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Płytowe uszczelkowe, spawane, lutowane wymienniki ciepła oraz destylatory wody.

Wymienniki ciepła 
Zoptymalizowane rozwiązania w zakresie 
wymiany ciepła dla każdego zastosowania

Wymienniki ciepła
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Nowej generacji wymienniki ciepła 
SONDEX® produkcji Danfoss zostały 
zaprojektowane w jednym celu – aby 
zapewnić optymalną wymianę ciepła. 

Opracowywanie zoptymalizowanych 
rozwiązań stanowi główną ideę w naszej 
filozofii projektowej. Wykorzystując  
szeroki zakres wiedzy oraz uwagi  
klientów, stworzyliśmy bezkonkurencyjne 
portfolio płyt.

Zróżnicowany zakres płyt oferuje większe 
możliwości podczas konfigurowania 
wymienników płytowych w celu 
dostosowania do Państwa wymogów 
i zastosowań oraz zapewnia solidne 
rozwiązanie w zakresie niezrównanej 
wymiany ciepła i obniżenia zużycia energii 
podłączonych systemów.

Zawsze utrzymujemy z Państwem 
bezpośredni kontakt, aby każdy 
z wymienników ciepła był zaprojektowany 
zgodnie z zastosowaniem oraz mediami.

Produkcja w obiegu zamkniętym
Specjalizujemy się w rozwoju oraz produkcji 
wymienników ciepła. Opracowujemy 
dedykowane narzędzia i posiadamy 
własne prasy hydrauliczne. System obiegu 
zamkniętego pozwala na łatwiejszą kontrolę 
oraz monitorowanie jakości. 

Kluczem jest wydajność
Tajnikiem wydajnej instalacji jest odpowiednie 
dobranie wymiennika ciepła do wymaganych 
parametrów roboczych.

W przypadku przewymiarowanego 
wymiennika ciepła cena jest wygórowana. 
W przypadku zbyt małego wymiennika mogą 
być wymagane dodatkowe wymienniki 
lub zaistnieje potrzeba zużycia dodatkowej 
(kosztownej, nieodnawialnej) energii w celu 
osiągnięcia pożądanej temperatury medium.

Rozwiązania w zakresie wymiany ciepła,  
które odpowiadają Państwa wymaganiom
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Dobór 
produktu

Instalacja 
i rozruch 

techniczny

Zoptymalizowane 
pod kątem Państwa 

zastosowań

Cykl życia 
produktu

Obsługa 
posprzedażowa

Wartość przez cały okres projektu

Danfoss towarzyszy Państwu na każdym etapie  
– począwszy od doboru odpowiedniego produktu,  

a skończywszy na obsłudze posprzedażowej.
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Nasze tradycyjne płytowe wymienniki 
ciepła SONDEX® stanowią idealny 
wybór pod kątem wielu zastosowań 
oraz segmentów rynkowych. Posiadamy 
jedno z największych na świecie 
portfolio płyt i konfigurujemy każdy 
z wymienników ciepła zgodnie z Państwa 
wymaganiami. Innowacyjne technologie 
oraz funkcjonalna budowa powodują, 
że nasze tradycyjne płytowe wymienniki 
ciepła stanowią świetną inwestycję.

Cechy i zalety
• Odkryj korzyści płynące z rozwiązań 

w zakresie wymiany ciepła, które idealnie 
spełniają Twoje wymagania i zapewniają 
niskie zużycie energii.

• Wysoka wydajność oraz niski spadek 
ciśnienia eliminują niedoskonałości 
systemu oraz optymalizują jego ogólną 
wydajność.

• Zaprojektowane wymienniki to 
kompaktowe rozwiązanie, cechujące 
się małą podstawą, łatwym montażem 
i bezproblemowym dostępem podczas 
konserwacji.

Typowe zastosowania
• Zastosowanie w branży morskiej takie 

jak układy centralnego chłodzenia 
i chłodzenie oleju smarnego.

• Rozwiązania w zakresie chłodzenia 
sieciowego z wykorzystaniem wody 
morskiej oraz gruntowej jako źródła 
chłodzenia.

• Rozwiązania w zakresie sieci 
ciepłowniczych wykorzystujące energię 
solarną i geotermalną jako źródło 
grzewcze.

• Zastosowania w branży spożywczej, 
w tym pasteryzowanie, odzysk ciepła oraz 
procesy wymagające delikatnej obróbki.

• Zastosowania w branży chemicznej, na 
przykład odzysk ciepła odpadowego 
z wody skroplonej.

Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła

Skontaktuj się z nami już dziś  
i pozwól nam obniżyć koszty  
oraz zwiększyć wydajność  
całego systemu.
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Płytowe szerokokanałowe wymienniki ciepła Free Flow

Spawane (kasetowe) płytowe 
wymienniki ciepła

Nasze płytowe wymienniki ciepła 
SONDEX® Free Flow to doskonały wybór 
do zastosowań wykorzystujących media, 
które posiadają wysoką zawartość 
cząstek lub włókien, tendencję do 
gromadzenia zanieczyszczeń lub 
wysoką lepkość. Każdy z wymienników 
ciepła Free Flow konfigurowany jest 
pod kątem Państwa zastosowań i typu 
medium, posiada bezkontaktowe kanały 
płytowe dla niezakłóconego przepływu 
oraz cechuje się długimi interwałami 
pomiędzy każdym czyszczeniem.

Cechy i zalety
• Delikatna obróbka oraz równomiernie 

rozprowadzone medium zapewniają 
najlepszą możliwą jakość produktu.

• Wysoki stopień wymiany ciepła oraz 
zwiększone interwały pomiędzy okresami 
czyszczenia zapewniają pracę układu przy 
minimalnym przestoju i jednocześnie 
najlepszą opłacalność.

• Duże odstępy pomiędzy płytami, szerokie 
kanały płytowe i brak stref „martwych” 
zapobiegają gromadzeniu zanieczyszczeń.

Typowe zastosowania
• Produkcja cukru.
• Produkcja etanolu na bazie zbóż.
• Chłodzenie/podgrzewanie cieczy 

zawierających włókna, na przykład sok 
zawierający miąższ.

• Odzyskiwanie ciepła z systemów 
przemysłowych zawierających 
zanieczyszczenia typu ścieki lub celuloza.

• Odzyskiwanie ciepła z systemów 
ściekowych zawierających włókna,  
w tym przetwarzanie pulpy celulozowej 
oraz papieru.

Nasze spawane (kasetowe) płytowe 
wymienniki ciepła SONDEX® stanowią 
najlepszy wybór w przypadku 
wymagających zastosowań, w których 
wykorzystano agresywne media oraz 
wysokie ciśnienie. Każdy z kasetowych 
wymienników ciepła konfigurowany 
jest według Państwa specyfikacji oraz 
oferuje wysoką wytrzymałość, aby 
sprostać ekstremalnym warunkom 
i zminimalizować ryzyko przy 
pracy z chemikaliami i czynnikami 
chłodniczymi.

Cechy i zalety
• Wysoka sprawność oznacza mniejszą 

liczbę płyt wymaganych, aby osiągnąć 
wysoką wydajność, a w konsekwencji 
obniżenie objętości zatrzymanej. Mniejsza 
liczba płyt dodatkowo obniża koszty 
samego wymiennika ciepła.

• Zaprojektowane z myślą o mniejszym 
zużyciu potencjalnie niebezpiecznych 

mediów, wymienniki spawane SONDEX® 
są bezpiecznym i odpowiedzialnym 
wyborem w przypadku wymagających 
warunków roboczych.

• Unikalny system uszczelek 
przeznaczony dla systemów o wysokim 
ciśnieniu roboczym oraz systemów 
podciśnieniowych. Zamknięte gniazdo 
uszczelki pozwala należycie osadzić 
uszczelkę i zapobiega przesunięciom płyt 
podczas montażu i pracy. 

Typowe zastosowania
• Chłodnictwo przemysłowe, w tym 

procesy wykorzystujące amoniak jako 
czynnik chłodniczy.

• Procesy odparowywania i skraplania.
• Zastosowania wykorzystujące ciecze pod 

wysokim ciśnieniem.
• Przemysł chemiczny, na przykład układy 

aminowe (nasycone/odgazowane).
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Wyparki płytowe

Skraplacze płytowe

Nasze wyparki płytowe SONDEX® 
zostały opracowane, aby sprostać 
zaawansowanym procesom 
odparowywania/zatężania. Dzięki 
wykorzystaniu spawanych kaset, 
media nigdy nie zostaną zmieszane. 
Kasety zostały zaprojektowane 
w celu zapewnienia optymalnego 
poziomu turbulencji po obu stronach, 
przy jednoczesnym równomiernym 
rozprowadzeniu mediów dla wyjątkowej 
wydajności oraz jakości produktu.

Cechy i zalety
• Specjalnie zaprojektowane płyty 

cechujące się dużymi przyłączami: wlotu 
pary/oparów oraz wylotu mieszaniny 
oparów i cieczy wrzącej. Z uwagi na 
fakt, że opary wykorzystywane są 
jako medium grzewcze, zużycie pary 
może być zredukowane za pomocą 
wielostopniowych układów wyparnych.

• Elastyczna konstrukcja pozwala na 
łatwe zwiększenie wydajności poprzez 
dodatkowe kasety lub jej zmniejszenie 
w celu oszczędzania energii. Krótki czas 

przebywania pozwala na idealne warunki 
odparowywania oraz pierwszorzędną 
jakość produktu.

• Wysoka wydajność, nawet przy niskich 
różnicach temperatur pomiędzy 
czynnikami, co jest niezwykle przydatne 
w systemach wyparnych z mechaniczną 
kompresją oparów (MVR) oraz termiczną 
kompresją oparów (TVR).

Typowe zastosowania
• Produkcja żywności, na przykład 

produkcja soków oraz alkoholu.
• Produkcja cukru, na przykład  

zatężanie soku.
• Produkcja biogazów.
• Przemysł drzewny i papierniczy  

(pulpa celulozowa i papier).
• Przemysł chemiczny.

Nasze skraplacze płytowe SONDEX® 
stanowią idealny wybór przy 
szczególnych zastosowaniach, gdzie 
standardowe płytowe wymienniki ciepła 
nie sprawdzają się. Zaprojektowane 
do pracy z dużymi objętościowymi 
przepływami posiadają bardzo 
duży wlot strumienia pary/oparów. 
W połączeniu z krótkim czasem 
przebywania tworzy optymalne warunki 
skraplania – nawet w systemach o niskim 
ciśnieniu pary.

Cechy i zalety
• Zaprojektowane z myślą o wymagających 

warunkach pracy, wykorzystujące 
szczególną, asymetryczną budowę płyt, 
która jest niedostępna w typowych 
wymiennikach ciepła.

• Nasze wymienniki ciepła SONDEX® oferują 
wysoką wydajność cieplną i pozwalają 
na idealny przepływ turbulentny, który 
ogranicza ryzyko zanieczyszczeń.

• Specjalna budowa kanałów, pozwalająca 
na obniżenie zużycia energii przy 
kondensacji zakładającej bardzo 
zróżnicowany przepływ objętościowy.

Typowe zastosowania
• Kondensacja pary wodnej 

z soku owocowego, pasteryzacja oraz 
schładzanie napojów bezalkoholowych.

• Kondensacja „pod próżnią”, na przykład 
w rafineriach cukru.

• Produkcja biogazów.
• Przemysł drzewny i papierniczy (pulpa 

celulozowa i papier).
• Przemysł chemiczny i petrochemiczny.
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Sanitarne („spożywcze”) płytowe wymienniki ciepła

Nasze sanitarne płytowe wymienniki 
ciepła SONDEX® wykorzystują materiały 
zgodne z FDA oraz zostały opracowane 
pod kątem spełnienia warunków 
higienicznych. Troszczymy się o Państwa 
produkt końcowy i dokładamy wszelkich 
starań, aby był dostarczony w najwyższej 
jakości. Każde z rozwiązań zostało 
opracowane na podstawie Państwa 
specyfikacji, aby produkt spełniał 
wszelkie wymagania.

Cechy i zalety
• Wymienniki ciepła spełniające surowe 

wymogi higieniczne dla przemysłu oraz 
wykorzystujące materiały zgodne z FDA.

• Technologia płyt opracowana, aby 
zapewnić najwyższą jakość produktu. 
Zapewniamy delikatną obróbkę mediów, 
precyzyjne sterowanie przepływem, 
idealny profil temperaturowy oraz 
optymalny czas przebywania we 
wszystkich zastosowaniach.

• Ramy ze stali nierdzewnej lub 
platerowane, opracowane, aby zapewnić 
łatwy oraz szybki dostęp podczas 
inspekcji, konserwacji lub czyszczenia  
– w tym czyszczenia w systemie CIP.

• Oszczędzaj na zużyciu energii 
wykorzystując nasze pasteryzatory 
regeneracyjne, które pozwalają na 
odzyskiwanie do 95% energii. 

Typowe zastosowania
• Branża mleczarska, spożywcza i napojów  

– np. zastosowania w zakresie pasteryzacji 
regeneracyjnej

• Przemysł wiążący się z wymogami 
sanitarnymi

Produkcja w obiegu zamkniętym. 
Opracowywanie dedykowanych 
narzędzi i pras hydraulicznych  
w celu zwiększonej kontroli jakości. 
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Nasze płaszczowo-płytowe wymienniki 
ciepła SONDEX® (SPS) są idealnym 
rozwiązaniem w zakresie kondensacji 
oraz podgrzewania parowego. 
W pełni spawany pakiet płyt sprawia, 
że wymienniki ciepła są idealnie 
dostosowane do obsługi agresywnych 
mediów oraz wysokiego ciśnienia 
i temperatury. Wymienniki wymagające 
mniej przestrzeni i posiadające mniejszą 
masę stanowią dobrą alternatywę dla 
wymienników płaszczowo-rurowych.

Cechy i zalety
• Wszechstronny wymiennik ciepła.

Doskonały wybór w zastosowaniach jako 
skraplacz z przechłodzeniem kondensatu. 
Stanowią również idealne rozwiązanie 
w zakresie ogrzewania parowego czystych 
płynów, wody demineralizowanej oraz 
czystych olejów grzewczych.

• Wymiennik ciepła SPS cechuje się wysoką 
wytrzymałością na szok termicznych, jak 
również na zmęczenie spowodowane 
zmiennym ciśnieniem oraz temperaturą, 
co powoduje, że jest idealnym 

rozwiązaniem dla pracy cyklicznej oraz 
innej, wiążącej się z nagłymi wahaniami 
temperatury.

• Wymienniki dostępne są w wersjach 
rozbieralnych oraz w pełni spawanych. 
Wymienniki całkowicie spawane są 
bardziej odporne na wyższe temperatury 
oraz ciśnienie od wymienników 
rozbieralnych, lecz otwieranie ich w celu 
czyszczenia jest niemożliwe. W tym 
przypadku jako alternatywę wykorzystuje 
się systemy CIP.

 
Typowe zastosowania
• Ciepłownictwo, wentylacja  

i klimatyzacja (HVAC)
• Przemysł morski
• Przemysł mleczny, spożywczy  

i napojów
• Cukrownictwo
• Przemysł biogazów
• Chłodnictwo
• Przemysł drzewny i papierniczy  

(pulpa celulozowa i papier)
• Przemysł ciężki
• Przemysł wydobywczy

• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł chemiczny
• Kondensacja
• Ogrzewanie parowe
• Chłodnice oleju
• Podgrzewacze/schładzacze gazowe

Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła SPS

Nasze obszerne portfolio płyt pozwala 
na dobranie wymogów Państwa 
zastosowań tak, aby zapewnić 
optymalną wymianę ciepła.
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Wymienniki ciepła SondBlock

Spiralne wymienniki ciepła

Nasze wymienniki ciepła SONDEX® 
SondBlock stanowią kompaktowe oraz 
wytrzymałe rozwiązanie w przypadku 
wymagających zastosowań, w których 
wykorzystano agresywne media, 
ekstremalne temperatury oraz/lub 
wysokie ciśnienie. Z uwagi na fakt, iż 
w wymiennikach ciepła SondBlock nie 
ma uszczelek gumowych, mogą one 
zastępować wymienniki płaszczowo-
rurowe i wykonywać taką samą pracę, 
jednocześnie oferując wiele zalet 
w zakresie kosztów, rozmiarów  
oraz wydajności.

Cechy i zalety
• Idealne jako skraplacze z opcjonalną 

funkcją przechładzania kondensatu. 
Wymienniki ciepła SondBlock stanowią 
również dobry wybór jako podgrzewacze 
parowe lub wyparki/reboilery w pracy 
niecyklicznej oraz stabilne systemy 
wytwarzania pary.

• Bardzo wytrzymały wymiennik ciepła, 
który jest niezastąpiony przy pracy 
z agresywnymi mediami,  

także zanieczyszczonymi. Z uwagi na 
pracę z agresywnymi mediami po  
obu stronach, wymiennik ten jest 
idealnym rozwiązaniem w rafineriach 
ropy naftowej oraz zakładach 
petrochemicznych. Idealny wybór  
w zakresie najbardziej wymagających 
warunków pracy.

• Zwiększona wydajność wymiennika ciepła 
dzięki wydłużonej pracy bez przestojów. 
Znikome wymagania w zakresie 
utrzymania i obsługi. Demontowalne 
panele boczne zapewniają szybki oraz 
łatwy dostęp do płyt podczas inspekcji 
oraz czyszczenia.

Typowe zastosowania
• Ciepłownictwo, wentylacja  

i klimatyzacja (HVAC)
• Przemysł drzewny i papierniczy  

(pulpa celulozowa i papier)
• Przemysł ciężki
• Przemysł wydobywczy
• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł chemiczny
• Produkcja ropy oraz gazu

• Podgrzewacze parowe oraz  
wyparki/reboilery

• Skraplacze częściowe bez  
przechładzania kondensatu

• Skraplacze częściowe  
z przechładzaniem kondensatu

Cechy i zalety
• Budowa pozwala na przepływ w pełnym 

przeciwprądzie, co umożliwia osiąganie 
bardzo zbliżonych temperatur.

• Konstrukcja jednokanałowa generuje 
duże siły tnące przyczyniającą się do 
efektu samoczyszczenia, co zapobiega 
zapychaniu się jednostki. Spiralne 
wymienniki ciepła stanowią idealne 
rozwiązanie dla mediów o wysokiej 
lepkości.

• Rozmiar kanału został dostosowany do 
przepływu oraz jakości mediów. Duży 
zakres średnic i szerokości spiralnego 
„serca” wymiennika pozwalają na różne 
konfiguracje, co oznacza stworzenie 
optymalnego rozwiązania do każdego 
rodzaju pracy.

• Zaprojektowane pod kątem odporności 
na agresywny program temperaturowy, 
a dzięki szerokiemu zakresowi materiałów 
oraz grubości blach dostosowujemy 
każdy ze spiralnych wymienników ciepła 
tak, aby idealnie pasował do Państwa 
zastosowań.

• Znikome wymagania w zakresie konserwacji 
oraz czyszczenia zapewniają nieprzerwaną 
pracę. W przypadku, gdy szczególnie trudne 
media powodują konieczność czyszczenia, 
dostęp do powierzchni wymiany ciepła jest 
możliwy dzięki pokrywom zamocowanych 
za pomocą zawiasów.

• Nasze spiralne wymienniki ciepła 
wymagają minimalnej ilości przestrzeni. 
Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, 
długie, spiralne kanały przepływowe 
pozwalają na osiągnięcie wysokiego 
współczynnika wymiany ciepła, aż do 
dwóch razy wyższego niż w przypadku 
odpowiedników płaszczowo-rurowych.

Typowe zastosowania
• Przemysł mleczny, spożywczy i napojów
• Przemysł biogazów
• Oczyszczalnie ścieków
• Przemysł drzewny i papierniczy  

(pulpa celulozowa i papier)
• Przemysł ciężki
• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł chemiczny

Nasze spiralne wymienniki ciepła 
SONDEX® stanowię najlepsze 
rozwiązanie w przypadku zastosowań 
wymagających obróbki trudnych 
cieczy, typu szlamu, zawiesiny, ścieków, 
cieczy o wysokiej lepkości oraz cieczy 
zanieczyszczonych lub zawierających 
włókna i ciała stałe.
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Lutowane płytowe wymienniki ciepła

Lutowane wymienniki ciepła Danfoss 
oraz SONDEX® (XB/SL) zostały 
skonsolidowane w jedno, połączone 
portfolio produktowe, aby zapewnić 
rozwiązania dla wszelkiego rodzaju 
zastosowań. Wytrzymałe, całkowicie 
szczelne wymienniki ciepła oferują 
zaawansowaną technologię oraz 
doskonałe środki bezpieczeństwa, 
zaprojektowane, aby zapewnić najlepszą 
wymianę ciepła przy minimalnych 
kosztach operacyjnych.

Cechy i zalety
• Niskie koszty operacyjne, niewielka 

objętość zatrzymana oraz wysoka 
wydajność czynią z naszych lutowanych 
wymienników ciepła idealne rozwiązanie 
w wielu zastosowaniach. Obniżaj koszty 
i zwiększaj zyski wykorzystując nasze 
portfolio.

• Całkowicie szczelne wymienniki ciepła 
oferują wytrzymałość oraz długą 
żywotność. Na specjalne zamówienie 
dostępna jest wersja o podwójnych 
ściankach, która pozwala na zobaczenie 
nieszczelności z zewnątrz i zapobiega 
mieszaniu się mediów.

• Dzięki energetycznie zoptymalizowanej, 
sprawdzonej technologii Fishbone oraz 
rewolucyjnej technologii Micro Plate™, 
połączony asortyment produktów 
Danfoss oraz SONDEX® oferuje najlepsze 
rozwiązania w zakresie lutowanych 
wymienników ciepła.

Typowe zastosowania
• Ciepłownictwo, wentylacja  

i klimatyzacja (HVAC)
• Przemysł mleczarski, spożywczy i napojów
• Chłodnictwo
• Zastosowania w zakresie parowników  

oraz skraplaczy
• Ogrzewanie energią słoneczną
• Bloki olejowe
• Odzysk ciepła
• Chłodzenie silnika
• Procesy odparowywania i skraplania
• Schładzanie
• Systemy pochłaniania
• Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
• Chłodzenie w procesach 

technologicznych
• Chodzenie oleju hydraulicznego
• Chłodzenie w obróbce laserowej
• Schładzanie i podgrzewanie wody

Całkowicie spawane płytowe wymienniki ciepła

Całkowicie spawane płytowe wymienniki 
ciepła SONDEX® oferują bardzo wydajną 
wymianę ciepła i zostały zaprojektowane 
z myślą o pracy z agresywnymi, 
wymagającymi mediami oraz wysokimi 
temperaturami procesowymi m.in. 
w branży chemicznej, petrochemicznej, 
chłodniczej oraz farmaceutycznej.

Cechy i zalety
• Kompaktowe, oszczędne jednostki 

zajmujące minimalną ilość przestrzeni, 
posiadające niską masę i jednocześnie 
zapewniające efektywną wymianę ciepła 
dzięki przepływowi przeciwprądowemu.

• Konstrukcja bezuszczelkowa obejmuje 
w pełni spawany pakiet płyt, który 
pozwala na pracę pod wysokim 
ciśnieniem i z mediami o wysokiej 
temperaturze. W pełni spawany 
wymiennik ciepła znacząco zmniejsza 
ryzyko wycieków.

• W pełni lutowany pakiet płyt został 
wykonany z wytrzymałego materiału, 
umożliwiającego pracę w najbardziej 
ekstremalnych warunkach.

Typowe zastosowania
• Ciepłownictwo, wentylacja  

i klimatyzacja (HVAC)
• Chłodnictwo
• Przemysł drzewny i papierniczy  

(pulpa celulozowa i papier)
• Przemysł ciężki
• Przemysł wydobywczy
• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł chemiczny
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Nasze destylatory wody SONDEX® 
zostały zaprojektowane w celu 
produkcji wody technologicznej, dla 
gospodarstw, a nawet wody pitnej 
poprzez odparowanie wody morskiej. 
Opary z odparowanej wody morskiej 
są skraplane, a następnie filtrowane 
wytwarzając wodę słodką, którą można 
chemicznie oczyścić, aby wyprodukować 
wodę pitną. 

Cechy i zalety
• Konstrukcja o wysokim podciśnieniu 

pozwala na odparowanie wody morskiej 
w temperaturach poniżej 48 C°. Pozwala 
to na wykorzystanie nadmiaru ciepła 
odpadowego z wody chłodzącej  
płaszcza silnika.

• Destylatory wody podczas pracy 
wymagają minimalnego nadzoru, 
ponieważ są w pełni zautomatyzowane 
i pracują zgodnie z zadanymi parametrami 
przepływu oraz ciśnienia. Ponadto, zostały 
zaprojektowane tak, aby ograniczyć 
czynności obsługowe.

• Destylatory wody w standardzie 
posiadają solomierz, licznik godzin pracy 
i system dozowania chemikaliów oraz 
wszelkie wyposażenie wymagane w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia 
zasolenia produktu końcowego.

• Nasze wieloetapowe destylatory 
wody bazują na wykorzystaniu energii 
regeneracyjnej i świetnie nadają się do 
produkcji sporych ilości wody słodkiej, 
szczególnie, gdy dostępna energia jest 
kosztowna i ograniczona.

Typowe zastosowania
• Przemysł morski
• Produkcja wody pitnej
• Produkcja wody technologicznej
• Produkcja wody dla gospodarstw

Destylatory wody

Przeanalizujemy Państwa 
obecny system w celu określenia 
możliwości optymalizacji instalacji 
z wykorzystaniem rozwiązań 
wymiany ciepła SONDEX®.



Zoptymalizowane rozwiązania w zakresie 
wymiany ciepła dla wszelkich zastosowań

Specjaliści w obszarze wymiany ciepła
Opracowujemy nasze wymienniki ciepła 
w bliskiej współpracy z klientami, aby były 
idealnie dopasowane do każdych  
warunków pracy.

W ciągu tych wszystkich lat stworzyliśmy 
największe portfolio na świecie. Posiadanie 
rozwiązań dla wszelkich zastosowań 
oraz warunków pracy pozwala na lepsze 
dostosowanie do ich przeznaczenia.
Zoptymalizowane, aby ograniczyć zużycie 
energii oraz obsługę i koszty konserwacji, 
nasze wymienniki ciepła cechują się 
konkurencyjnymi cenami oraz długą 
żywotnością. 

Obecność na świecie, bliskość lokalnie
Spółka Sondex A/S została założona 
w 1984 roku w celu dostarczania 
zoptymalizowanych oraz efektywnych 
energetycznie rozwiązań w zakresie 
wymienników ciepła. Założona w Danii 
firma w kolejnych latach poszerzyła 
swoją działalność i prędko stała się 
przedsiębiorstwem rozciągającym się na 
całym świecie.

Posiadając wiele oddziałów produkcyjnych 
oraz sprzedażowych na całym świecie, 
Sondex stała się wiodącym producentem 
wymienników ciepła, jednocześnie 
pozostając blisko naszych rynków dzięki 
lokalnym zespołom sprzedażowym oraz 
obsługowym.

Sondex oraz Danfoss łączą siły
W lipcu 2016 roku Danfoss przejęła spółkę 
Sondex. Krok ten odznaczył się jako 
fuzja dwóch gigantów, którzy stworzyli 
jeszcze silniejszą współpracę w zakresie 
wymienników ciepła.

Transformacja w markę produktu
W 2018 roku Sondex stanie się marką 
SONDEX® – wysokiej jakości marką 
wymienników ciepła Danfoss. Klienci będą 
czerpać korzyści z zakupów w jednym 
miejscu oraz ogromnej infrastruktury 
Danfoss, jak również z jakości wymiany 
ciepła marki SONDEX®.
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