för horisontellt luftflöde. AlfaBlue Junior 
501/502 är monterade på en träpall och täckta med en robust låda av kartong (box). Alla andra 
modeller är monterade på en träpall och förpackade med plastfolie och täckta med en öppen 
trähäck. 

4.2 Transportdimensioner
modell Standard

packning 
typ

Standardförpackning Inkl. fläkthastighetskontrollpanel

Längd
cm

Bredd
cm

Höjd
cm

Volym
m3

Vikt
kg

Längd
cm

Bredd
cm

Höjd
cm

Volym
m3

Vikt
kg

501 box 120 61 97 0,7 67 125 61 95 0,7 75
502 box 210 61 97 1,2 121 224 70 101 1,6 134
503 trähäck 311 70 100 2,2 208 311 70 100 2,2 226
504 trähäck 402 70 102 2,9 282 412 58 100 2,4 296
631 trähäck 177 91 135 2,2 122 177 87 127 2,0 130
632 trähäck 277 91 135 3,4 198 259 91 141 3,3 212
633 trähäck 377 91 135 4,6 296 377 91 135 4,6 310
634 trähäck 477 91 135 5,9 376 577 91 137 7,2 390
635 trähäck 577 91 135 7,1 477 559 91 141 7,2 491
636 trähäck 677 91 137 8,4 554 678 91 141 8,7 577

Förflyttning kan ske med hjälp av en gaffeltruck. 
Värmeväxlare kan staplas vid lagring (max. 2 
enheter på varandra). 501

502
503
504
63* max. 1

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Alla enheter är packade och transporterade 
i en position för horisontellt luftflöde. Vid 
vertikalt luftflöde måste benstativ monteras före 
installationen av enheten. För att göra detta 
måste enheten lyftas och tiltas 90° mot ett stöd. 
Använd stöd för varje fotposition. Stöden måste 
täcka hela höljets bredd för att undvika att 
batteriet skadas.

Lossa fixeringsbultarna och ta bort alla 
monteringsprofiler. För DG 630-modeller, ta även 
bort lyftöglorna på motsatt sida av höljet. 

Ersätt alla monteringsprofiler med de avsedda 
benstativen. Benstativen ska användas 
på båda sidor av höljet på samtliga lediga 
positioner för stativ och lyftöglor.

När alla benstativ är på plats är enheten redo 
för ytterligare positionering och installation.

4.3 Montering av benstativ för vertikalt luftflöde 

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Total amount of lifting points (identical for both horizontal and vertical airflow models)

1 fan: 4 2 fans: 4 3 fans: 4 4 fans: 6

5 fans: 8 6 fans: 8

30° max 30° max

side view

AlfaBlue Junior värmeväxlare kan lyftas 
ovanifrån. För modeller med 2 eller fler fläktar, 
måste en lyftbalk användas. DG63-modeller 
är försedda med lyftöglor. För DG50-modeller 
måste gängade lyftöglor användas vid alla 
lyftpunkter.

Sätt fast bälten eller krokar vid lyftpunkterna. 
Respektera de tillåtna lyftvinklarna. Lasten på 
lyftkedjorna ska fördelas lika på alla lyftpunkter. 

För alla värmeväxlarmodeller är det 
obligatoriskt att använda samtliga indikerade 
lyftpositioner vid alla typer av lyftmanövrar.

4.4 Lyft ovanifrån

M8 gängad lyftögla 
DG50-modeller (ej 
inkluderade)

sidovy

Totalt antal lyftpunkter (identiskt för både horisontellt och vertikalt luftflöde)
1 fläkt: 4 2 fläktar: 4 3 fläktar: 4 4 fläktar: 6

6 fläktar: 85 fläktar: 8

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5 Installation
Följ alltid riktlinjer och instruktioner som finns i produktmanualen för 
luftkylda kylmedelkylare, AHE00050. 

5.1 Monteringsdimensioner
Ritningar som visar alla dimensioner för montering och anslutning av kyl-
medel finns tillgängliga att ladda ner från alfa.luvegroup.com.

Monteringsdimensioner för modell 50 – horisontellt luftflöde

860

900 ±5

1165 ±10

1760

1800 ±5  

2065 ±10  

2660

2700 ±5  

2965 ±10

3865 ±10

1800

3600 ±5

1760

40

20

Ø14

FRONT VIEW

82
6 

±5

420

470

Side view (all models) Mounting profile

Måttritningar

Vy från sidan (alla modeller) Monteringsprofil

FRONT VY

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfablue-junior-dg.html
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Monteringsdimensioner för modell 50 – vertikalt luftflöde

89
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±1
0
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0
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45
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TOP VIEW

Side view (all models) Mounting profile
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Monteringsdimensioner för modell 63 – horisontellt luftflöde
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Monteringsdimensioner för modell 63 – vertikalt luftflöde
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Ø16

TOP VIEW

Side view (all models) Mounting profile
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.2 Monteringsbas av betong
För att undvika oxidering av benstativet, rekommenderas starkt att värmeväxlaren monteras på en 
bas av betong. 

 78 

M 10

128

3
30

 
110 

9

Natural rubber, hardness 60° Sha.

5.3 Vibrationsdämpare
För en aktiv och passiv isolering av vibrationer 
och för att reducera överföring av oljud, 
rekommenderar Alfa LU-VE installation 
av vibrationsdämpare. Installationen av 
vibrationsdämpare måste göras innan enheten 
positioneras. Vibrationsdämpare ska placeras 
mellan enhetens fötter och monteringsbasen 
med bifogade M10-skruvar.

Modell Totalt antal 
vibrationsdämpare

501, 502, 503
631, 632, 633 4

504, 634 6
635, 636 8

Vertikalt luftflöde

5.4 Anslutningskompensatorer

Alfa LU-VE rekommenderar att anslutnings-
kompensatorer installeras både på in- och 
utgående anslutningar. Anslutnings-
kompensatorer är elastiska element som, 
korrekt installerade, absorberar de termiska 
expansionerna i rörledningarna. De hjälper 
också till att minska vibrationer.

Horisontellt luftflöde

Bilden visar ett exempel med en installation 
med gängtapp, mutter, bricka och låsmutter (ej 
inkluderad).

På det här viset kan vibrationsdämparen använ-
das för att justera höjden på kylaren. Detta 
är särskilt användbart vid långa enheter eller 
ojämnt underlag.

Naturgummi, hårdhet 60° Sha

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.5 Servicebrytare (tillval SW) 
Om servicebrytare (SW) är vald levereras den alltid inställd för horisontellt Iuftflöde, pga 
transportskäl. Höljets design är anpassat så att det kan användas för installation av både 
horisontellt och vertikalt luftflöde. För att anpassa servicebrytarens position till den aktuella 
positionen på siten – skruva loss fixeringsskruvarna, rotera brytaren som bilden visar och skruva 
tillbaka skruvarna igen.

5.6 Elskåp för varvtalsstyrning (tillval FT)
Elskåp för varvtalsstyrning (FP) levereras alltid i transportläge, enligt bilden längst till vänster. För 
installationer med horisontellt luftflöde, skruva loss elskåpets skyddshölje och montera det enligt 
positionen som visas på bilden nedan. Skyddsskärmen ska alltid placeras horisontellt för att skydda 
de elektriska komponenterna.

 
 

 
 

2xM6

Cover plate

Cover plate

Korrekt läge
för elskåp vid
horisontellt

luftflöde

Korrekt läge
för elskåp vid

vertikalt luftflöde

Transportläge
för elskåp

vid leverans

Felaktigt läge
för elskåp vid horisontellt 

luftflöde

Skyddsskärm
Skyddsskärm
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.7 Installationsanvisningar
Säkerställ att installationen sker på ett sätt så att följande villkor möts: 
• Placera enheten utomhus på en plats så att den kan övervakas och kontrolleras från alla sidor, 

vid alla tidpunkter.
• Säkerställ att det finns tillräckligt utrymme runtomkring enheten för underhållsarbete.
• Kontrollera att underlaget klarar enhetens vikt, inklusive kylmedel.
• En tumregel är att ytan för tilluften för inkommande luft ska vara minst lika stor som enhetens 

frontyta.
• Återcirkulation av varmluft ska alltid undvikas.

C

C

C

Wind Wind

>C

C

>2C

> C/2

> C
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

6 Drift
6.1 Uppstart
Vid varje systemuppstart ska följande procedur följas.

• Stäng ventilen för inflöde av kylmedelsvätska och öppna ventilen för utflöde av vätska.
• Öppna enhetens ventilationsplugg och fyll enheten medan ventilationen pågår.
• När all luft har försvunnit från vätskeslingan, stäng ventilationspluggen.
• Starta cirkulationspumpen.
• Öppna sakta systemventilen för inkommande vätska, tills rätt vätskeflöde har uppnåtts.
• Säkerställ att det inte finns några läckor i kylmedelsslingan eller i kylmedelsanslutningarna.
• Slå på strömmen till fläktarna.
• Starta fläktarna och kontrollera rotationsriktningen.
• Kontrollera efter en stunds drift att strömförbrukningen inte överskrider värdena som anges i de 

tekniska specifikationerna.

6.2 Avstängning 
Om enheten behöver tömmas inför underhållsarbete, systemnedstängning eller demontering, följ 
proceduren nedan:

• Stoppa tillförseln av kylmedel och stäng av strömförsörjningen.
• Se till att varken kylmedelsförsörjningen eller strömförsörjningen kan slås på oavsiktligt.
• Stäng ventilerna för in- och utgående vätska.
• Installera en ordentlig slang vid dräneringsventilerna. Öppna ventilations- och 

dräneringsventilerna. Varning: vätskan kan vara het!
• Se till att all vätska samlas i ett lämpligt kärl.
• Tryckluft kan påskynda dräneringsproceduren. Tryckluften ska vara fri från olja.

5.8 Elektriska anslutningar
Följande data avgör vilket elschema som ska användas vid den elektriska 
installationen:

• Värmeväxlarmodell
• Fläktmotortyp
• Elektriska tillval

Elscheman finns att ladda ner på alfa.luvegroup.com. 
Vid osäkerhet eller frågor, kontakta alltid din lokala Alfa LU-VE 
representant för råd.

Elektriska anslutningar

Kontakta Alfa LU-VE för att bestämma de optimala avstånden mellan enheter med hänsyn till speci-
fika förhållanden på siten. Särskilda hänsyn ska tas vid installationer så som:

• När installationsplatsen är utsatt för starka vindar.
• När det finns väggar eller andra hinder på siten med andra dimensioner än de som visades på 

föregående bilder.
• När allvarliga miljömässiga belastningar kan påverka enheten.

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfablue-junior-dg.html
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Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4x

7 Underhåll
Se till att strömförsörjningen är helt avstängd innan något underhållsarbete påbörjas och följ alltid 
riktlinjer och instruktioner som ges i produktmanualen för luftkylda kylmedelkylare, AHE00050.

7.1 Byte av fläktar

Koppla alltid från strömförsörjningen innan 
något underhållsarbete påbörjas på fläktar eller 
fläktmotorer.

Koppla från fläktkablarna.

Lossa fixeringsbultarna och ta bort den 
gamla fläkten. Montera en ny fläkt i samma 
position. Sätt tillbaka bultarna. Använd ett anti-
korrosionsskydd när bultarna skrivas tillbaka.

Anslut de elektriska kablarna igen.

Kontrollera att fläkten roterar i rätt riktning.

7.2 Kåpa över samlingsrör och tubböjar
Kåpan över samlingsrör och tubböjar kan 
tas bort vid inspektioner, rengörings- eller 
underhållsarbete. För att ta bort kåpan, lossa 
fixeringsbultarna.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
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Reservdelar för AlfaBlue Junior DG

① Kåpa över tubböjar
② Kåpa över samlingsrör – (anslutningssidan)
③ Monteringsprofiler (horisontellt luftflöde)
④ Benstativ (vertikalt luftflöde)
⑤ Fläktmotor
⑥ Vibrationsdämpare
⑦ Servicebrytare

Kontakta din lokala Alfa LU-VE representant för beställning av reservdelar eller rådgivning.

8 Reservdelar 

②

①

③

⑥

⑤

⑦

④
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alfa.luvegroup.com

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com

