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Hőcserélők

A hőcserélők világa 
Optimalizált hőátadási megoldások minden 
alkalmazáshoz
Szerelhető tömítéses, hegesztett és forrasztott hőcserélők
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Termékválaszték Telepítés 
és üzembe 

helyezés

Az Ön 
alkalmazására 
optimalizálva

A termék 
élettartama

Értékesítés 
utáni 

szolgáltatás

Érték a teljes projekt során

A Danfoss minden lépésnél Önnel van - az Ön 
számára megfelelő termék kiválasztásától az 

értékesítés utáni szolgáltatásig.

A Danfoss következő generációs 
SONDEX® hőcserélőit egyetlen célt szem 
előtt tartva tervezték - az optimális 
hőátadás létrehozása érdekében.

Az optimalizált megoldások fejlesztése 
tervezési filozófiánk egyik alapértéke, és 
mély folyamattudásunkat és az ügyfelektől 
származó inputokat felhasználva egy 
páratlan lemezportfóliót hoztunk létre.

Számos lemezfajtánk biztosítja, hogy 
hőcserélőinket tökéletesen méretezni 
tudjuk, hogy megfeleljenek az Ön 
alkalmazásának pontos követelményeinek 
és olyan hatékony megoldást nyújtsunk, 
amely megbízható, páratlan hőátadást 
biztosít, miközben csökkenti a 
csatlakoztatott rendszerek 
energiafogyasztását.

Mindig közvetlen kapcsolatban állunk 
Önnel, annak biztosítása érdekében, hogy 
minden hőcserélőt az Ön alkalmazásának 
megfelően válasszunk ki.

Zártláncú gyártás
Szakterületünk a hőcserélők fejlesztése 
és gyártása. Belsőleg készítjük az összes 
szükséges szerszámot, és saját hidraulikus 
préseinkkel rendelkezünk a vállalaton belül. 
Ez a zártláncú gyártás megkönnyíti a 
minőség folyamatos ellenőrzését és 
felügyeletét.

Hatékonyság a kulcs
A hatékony telepítés titkos összetevője 
abban rejlik, hogy a hőcserélő mennyire 
illeszkedik a rendszer hőkövetelményeihez.

Ha a hőcserélő túlméretezett, azt 
jelenti, hogy túl sokat fizetett érte. Ha 
alulméretezett, akkor vagy további 
hőcserélőkre lesz szüksége, vagy 
további energiát (drága, nem megújuló) 
kell hozzáadnia a folyamat egy másik 
részéhez, hogy elérje a kívánt környezeti 
hőmérsékletet.

Az Ön igényeinek megfelelő hőátadási megoldások



S62

SF230

SW40

4 5

Szabad átáramlású, Free-flow lemezes hőcserélők

Kazettás lemezes hőcserélők

A SONDEX® Free Flow lemezes hőcserélőink 
kiváló választást jelentenek a részecskékben 
gazdag, szennyeződésre hajlamos vagy 
nagy viszkozitású közegeket használó 
alkalmazásokhoz. Minden szabad áramlású 
hőcserélő úgy van konfigurálva, hogy 
megfeleljen az alkalmazásnak és a hőátadó 
közeg típusának, érintkezésmentes 
lemezcsatornákkal az akadálytalan áramlás 
és a tisztítások közötti hosszú időközök 
érdekében.

Features and benefits
• A kíméletes kezelés és a közeg egyenletes 

eloszlása biztosítja a termék lehető 
legjobb minőségét.

• A magas hőátadási hatékonyság és a 
tisztítások közötti hosszabb időközök 
biztosítják a működést egy teljes kampány 
során, minimális állásidővel és maximális 
ár-érték aránnyal.

• Nagy résméret, amelyet úgy terveztek, 
hogy ellensúlyozza az elszennyeződést, 
méretes lemezcsatornákkal és stagnáló 
zónák nélkül.

Gyakori alkalmazások
• Cukorfeldolgozás
• Gabonaalapú etanol termelés.
• Rostos anyag, például cellulóztartalmú 

gyümölcslé hűtése/hevítése.
• Hővisszanyerés olyan ipari 

alkalmazásokból, amelyek például 
szennyvizet vagy cellulózt tartalmaznak.

• Hővisszanyerés a rostos 
hulladékáramokból a cellulóz- és 
papírfeldolgozás során.

A SONDEX® kazettás lemezes 
hőcserélőink kiváló választást 
jelentenek az agresszív közeggel vagy 
nagy nyomással járó, kihívást jelentő 
alkalmazásokhoz. Minden hőcserélőt 
az Ön specifikációinak megfelelően 
konfigurálunk, és tartós megoldásokat 
kínálunk, amelyek ellenállnak a 
szélsőséges körülményeknek, és 
minimalizálják a vegyi anyagokkal 
vagy hűtőközegekkel való működés 
kockázatát.

Jellemzők és előnyök
• A nagy hatékonyság azt jelenti, hogy 

kevesebb lemezre van szükség a nagy 
teljesítményhez, és ennek eredményeként 
csökken a térfogat. További előnyként a 
kisebb számú lemez csökkenti az egyes 
hőcserélők költségeit.

• A kisebb mennyiségű, potenciálisan 

veszélyes közeg használatára tervezett 
SONDEX® kazettás termékcsalád 
biztonságos és felelősségteljes választás a 
nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz.

• Egyedülálló tömítésrendszer nagy üzemi 
nyomásra és vákuumos alkalmazásokra.A 
zárt tömítéshorony szilárdan a helyén 
tartja a tömítést, és megakadályozza 
a lemezköteg helytelen beállítását 
összeszerelés és üzemeltetés közben.

Gyakori alkalmazások
• Ipari hűtés, beleértve az ammóniát 

hűtőközegként használó feladatokat is.
• Elpárorologtatók, kondenzátorok
• Nagynyomású folyadék/folyadék 

alkalmazások.
• Kémiai feldolgozás, például gazdag/

sovány aminnal történő kezelés.

A hagyományos SONDEX® lemezes 
hőcserélők ideális váasztást jelentenek 
számos piaci szegmensben az 
alkalmazások széles köréhez. A világ 
egyik legnagyobb lemezportfóliójával 
rendelkezünk, és minden hőcserélőt 
az Ön igényeinek megfelelően 
konfigurálunk. Az innovatív 
technológiák és az intelligens 
kialakítás kivételes befektetéssé teszik 
hagyományos lemezes hőcserélőinket. 

Jellemzők és előnyök
• Tapasztalja meg a hőátadási megoldás 

előnyeit, amely tökéletesen megfelel 
az Ön igényeinek és csökkenti az 
energiafogyasztást.

• A nagy teljesítmény és az alacsony 
nyomásesés kiküszöböli a rendszer 
szükségtelen terheit, és optimalizálja a 
rendszer általános teljesítményét.

• A kialakítás kompakt megoldást 
eredményez, kis helyigénnyel, egyszerű 
telepítéssel és könnyű hozzáféréssel a 
karbantartáshoz.

Gyakori alkalmazások
• Tengeri alkalmazások, például központi 

és kenőolaj hűtése..
• Távhűtési megoldások, amelyek 

tengervizet és talajvizet használnak 
hűtőforrásként.

• Távfűtési megoldások, amelyek például 
napenergiát és geotermikus energiát 
használnak fűtési forrásként.

• Élelmiszer- és tejipari alkalmazások, 
beleértve a pasztőrözést, a 
hővisszanyerést és a kíméletes kezelést 
igénylő feladatokat.

• Vegyipari alkalmazások, például a 
hulladékhő visszanyerése.

Hagyományos lemezes hőcserélők

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma 
és engedje meg, hogy segítsünk Önnek 
csökkenteni a kiadásait,  
és növelni a teljes rendszer teljesítményét
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Kondenzátorok

Elpárologtatók

SONDEX® elpárologtatóinkat úgy 
terveztük, hogy képesek legyenek a fejlett 
párolgási feladatok ellátására. Hegesztett 
lemezkazetták használatával a közeg 
garantáltan soha nem keveredik össze. A 
lemezkazettákat úgy tervezték, hogy 
mindkét oldalon optimális turbulenciát 
biztosítsanak, miközben biztosítják a 
közeg egyenletes eloszlását a kiváló 
teljesítmény és termékminőség 
érdekében.

Jellemzők és előnyök
• Speciális lemezkialakítás nagyon nagy 

bemeneti csatlakozással a gőz számára. 
A gőzfogyasztás csökkenthető, 
többlépcsős elpárologtatók 
használatával mivel a termék gőzei 
fűtőközegként szolgálnak.

• Rugalmas kialakítás, amely megkönnyíti 
a kapacitás növelését további kazetták 
hozzáadásával vagy csökkentésével az 
energiatakarékosság érdekében. Az 
alacsony tartózkodási idő tökéletes 
párolgási feltételeket és kiváló 

termékminőséget eredményez.
• Nagy teljesítmény, még a közegek közötti 

alacsony hőmérsékletkülönbségek esetén 
is, ami különösen előnyös a mechanikus 
gőz újrakompresszióhoz (MVR) és a 
termikus gőz újrakompresszióhoz (TVR).

Gyakori alkalmazások
• Élelmiszeripar, például gyümölcslé- 

és alkoholfeldolgozás.
• Cukortermelés, például a cukornádlé 

cukortartalmának koncentrációja. 
• Biogáz termelés
• Cellulóz- és papíripar.
• Vegyipar

SONDEX® kondenzátoraink tökéletes 
választást jelentenek olyan speciális 
alkalmazásokhoz, amelyeket a 
hagyományos lemezes hőcserélők 
nem tudnak kezelni. A nagy térfogatú 
gőzáramok befogadására tervezett 
termék nagy beömlőnyílással 
rendelkezik a gőzáram számára. Ez a 
rövid tartózkodási idővel kombinálva 
optimális kondenzációs feltételeket 
teremt – még alacsony nyomású 
gőzfeladatok esetén is.

Jellemzők és előnyök
• Kifejezetten a nagy igénybevételt 

jelentő kondenzációs feladatokhoz 
tervezték, amelyek kihasználják a speciális 
aszimmetrikus lemezkialakítás előnyeit, 
amely nem érhető el a hagyományos 
hőcserélőknél.

• Tapasztalja meg SONDEX® hőcserélőink 
magas hőhatékonyságát, és élvezze a 
nyugalmat az ideális turbulens áramlással, 
amely csökkenti a szennyeződés 

kockázatát.
• Speciális multicsatornás 

lemezkialakítás, amely jelentősen 
csökkentheti 
az energiafogyasztást az áramlási 
térfogatban eltérő kondenzációs 
feladatoknál.

Gyakori alkalmazások
• Például a gyümölcslé 

gőzkondenzációja, valamint az 
üdítőitalok pasztőrözése és hűtése.

• Vákuumkondenzációs feladatok, pl. 
cukorfinomítókban.

• Biogáz termelés.
• Cellulóz- és papíripar.
• Vegyipar és petrolkémiai ipar.

S37 FG

Hőcserélők higiénikus lemezekkel

A SONDEX® higiénikus lemezes 
hőcserélőink szigorú higiéniai 
követelményekkel rendelkező 
alkalmazásokhoz készültek, és az FDA-nak 
megfelelő anyagokat használnak. 
Kiemelten fontos számunkra az Ön 
végterméke és megtesszük a szükséges 
lépéseket a legmagasabb kimeneti 
minőség biztosítása érdekében. Minden 
megoldást az Ön specifikációi alapján 
terveztünk, hogy tökéletes feltételeket 
biztosítsunk a terméke számára.

Jellemzők és előnyök
• Hőcserélő megoldások, amelyek 

megfelelnek az iparágak szigorú higiéniai 
követelményeinek és megfelelnek az FDA 
anyagszabványainak.

• A lemeztechnika a legmagasabb kimeneti 
termékminőséget biztosítja. A feldolgozás 
során precíz áramlásszabályozással, 
tökéletes hőmérsékletprofilokkal és 
optimális ülepedési idővel biztosítjuk 
a közeg kíméletes kezelését minden 
alkalmazáshoz.

• Karimabéléses vagy rozsdamentes acél 
keretek, amelyeket úgy terveztek, hogy 
könnyen hozzáférhetők legyenek a gyors 
és problémamentes ellenőrzéshez, 
karbantartáshoz vagy tisztításhoz – 
beleértve a helyben történő tisztítást (CIP).

• Érjen el hatalmas megtakarítást 
energiafogyasztásában regeneratív 
pasztőrözőinkkel, amelyek az energia akár 
95% -át is képesek újrahasznosítani.

Gyakori alkalmazások
• Tej-/élelmiszer-/italipar – pl. regeneratív 

pasztőrözési alkalmazások
• Egészségügyi követelményekkel rendelkező 

iparágak

Zárt láncú gyártás. 
Saját szerszámok és hidraulikus 
prések a fokozott minőségellenőrzés 
érdekében 
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SondBlock hőcserélő

SONDEX® SondBlock hőcserélőink 
kompakt és tartós megoldások az 
agresszív környezettel, szélsőséges 
hőmérsékletekkel és/vagy magas 
nyomással járó nagy igénybevételt 
jelentő alkalmazásokhoz. Mivel 
a SondBlock hőcserélőknek 
nincsenek szabadon lévő tömítéseik, 
helyettesíthetik a csőköteges, köpenyes 
hőcserélőket és ugyanazokat a 
feladatokat látják el, ugyanakkor 
számos előnyt kínálnak a költségek, a 
méret és a teljesítmény tekintetében. 

Jellemzők és előnyök
• Tökéletes kondenzátorként, amely 

konfigurálható a feladatok kezelésére 
kondenzátum alhűtéssel vagy anélkül. 
A SondBlock hőcserélők szintén jó 
választást jelentenek gőzmelegítőként 
vagy újramelegítőként nem ciklikus 
feladatokhoz, valamint sima és stabil 
gőzszabályozó rendszerként.

• Nagyon tartós hőcserélő, amely kiválóan 
kezeli az agresszív és elszennyeződési 
közegeket. Mindkét oldalon képes 
kezelni az agresszív közegeket, tökéletes 

megoldás a nyersolaj-finomítók és a 
petrolkémiai üzemek számára. A legjobb 
választás a legnagyobb kihívást jelentő 
feladatokhoz

•  Megnövelt termelési teljesítmény 
a hőcserélő magas rendelkezésre 
állása miatt. Nagyon alacsony 
karbantartási és szervizigény. A 
levehető oldalpanelek gyors és 
egyszerű hozzáférést biztosítanak a 
lemezköteghez ellenőrzés 
vagy tisztítás céljából.

Gyakori alkalmazások

• HVAC ipar
• Cellulóz- és papíripar
• Nehézipar
• Bányászati ipar
• Petrokémiai ipar
• Vegyipar
• Olaj- és gázkitermelés
• Gőzmelegítők és újramelegítők
• Részleges kondenzátorok 

kondenzátum alhűtés nélkül
• Részleges kondenzátorok 

kondenzátum alhűtéssel 

Jellemzők és előnyök
• A kialakítás lehetővé teszi az ellenáramú 

áramlást, amely lehetővé teszi a nagyon 
közeli hőmérsékleti megközelítések 
elérését.

• Egycsatornás kialakítás, amely magas fali 
csúsztató feszültséget eredményez, ami 
hozzájárul az öntisztító hatáshoz, 
megakadályozva az egység eltömődését. 
A spirál hőcserélők tökéletes megoldást 
jelentenek a nagy viszkozitású 
közegekhez.

• A csatorna mérete úgy van kiválasztva, 
hogy illeszkedjen a média áramlásához és 
tulajdonságaihoz. A spiráltekercs 
átmérőinek és szélességének sokféle 
változata sokféle kombinációt tesz 
lehetővé, ami azt jelenti, hogy minden 
feladathoz optimális megoldást tudunk 
kínálni.

• Úgy tervezték, hogy kezelje a nagyon 
agresszív hőmérsékleti programot, és 

széles körű anyagok és lemezvastagságok 
állnak rendelkezésre, ezért minden 
spirál hőcserélőt testreszabunk, 
hogy megfeleljen az alkalmazás 
követelményeinek.

• A csökkentett karbantartási és tisztítási 
igény hosszabb üzemidőt biztosít. Ha a 
különösen nehéz közeg szükségessé teszi 
a tisztítást, a függesztett, nyitható 
burkolatok könnyű hozzáférést 
biztosítanak a teljes hőátadó felülethez.

• Spirál hőcserélőink minimális 
helyigényűek. Annak ellenére, hogy kicsik, 
a hosszú, ívelt áramlási útvonalak nagyon 
magas hőátadási együtthatókat tesznek 
lehetővé, akár kétszer olyan magasak, 
mint a csőköteges, köpenyes hőcserélők.

Gyakori alkalmazások
• Tej-/élelmiszer-/italgyártás
• Biogáz ipar
• Szennyvízipar
• Cellulóz- és papíripar
• Nehézipar
• Petrolkémiai ipar
• Vegyipar

A SONDEX® köpenyes-lemezes 
hőcserélőink (SPS) tökéletes választást 
jelentenek a kondenzációs és 
gőzfűtési feladatokhoz. A teljesen 
hegesztett lemezcsomag alkalmassá 
teszi a hőcserélőket agresszív közegek, 
valamint magas nyomásszintek és 
hőmérsékletek kezelésére. Kevésbé 
helyigényes és sokkal könnyebb a 
súlya, jó helyettesítői a csőköteges, 
köpenyes hőcserélőinek.

Jellemzők és előnyök
• Nagyon alkalmazkodó hőcserélő. Kiváló 

választás a kondenzációs feladatok 
elvégzéséhez, különösen a kondenzátum 
alhűtés nélküli feladatokhoz. Tökéletes 
gőzmelegítők tiszta folyadékokból, 
ioncserélt vízből és tiszta hőolajokból.

• A hőcserélőt úgy tervezték, hogy 
rendkívül ellenálló legyen a hősokkokkal, 
valamint a hő és nyomásfáradással 
szemben, így nagyon alkalmas ciklikus 
feladatokra és egyéb feladatokra, hirtelen, 
nagy hőmérséklet-ingadozások esetén.

• Csavarokkal leszerelhető fedlappal, 
kiemelhető lemezköteggel és  és teljesen 
hegesztett kivitelben is kapható. A 
teljesen hegesztett típusok magasabb 
hőmérsékletet és nyomásszintet képesek 
kezelni, mint a csavarozott típusok, de 
tisztítás céljából nem nyithatók ki. Ezt 
ehelyett CIP 
(Cleaning in Place) rendszerekkel lehet 
elvégezni.Gyakori alkalmazások

• HVAC ipar
• Tengeri/offshore ipar
• Tej-/élelmiszer-/italgyártás
• Cukoripar
• Biogáz ipar
• Hűtőipar
• Cellulóz- és papíripar
• Nehézipar
• Bányászati ipar
• Petrokémiai ipar
• Vegyipar
• Kondenzáció
• Gőzfűtés
• Olajhűtők
• Gázmelegítők/-hűtők

Köpenyes-lemezes hőcserélők

Kiterjedt lemezportfóliónk 
lehetővé teszi számunkra, hogy 
megfeleljünk az Ön alkalmazásának 
követelményeinek az optimalizált 
hőátadási megoldás érdekében

Spirál hőcserélők
SONDEX® spirál hőcserélőink jelentik 
a végleges megoldást 
olyan alkalmazásokhoz, amelyek 
kihívást jelentő folyadékok, például 
iszapok, szennyvíz, nagy viszkozitású 
folyadékok és lerakódást okozó 
vagy rostokat és szilárd anyagokat 
tartalmazó folyadékok kezelését 
igénylik.

SB750
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Forrasztott lemezes hőcserélők

A Danfoss és a SONDEX® 
keményforrasztott hőcserélőket (XB/SL) 
egyetlen, kombinált termékportfólióba 
vontuk össze az összes alkalmazás teljes 
lefedése érdekében. A tartós, véglegesen 
tömített hőcserélők fejlett technológiával 
és kiváló biztonsággal rendelkeznek, 
amelyek célja, hogy a lehető legjobb 
hőátadást biztosítsák minimális 
üzemeltetési költségek mellett.

Jellemzők és előnyök

• Az alacsony üzemeltetési költségek, a kis 
térfogat és a nagy teljesítmény miatt 
forrasztott hőcserélő megoldásaink 
ideális választást jelentenek számos 
alkalmazáshoz. Csökkentse költségeit és 
növelje nyereségét forrasztott 
portfóliónk segítségével.

• A forrasztott hőcserélők tartós megoldást 
kínálnak, hosszabb élettartammal. 
Nyugodt lehet, mert a duplafalú 
kialakítás tökéletes védelmet nyújt a 
szivárgások ellen.

• Az energiaoptimalizált, bizonyított 
"halszálka" Fishbone technológiával vagy 
a forradalmi Micro Plate™ technológiával; 
a Danfoss és a SONDEX® kombinált 
termékválasztéka a legjobb 
megoldásokat kínálja a forrasztott 
hőátadáshoz.

Gyakori alkalmazások
• HVAC ipar
• Tej-/élelmiszer-/italgyártás
• Hűtőipar
• Párologtató és kondenzátor alkalmazások
• Fűtéss
• Hővisszanyerés
• Motorhűtés
• Párolgás és kondenzáció
• Túlhevítés
• Abszorpciós rendszerek
• Használati melegvizes rendszerek
• Folyamat hűtés
• Hidraulikaolaj-hűtés
• Lézer hűtés
• Vízhűtés és -fűtés

Elemezhetjük az aktuális 
konfigurációját, hogy 
megállapítsuk optimalizálható-e 
a telepítés egy SONDEX®  
hőátadási megoldással



Optimalizált hőátadási megoldások
minden alkalmazáshoz

Hőátadási szakemberek
Hőcserélőinket ügyfeleinkkel szoros 
együttműködésben úgy tervezzük, hogy 
tökéletesen megfeleljenek bármilyen feladat 
igényeinek. 

Az évek során kifejlesztettük a világ egyik 
legnagyobb lemezportfólióját. Ha minden 
alkalmazáshoz és feladathoz van opciónk, 
akkor minden megoldást az adott feladathoz 
igazíthatunk.

Az energiafogyasztás minimalizálására, 
valamint a szerviz- és karbantartási 
költségek csökkentésére optimalizált 
hőcserélőink versenyképes árakkal és hosszú 
élettartammal rendelkeznek. 

Globális jelenlét, helyi közelség
A Sondex A/S-t 1984-ben alapították, 
hogy optimalizált, energiahatékony 
lemezes hőcserélő megoldásokat nyújtson 
ügyfeleinek. A Dániában gyökerező 
vállalat a következő években jelentősen 
bővült, és gyorsan az egész világot átszelő 
vállalkozássá vált. 

A világ számos értékesítési és gyártási 
leányvállalatával a Sondex a lemezes 
hőcserélők vezető gyártójává vált, miközben 
a helyi értékesítési és szervizcsapatokkal 
közel maradt piacainkhoz.

Sondex és Danfoss erőinek egyesítése 
2016 júliusában a Danfoss megszerezte a 
Sondex teljes tulajdonjogát. Ez a lépés két 
erős szereplő egyesülését jelentette, ami 
még erősebb és mozgékonyabb hőcserélő 
partnert hozott létre.

Átmenet egy termékmárkába
2018-ban a SONDEX®- a Danfoss minőségi 
hőcserélő márkájává vált. Az ügyfelek most 
profitálhatnak az egy vállalatnál történő 
beszerzésből és a Danfoss erőteljes 
infrastruktújából, valamint a Sondex 
hőátadás terén szerzett tapasztalataiból. 

AD309741193543hu-hu0201

Bármilyen információ – beleértve , de nem kizárólag a termékválasztékkal, a termékek alkalmazásával vagy használatával, a termék tervezésével, tömegével, méretével, kapacitásával vagy bármely más 
műszaki adatával kapcsolatos információ – a termék kézikönyvében, katalógusleírásában, hirdetésében stb. szóban, elektronikus úton, online vagy letöltés útján tájékoztató jellegűnek tekintendő, és csak 
akkor kötelező érvényű, ha és amennyiben az ajánlatban vagy a megrendelés visszaigazolásában erre történő kifejezett hivatkozás történik. A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban, prospektu-
sokban, videókban és egyéb anyagokban előforduló esetleges tévedésekért, hibákért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már 
megrendelt, de még nem leszállított termékekre is, feltéve, hogy e változtatások nem változtatják meg a termék formáját, illeszkedését vagy funkcióját. Az ebben az anyagban szereplő összes védjegy a 
Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatainak tulajdonát képezi.   A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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