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Danfoss | Špirálové výmenníky tepla

Definitívne riešenie 
prenosu tepla pre 
náročné médiá
Špirálové výmenníky tepla SONDEX® sú dokonalým riešením aj pre tie 
najnáročnejšie médiá s vysokou viskozitou.  Navrhnuté a vyrobené na mieru 
na spracovanie kalov, bahien, odpadových vôd, drevnej hmoty, uhľovodíkov 
s vysokou viskozitou a znečistených kvapalín, ktoré obsahujú vlákna a pevné 
látky. V špirálových výmenníkoch tepla sa namiesto zväzkov rúrok používajú 
zvinuté plechy a možno nimi dosiahnuť veľmi vysoký tepelný výkon bez toho, 
aby sa obetovala medzera medzi plechmi, čo umožňuje prietok médií bez 
obmedzení.

Výrazné 
zníženie rizika 

znečistenia vďaka 
samočistiacim 

kanálom 
špirálového 

výmenníka tepla



Priestranné kanály 
pre náročné médiá

Jadrom špirálových výmenníkov tepla SONDEX® sú koncentrické 
špirálové dosky uložené v plášti. Špirály tvoria dva úplne 
oddelené kanály s protiprúdovým usporiadaním prúdenia, ktoré 
umožňuje výmenníku tepla dosiahnuť veľmi tesné termické 
väzby, vďaka čomu sú naše špirálové jednotky vynikajúce na 
aplikácie s rekuperáciou tepla.

Vymedzovacie čapy privarené na doske špirály udržiavajú 
konštantnú  medzeru medzi doskami a výrazne prispievajú k 
turbulentnému prúdeniu v našich bežných špirálových 
výmenníkoch tepla.  Náš variant Free Flow je bez čapov a trochu 
menšiu turbulentnosť kompenzuje oveľa väčšou medzerou 
medzi doskami pre najnáročnejšie médiá.
Tieto možnosti nám umožňujú efektívne zvládnuť akúkoľvek 
úlohu a ponúkame vám možnosť výberu bežných kanálov alebo 
kanálov typu Free Flow na oboch stranách, prípadne ich 
kombináciu.

Skonštruované na náročné aplikácie

• Navrhnuté tak, aby zvládli veľmi agresívny 
teplotný program a veľmi náročné médiá

• Presnosť robota zabezpečuje rovnomerné a 
vysokokvalitné laserové zváranie špirál a 
vymedzovacích čapov

• Žiadne tesnenia na strane kanála 

Spoľahlivý výkon, veľmi krátke prestoje

• Jednokanálová konštrukcia, ktorá vytvára veľký 
gradient rýchlosti prúdenia v priereže, čo prispieva 
k samočistiacemu efektu, ktorý zabraňuje upchatiu 
jednotky.  Špirálové výmenníky tepla sú dokonalým 
riešením pre náročné médiá s vysokou viskozitou

• Obmedzená potreba údržby a čistenia zaručuje 
dlhšiu dobu prevádzky. Ak vznikne potreba čistenia 
v dôsledku obzvlášť náročných médií, výklopné kryty 
dvierok umožňujú ľahký prístup k celému povrchu 
výmeny tepla

Zákaznícky prispôsobiteľné parametre

• C-svorky sú k dispozícii pre zaťaženie do 10 bar. Pre 
zaťaženie nad 10 bar ponúkame skrutkovú verziu.

• Žiadna aplikácia alebo úloha nie je pre špirálový 
výmenník tepla rovnaká, preto každú z našich 
jednotiek prispôsobujeme podľa vašich špecifikácií v 
rámci konfigurovateľných parametrov. 

• Veľkosť kanála sa volí tak, aby vyhovovala prietoku a 
vlastnostiam média. Množstvo variácií priemerov a 
šírok a ďalších parametrov špirál umožňuje mnoho 
rôznych kombinácií, čo znamená, že môžeme vytvoriť 
optimálne riešenie pre každú úlohu.

Vyrovnať sa s výzvou

Naše špirálové výmenníky tepla SONDEX® sú kompaktné riešenia 
s malými rozmermi a minimálnymi nárokmi na priestor na otvorenie. 
Napriek svojim malým rozmerom umožňujú dlhé zakrivené dráhy 
prúdenia veľmi vysoké koeficienty prestupu tepla, ktoré sú až dvakrát 
vyššie ako u ich plášťových a rúrkových variantom.
Sú vyrobené na mieru a robustné, ponúkajú množstvo výhod ako 
napríklad vysoký tepelný výkon a prakticky neexistujúce prestoje z 
dôvodu údržby.

Vhodné médiá a procesy

Typické / obvyklé odvetvia

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsKvapalina-kvapalinaLiquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsPara/vodná para/skvapalnený plynLiquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsMédiá obsahujúce
pevné látky, 
častice a vlákna

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsKalyLiquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsČisté kvapaliny

��

Bioplyn

��

Potraviny

��

General industry 
Batch/reactor 

temperature control

��

Metalurgia

��

Celulóza a papier

��

Odpadové vody
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Hlboké aplikačné znalosti

• Využívame naše hlboké aplikačné znalosti na 
konfigurovanie každého riešenia na prenos tepla a 
prispôsobenie presným požiadavkám vašej aplikácie 
a systémov.

• Pri dimenzovaní výmenníka tepla zohľadňujeme 
vaše údaje, aby sme optimalizovali vaše riešenie 
pre maximálnu účinnosť a využitie energie

Najúčinnejší prenos tepla

• Technológia doskových špirál poskytuje vysoký 
koeficient prestupu tepla, ktorý znižuje potrebnú 
plochu

• Dokonalé rozloženie prúdenia a výška a 
umiestnenie čapov sú kľúčom k vytvoreniu 
optimálneho turbulentného prúdenia.

• Osvedčený tepelný výkon

Robustná konštrukcia a vysoká kvalita

• Automatizované laserové rezanie a zváranie s 
robotickou presnosťou poskytuje trvalo vysokú 
kvalitu

• Bezpečná prevádzka s malým objemom 
vnútorného média a minimálnym rizikom 
netesnosti

• Výstupná kontrola s cieľom zabezpe-
čiť, aby sa k našim zákazníkom dostali 
len výrobky vysokej kvality

Všestranné portfólio produktov

• V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi sme vyvinuli 
veľmi všestranné portfólio produktov, ktoré ponúka 
riešenia pre akúkoľvek aplikáciu

• Každý špirálový výmenník tepla je prispôsobený vašim 
špecifikáciám v rámci konfigurovateľných parametrov

• Naše špirálové výmenníky tepla sú  v závislosti od poža-
dovaného procesu k dispozícii vo vertikálnej alebo 
horizontálnej polohe

Špecialisti na prenos tepla - 
komplexné znalosti a skúsenosti

Spoločnosť Danfoss sa špecializuje na vývoj a výrobu výmenníkov tepla. 
Všetky nástroje si vyrábame sami a na výrobu špirál máme vlastné hydrau-
lické lisy. Tento uzatvorený výrobný cyklus uľahčuje kontrolu a moni-
torovanie kvality. 

Vývoj optimalizovaných riešení je základnou hodnotou našej konšt-
rukčnej filozofie a pri vytváraní jedinečných riešení výmenníkov tepla 
využívame naše komplexné aplikačné znalosti a podnety od zákazníkov. 

Vďaka univerzálnosti špirálovej konštrukcie môžeme naše výmenníky tepla 
nakonfigurovať tak, aby presne zodpovedali požiadavkám vašej aplikácie. 
To nám umožňuje dodať výkonné riešenie, ktoré poskytuje spoľahlivý a 
bezkonkurenčný prenos tepla a zároveň znižuje spotrebu energie vašich 
pripojených systémov.
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Špirálový výmenník tepla

Plocha

Priemer

od 1 do 500 m2 (od 10 do 5380 ft2)

od 600 do 2140 mm (od 23,6’’ do 84,5’’);  iné veľkosti sú k dispozícii na požiadanie

Šírka 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm (od 10’’, 20’’, 30’’, 40’’, 50’’, 60’’); iné veľkosti sú k dispozícii na požiadanie

Maximálny pracovný tlak  10 bar štandardne (145 psi);  vyššie tlaky sú k dispozícii na požiadanie

Maximálna prevádzková teplota 200 °C (392 °F);  vyššie teploty sú k dispozícii na požiadanie

Minimálna prevádzková teplota -20 °C (-4 °F); nižšie teploty sú k dispozícii na požiadanie

Poloha vertikála alebo horizontálna

Prípoje od DN32 do DN300 (od 1’’ do 12’’)

Typy pripojenia Podľa všetkých známych noriem

Materiál špirály
nerezová oceľ EN 1.4404 (AISI 316L), nerezová oceľ EN 1.4401 (AISI 

304L),  nerezová oceľ EN 1.4539 (AISI 904L), uhlíková oceľ  (P355GH).  
Iné materiály sú k dispozícii na požiadanie

Materiál plášťa nerezová oceľ EN 1.4404 (AISI 316L), uhlíková oceľ  (P355GH), nerezová oceľl EN 1.4401 (AISI 
304L). Iné materiály sú k dispozícii na požiadanie

Materiál tesnenia NBR, EPDM, PTFE, grafit 
Iné materiály sú k dispozícii na požiadanie

Konštrukcia kanála
s dištančnými čapmi / s dištančnými čapmi
s dištančnými čapmi/ Free Flow 

   Free Flow / Free Flow

Prístupnosť kanálov Prístupné cez dvere veka alebo neprístupné (zváraný kanál)

Špecifikácia náteru rámu Možnosť lakovania pre bežné kategórie C2L, C4M, C5M

Normy návrhu PED, ASME, TR TS. Ďalšie certifikáty sú k dispozícii na požiadanie

1

1
1

1

7

8

4

2

2

3

3

5

6

Výber 
produktu

Optimalizovaný 
pre vašu aplikáciu

Inštalácia a uvedenie 
do prevádzky

Životnosť 
produktu

Popredajný
servis

Hodnota počas celého projektu

Spoločnosť Danfoss je s vami na každom 
kroku - od výberu správneho produktu 
až po popredajný servis.

Technický prehľad
SONDEX® - 
značka kvalitného výmenníka tepla od spoločnosti Danfoss
Sondex a Danfoss spájajú svoje sily 

V júli 2016 spoločnosť Danfoss získala plné 
vlastníctvo spoločnosti Sondex. Tento 
krok znamenal spojenie dvoch silných 
hráčov, čím vznikol ešte silnejší a agilnejší 
partner v oblasti výmenníkov tepla.

Prechod na značku produktu 

V roku 2018 sa spoločnosť Sondex stala 
SONDEX®-om,  značkou kvalitných 
výmenníkov tepla spoločnosti Danfoss. 
Zákazníci teraz môžu využívať výhody 
komplexného nákupu a výkonnej infra-
štruktúry spoločnosti Danfoss ako aj 
odborné znalosti v oblasti prenosu tepla 
značky SONDEX®.

Prehľad konštrukcie 
1. Prípoje
2. Krycie dvere
3. Tesnenie
4. Jadro

5. Vinutá špirála
6. C- zvierky
7. Teleso
8. Stojan
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Špecifikácia náteru rámu Možnosť lakovania pre bežné kategórie C2L, C4M, C5M

Normy návrhu PED, ASME, TR TS. Ďalšie certifikáty sú k dispozícii na požiadanie
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1
1

1

7

8

4

2

2

3

3

5

6

Výber 
produktu

Optimalizovaný 
pre vašu aplikáciu

Inštalácia a uvedenie 
do prevádzky

Životnosť 
produktu

Popredajný
servis

Hodnota počas celého projektu

Spoločnosť Danfoss je s vami na každom 
kroku - od výberu správneho produktu 
až po popredajný servis.

Technický prehľad
SONDEX® - 
značka kvalitného výmenníka tepla od spoločnosti Danfoss
Sondex a Danfoss spájajú svoje sily 

V júli 2016 spoločnosť Danfoss získala plné 
vlastníctvo spoločnosti Sondex. Tento 
krok znamenal spojenie dvoch silných 
hráčov, čím vznikol ešte silnejší a agilnejší 
partner v oblasti výmenníkov tepla.

Prechod na značku produktu 

V roku 2018 sa spoločnosť Sondex stala 
SONDEX®-om,  značkou kvalitných 
výmenníkov tepla spoločnosti Danfoss. 
Zákazníci teraz môžu využívať výhody 
komplexného nákupu a výkonnej infra-
štruktúry spoločnosti Danfoss ako aj 
odborné znalosti v oblasti prenosu tepla 
značky SONDEX®.

Prehľad konštrukcie 
1. Prípoje
2. Krycie dvere
3. Tesnenie
4. Jadro

5. Vinutá špirála
6. C- zvierky
7. Teleso
8. Stojan
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Vitajte v našom svete výmenníkov tepla
Máme jedno z najrozsiahlejších portfólií 
výmenníkov tepla (HEX) na trhu a ponúka-
me optimalizované riešenia prenosu tepla 
pre širokú škálu aplikácií a priemyselných 
odvetví.

Chcete sa dozvedieť viac?
Navštívte stránku 
heatexchangers.danfoss.com a dozviete sa 
viac o našich riešeniach výmenníkov tepla.

Montované 
výmenníky
Štandardné doskové 
Polozvárané doskové 
Doskové typu Free Flow 
Sanitárne doskové 
Výparníky
Kondenzátory

Zvárané 
výmenníky

Kompletne zvárané doskové 
Výmenníky typu Plate & shell 
Výmenníky typu SondBlock  
Špirálové výmenníky

Spájkované
výmenníky

S overenou technológiou 
Fishbone  
S revolučnou technológiou 
Micro PlateTM 

Destilačné 
zariadenia na 

pitnú vodu
Jednostupňové zariadenia
Viacstupňové zariadenia

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upravit’ svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú 
už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobit’ bez toho, aby potom bolo potrebné menit’ aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom 
daných podnikov. Danfoss a všetky logotypy Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.

Danfoss spol. s r.o. • Továrenská 49 • 953 01 Zlaté Moravce • Slovensko
• Tel.: (+421) 232 441 888 •  E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com • www.danfoss.sk
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