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Esse catálogo contém uma breve descrição da composição de trocadores de calor a placas SONDEX®. 
A finalidade desse catálogo é resumir a composição e o princípio de trabalho dos trocadores de calor a 
placas, bem como apontar algumas de suas vantagens, expor uma parte das áreas de aplicação e explicar 
a importância de analisar e dimensionar especificações térmicas de cada projeto.

Na página seguinte há um índice dos conteúdos abordados nesse catalogo, com conexões de click em 
seus títulos que levam às respetivas seções.
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Anatomia 

Anatomia do Trocador de Calor a Placas SONDEX®- Estrutra modelo IS 

Estrutura 
É de grande importância que a estrutura seja resistente e de alta 
durabilidade, uma vez que a estrutura é a base do trocador de calor.

As estruturas SONDEX® são projetadas de acordo com regras e 
legislações prevalentes e cumprem as normas internacionais. 
Atualmente os projetos são desenvolvidas de acordo com o PED 
2014/68 / EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 
1 padrões de construção.

Os trocadores são pintados em azul RAL 5010, porém estão 
disponíveis em outras cores caso solicitado. Várias classificações de 
tinta estão disponíveis, variando de acordo com as condições de 
projeto, como o ambiente de instalação do trocador de calor ou a 
própria mídia do mesmo.  

Além do mais, as estruturas SONDEX® são projetadas para tornar o 
serviço de manutenção e montagem o mais simples possível.

Placa de Pressão  
A placa de pressão conta com um rolete em sua composição, o 
que facilita sua movimentação ao longo do barramento superior, 
tornando a abertura e o fechamento do trocador mais ágil e 
simples, caso haja necessidade de desmontagem para serviço de 
manutenção.

Recursos Opcionais 
É possível instalar furos de inspeção que permitem um fácil exame 
do interior do pacote de placas. Isto é particularmente útil quando 
se tratam de aplicações que contêm polpa ou fibras, que tendem a 
causar incrustação no trocador de calor. Os filtros de água do mar 
também podem ser instalados nos trocadores de calor a placas. 
Facilitando a aplicação do mesmo nas indústrias marítima/offshore, 
a bordo de embarcações ou plataformas. O filtro irá capturar 
partículas menores, resultando em intervalos mais longos entre a 
operação e a manutenção.

Barramento Superior Coluna

Placa de pressão

Tirantes

Barramento Inferior

Arranjo de Placas

Placas

Conexões

Placa de Estrutura

Furação para flanges

Pé para placa de estrutura
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Conexões  
Os trocadores de calor da SONDEX® contam com conexões 
que variam de DN25 a DN650 (1 ‘a 26’), tais conexões são 
configuráveis em diversos padrões, determinados de acordo com as 
especificações de cada projeto, eliminando assim, a necessidade de 
redutores no sistema de tubulação.

Os bocais de conexão podem ser revestidos com borracha ou com 
o mesmo material em que as placas são fabricadas, como exemplo 
AISI 316, titânio etc, afim de proteger contra danos de corrosão.

O range de conexões da SONDEX® correspondem são adaptáveis 
a qualquer aplicação, o que significa que não há alteração na 
velocidade do fluxo durante a operação. Isso reduz o desgaste da 
instalação do tubo e minimiza custos de manutenção e instalações 
melhores e mais estáveis.

Placa de Estrutura  
Regularmente, os trocadores de calor SONDEX® são projetados para 
um único passe com todas as conexões na placa de estrutura.

Ter todas as conexões na placa de estrutura facilita o funcionamento 
e a manutenção, pois não será necessário desmontar a instalação 
do tubo para acessar o interior do trocador de calor, basta abrir o 
mesmo pela placa de pressão.

A placa de estrutura e a coluna contam com pés reforçados que 
facilitam a fixação do trocador no restante da instalação.

Arranjo de Placas 
É no arranjo de placas que ocorre a transferência de calor. O 
arranjo consiste em uma série de placas que apresentam padrões 
diferenciados para atender os requisitos do cliente.

A combinação dos tipos de placas determina a eficiência do 
trocador de calor, e é calculada de acordo com a exigência térmica 
da aplicação.

Cada placa conta com uma gaxeta de alta qualidade, que realiza a 
vedação dos bocais para que as mídias não se misturem, facilitando 
o fluxo das mesmas e alinhando as placas do trocador de calor.

Tirantes  
Os tirantes dos trocadores da SONDEX® são projetados para serem 
apertados do lado da placa de estrutura do trocador de calor 
facilitando a abertura, o fechamento e o aperto do trocador de 
calor, pois a chave de catraca não precisa ser manobrada ao longo 
de todo o comprimento de cada parafuso de aperto, o que reduz 
significativamente o esforço de trabalho e o tempo de montagem.
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Barramento Superior 
Os modelos de barramento superior dos trocadores de calor 
SONDEX®, são projetados para serem resistentes ao peso do arranjo 
de placas.

Além disso, o barramento superior é projetado para permitir que as 
placas deslizem facilmente por sua extensão. O comprimento do 
barramento superior é projetado para fornecer espaço suficiente 
para abertura do conjunto de placas e limpeza das mesmas sem 
necessidade de removê-las do trocador. Isso economiza tempo e 
custo durante o serviço de manutenção do trocador de calor.

O barramento presente na estrutura IS da SONDEX® é também 
projetado para permitir a extração de uma única placa, sem ter que 
remover todas as demais.

Barramento Inferior 
O Barramento inferior é um componente muito importante na 
estrutura do trocador. Esse componente auxilia na prevenção de 
desalinhamento no arranjo de placas, servindo de apoio durante 
a montagem do trocador ou abertura do mesmo para serviços de 
manutenção.

Placas

As placas são fabricadas em diferentes graus de aço inox, titânio e 
demais materiais exoticos. O tipo de material depende dos fluidos 
utilizados e suas temperaturas.

O arranjo de placas é mantido firmemente entre a placa de 
estrutura e a placa de pressão do trocador. O projeto de corrugação 
das placas garante um fluxo turbulento em toda a área de 
transmissão de calor e é projetado para mínima perda de área de 
troca térmica.

A escolha do padrão de placa depende do tipo de fluido que corre 
pelo trocador de calor. A SONDEX® oferece uma grande variedade 
de placas, como espinha de peixe em profundidades e ângulos de 
pressão variáveis, placas de fluxo livre (Free-Flow) que permitem 
fluxo de fluidos que  contenham particulados e fibras.
.

Sistema de Encaixe

Entradas

Zona de drenagem

Área de distribuição de fluido

Gaxeta

Placas tradicionais Placas Free-Flow Placas Semi-soldadas

Principal area de troca térmica
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Área de transmissão de calor 
A área de transmissão de calor é a parte principal da placa, pois 
é onde ocorre a transferência de calor primária. Os longos anos 
de experiência da SONDEX® com design térmico e técnicas de 
prensagem de placas, é o nosso maior diferencial de fabricação.

Através da experiência que a SONDEX® possui, foi otimizada a área 
de transmissão de calor de cada placa, o que melhora a eficiência 
térmica de todo o arranjo de placas dos trocadores de calor.

Vale ressaltar que a dimensão da área de transmissão de calor 
depende do tamanho de cada placa.

Ter conhecimento do processo, permite que a SONDEX® desenvolva 
soluções em troca térmica que combine perfeitamente com o 
requisito de cada projeto e aplicação, fornecendo um tamanho de 
placa otimizado para a máxima eficiência.

Área de distribuição   
A área de distribuição nas placas SONDEX® são projetadas para 
mínima perda de área de troca térmica, e possui canais de guia 
inclinados que garantem uma distribuição uniforme dos fluidos em 
toda a placa.

Além disso, a perda de carga na área de distribuição é mínima, e 
utilizada na área de transmissão de calor, o que resulta em melhor 
eficiência de transmissão de calor.

Bordas reforçadas 
As placas da SONDEX® apresentam bordas reforçadas que 
fortalecem o encaixe das gaxetas e fornecem um ótimo suporte 
para as placas. O reforço é feito quando do aperto do conjunto de 
placas nos dois lados do enxaixe das gaxetas, fixando a gaxeta com 
segurança em sua posição. 

Sistema de encaixe 
As placas SONDEX® possuem um sistema de encaixe diferenciado 
e reforçado onde a placa permanece firmemente suspensa no 
barramento superior e perfeitamente alinhada no barramento 
inferior.

Além do mais, o sistema de encaixe é muito importante durante 
a montagem e serviços de manutenção do trocador e o sistema 
de encaixe também contribui para que as placas possam suportar 
a força aplicada nos tirantes durante o aperto na montagem do 
trocador de calor, evitando desalinhamentos.

Se o sistema de encaixe não for devidamente reforçado, há riscos 
de empenamento e por consequencia vazamentos dificuldades de 
entanqueidade do arranjo de placas. 

Isso faz das placas SONDEX® um  investimento sólido, uma vez que 
sua vida útil é aumentada e os intervalos de serviço de manutenção 
são reduzidos.

Gasket Safety  
As placas e gaxetas da SONDEX® são projetadas com uma zona 
de drenagem para prevenir o dano de um improvável vazamento. 
Os dois fluidos não podem se misturar, nesse caso, a zona de 
drenagem força os fluidos a escoar externamente em caso de 
defeitos ou desalinhamento da gaxeta causado por golpes de 
pressão do processo



7

TY

Trocadores de Calor a Placas tradicionais

Padrão TL Padrão TL Padrão TL

Padrão TY

Padrão TY

Padrão AD

Padrão AE

Trocadores de Calor Free Flow Trocadores de calor Semi-soldados

Propriedades dos modelos 
Cada modelo conta com diferentes configurações, e são projetados 
para lidar com diferentes especificações. A perda de carga das 
mídias está correlacionada com os arranjos de placas determinado 
por cada projeto. 

Alguns modelos  contam com uma baixa perda de carga, mas 
oferecem um nível mais baixo da turbulência, enquanto, outros 
oferecem alta turbulência em troca de uma alta perda de carga. 
Outros modelos possuem canais muito profundos, o que os torna 
conveniente para mídias de alta viscosidade e fluido que causa 
amplicação de área de troca térmica. Alguns modelos combinam 
corrugações de canal em uma única placa para tratar o nível de 
fluxo e especificações térmicas de mídias diferentes em um mesmo 
trocador de calor.

Contando com uma ampla variedade de tamanhos e modelos 
de placa, garante a solução térmica ideal para cada aplicação dos 
trocadores de calor SONDEX®.

Desenvolvimento e Inovação  
Constantemente a SONDEX® promove melhorias nos modelos 
de placas e desenvolve novas soluções técnicas para seus 
clientes, visando melhorar a qualidade das instalações e atender 
individualmente as exigências térmicas de cada seguimento de 
mercado.

A SONDEX® possui muitos anos de experiência com projetos 
de ferramentas de prensagem, com excelente uniformidade da 
deformação das placas. 

As placas dos trocadores SONDEX® apresentam um padrão última 
geração e são desenvolvidas usando a tecnologia de pressão mais 
recente. Esta tecnologia permite aumentar a área de transmissão de 
calor, ocasionando um uso mais otimizado da placa.

Pequena demonstração dos padrões placas SONDEX®

Principal área de troca térmica
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Materiais 
A qualidade das gaxetas está diretamente ligada ao desenho das 
mesmas e aos materiais utilizados na sua produção. A composição 
do composto de borracha não só determina o tempo de vida da 
gaxeta e sua capacidade de manter a elasticidade, mas também 
suas áreas de aplicação. Algumas gaxetas são mais adequadas para 
fluidos mais agressivos do que outros, por isso determinamos a 
gaxeta ideal para cada aplicação. 

Além disso, o design exclusivo e a baixa compressão proporcionam 
a gaxeta uma longa vida útil. 

No portifólio de gaxetas da SONDEX® há uma variedade de 
compostos de borracha, como nitrilica, EPDM, viton, teflon etc, para 
cobrir todos as aplicações possíveis.

Gaxetas

Fabricação própria de Gaxetas 
A SONDEX® se orgulha de possuir suas próprias instalações 
de produção e testes de gaxetas para garantir uma qualidade 
expecional das mesmas.

A gaxeta é uma parte muito essencial dos trocadores de calor a 
placa, pois é esse componente que realiza a vedação do trocador 
impedindo vazamentos. Sem uma gaxeta adequada e de alta 
qualidade que se encaixe perfeitamente na placa, e proporcione 
uma vedação ideal, o desempenho e a duração do trocador de 
calor será significativamente reduzido.

As gaxetas da SONDEX® são desenvolvidas de acordo com os 
mais recentes padrões em tecnologia de borracha e design de 
gaxetas. Com isso, a SONDEX® visa propor aos seus clientes gaxetas 
que atendam todos os requisitos térmicos de cada aplicação e 
que sejam adequadas para os diferentes fluidos que estão sendo 
tratados nos trocadores de calor.

O resultado são trocadores de calor de alta performance  
devido à interação perfeita entre a placa  
e gaxeta.
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1

2

Os alojamentos da gaxeta Sonder Lock são uniformemente espalhados pela 

mesma, garantindo fácil montagem e manutenção.

1: Alojamento na gaxeta Sonder Lock

2: Os alojamentos travam a união das placas

Gaxetas Sonder Lock 
Os trocadores de calor a placas SONDEX® são equipados com 
o exclusivo sistema Sonder Lock, que ‘trava’ as placas e alinha 
perfeitamente o arranjo de placas. O alinhamento das placas é 
possível pois, alojamentos ao longo das gaxetas sonderlock se 
encaixam perfeitamente na parte de trás de cada placa adjacente. 
Isso mantém as placas no lugar e evita o desalinhamento das 
mesmas.

As gaxetas contribuem para o posicionamento das placas durante a montagem, 

elas se encaixam perfeitamente no alojamento na parte de trás de cada placa, 

tornando o processo mais fácil e livre de problemas.

Gaxetas Sonder Guide 
Os trocadores de calor com placas semi-soldadas SONDEX® estão 
equipados com o exclusivo sistema Sonder Guide que guia as 
placas em conjunto utilizando um sistema fechado de encaixe. Isso 
mantém as placas no lugar e evita o desalinhamento do arranjo de 
placas ao montar o trocador de calor.

Além disso, este tipo de gaxeta é particularmente adequado para 
altas pressões de trabalho e aplicações de vácuo, pois a pressão 
dentro da área de focagem ajuda a manter a gaxeta em sua posição 
correta. O sistema Sonder Guide é usado em todos os trocadores 
de calor de placas semi-soldadas, bem como em condensadores e 
evaporadores.

A pressão na área de fluxo da placa mantém a gaxeta em sua posição. Isso faz 

com que este tipo de gaxeta seja ideal para instalações com alta pressão.
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Trocadores de Calor Tradicionais

A SONDEX® conta com vasto range de modelos de trocadores 
de calor a placas que se ajustam perfeitamente as mais variadas 
condições operacionais.  

Os produtos SONDEX® oferecem uma solução amigável e fácil de 
instalar que é projetada especificamente para o serviço térmico 
de cada projeto com um desempenho confiável e incomparável, 
reduzindo o consumo de energia.

ALTURA DAS  
PLACAS:

25cm - 5m

CONEXÕES:
DN 25- DN600

VAZÃO:
50 l/h -

7,200 m3/h

Benefícios

Soluções de passe único com todas as conexões da 
placa de estrutura 
É padrão da SONDEX® fabricar os trocadores de calor a placas 
com soluções de passe único com todas as conexões na placa de 
estrutura.

Os projetos da SONDEX® costumam ser superiores às soluções de 
passagem múltipla, pois exigem menos placas para executar a 
troca térmica de forma eficiente. A eficiência aumentada equivale 
a uma solução significativamente reduzida, e também significa um 
menor preço de compra, pois são necessários menos materiais para 
construir o trocador de calor.

Com todas as conexões na placa de estrutura, os serviços de 
manutenção e limpeza são mais fáceis, pois a abertura do trocador 
não interfere na instalação total.

Os trocadores de calor SONDEX® são projetados para serem 
eficientes o bastante a ponto de reduzir o volume de fluidos 
necessário para determinada operação. Tal fato diminui 
significativamente o risco de acidentes quando a operação envolve 
substâncias químicas.

Soluções Customizadas que atendem as 
especificações térmicas de cada projeto 
O range de produtos da SONDEX® permite atender diversas 
aplicações térmicas com soluções diferenciadas quando 
comparado com outros trocadores de calor. 

A eficiência de uma instalação depende do nível de 
compatibilidade do trocador de calor com os requisitos térmicos do 
processo. A SONDEX® se especializou no desenvolvimento de uma 
gama de placas inigualável que cobre todas as aplicações.

A área de desenvolvimento da SONDEX® está sempre em contato 
direto com os clientes para garantir que os produtos correspondam 
aos requisitos e contínuo desenvolvimento.

A solução de passe único dos trocadores de calor SONDEX® é 
facilmente personalizada e atualizada.

Durante uma atualização, não é necessário realizar alterações na 
instalação, pois o design dos trocadores de calor de passe único 
permite que as instalações sejam mais acessíveis.

Customized Solutions
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Menor custo para compra e operação 
A tecnologia da placa utilizada nos trocadores de calor a placa 
SONDEX® resulta em um coeficiente de transferência de calor muito 
maior em comparação com trocadores de calor tubulares e outros 
projetos de trocadores de calor a placas.

Consequentemente, a área de transmissão necessária é reduzida, o 
que resulta em menor necessidade de materiais para fabricar cada 
placa, logo, reduzindo ainda mais o custo de compra do trocador 
de calor.

Além disso, a economia nos custos de materiais é ainda maior 
quando se utiliza tipos de materiais nobres, como o aço SMO, 
Hastelloy C-276, titânio ou outros materiais que sejam necessários 
para o tratamento de meios agressivos no trocador de calor.

Inclusive, os trocadores de calor a placas de alta eficiência 
equivalem a um menor consumo de energia, o que significa que os 
custos operacionais são reduzidos a longo prazo.

Proteção especial contra vazamentos  
Os trocadores de calor a placas Sonder Safe oferecem medidas 
importantes para minimizar os danos causados por vazamentos, 
evitando que a mídia se misture.

No caso improvável de um vazamento, o design da placa Sonder 
Safe torna o vazamento visível através do exterior do trocador de 
calor da placa.

O trocador de calor de passe único pode ser desabilitado 
rapidamente para se realizar manutenção e reparo e 
posteriormente continuar a operação.

Serviço de manutenção local 
Os trocadores de calor tradicionais a placas de passe único da 
SONDEX® são projetados para ter todas as conexões na placa 
de estrutura, o que é muito vantajoso durante serviços de 
manutenção, ou para casos onde haja necessidade de ampliar o 
trocador.

A SONDEX® fornece atendimento através de todo o mundo a partir 
de suas filiais ou prestadores de serviços autorizados muito bem 
instruidos. 

A SONDEX® também realiza serviços de manutenção em todas as 
marcas de trocadores de calor a placas, incluindo reparos, detecção 
de vazamentos, bem como a reposição de placas e gaxetas.

Maior fluxo turbulento, menor incrustração 
A velocidade e a turbulência corretas reduzem muito o risco de 
incrustação. Isso graças ao padrão  espinha de peixe ondulado  
combinado com a escolha certa do modelo de trocador de calor a 
placas da extensa gama da SONDEX®.

O resultado é uma operação mais confiável e custos de 
manutenção reduzidos.
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Aplicações

A SONDEX® conta com uma visão geral das aplicações de seu 
portfólio de produtos, bem como das indústrias que atende. 
Todos os produtos são desenvolvidos em estreita cooperação com 
os clientes para garantir que todos os requisitos sejam atendidos.

Profundo conhecimento do Processo 
Ter um profundo conhecimento do processo dos diferentes 
segmentos de mercado é essencial para escolher o trocador de 
calor ideal. Os engenheiros de projeto da SONDEX® estão sempre 
em contato direto com os clientes para garantir que os requisitos 
de cada fluido sejam levados em consideração ao projetar o 
trocador de calor.

Os anos de experiência em vários segmentos de mercado é um 
diferencial SONDEX®, que proporciona grande conhecimento e 
visão dos processos industriais e seus requisitos térmicos.

Através desse conhecimento, a SONDEX® oferece trocadores de 
calor personalizados que lidam perfeitamente com cada serviço 
térmico individual, em todos os segmentos. 
 
Extenso portfolio de placas 
Os trocadores de calor a placa da SONDEX® podem ser usados 
em um grande número de aplicações, pois essa vasta gama de 
produtos abrange uma elevada taxa de vazão, desde as mais 
baixas até as mais altas. A SONDEX® pode cobrir todos os requisitos 
térmicos com sua extensa gama de placas que inclui placas de 
pequeno porte para requisitos térmicos baixos e placas de grande 
porte para requisitos térmicos elevados. Todas as placas estão 
disponíveis com diferentes padrões e profundidades de pressão 
para cada tamanho da placa.

Alta Qualidade de materiais 
A escolha certa do material da placa e da gaxeta é extremamente 
importante para o tempo de vida de toda a instalação. A SONDEX® 
oferece muitas opções de alta qualidade para materiais de placa 
e vedação de acordo com os requisitos da aplicação para garantir 
uma solução eficiente e duradoura.

Produtos para todas as aplicações e requisições 
térmicas  
Se os trocadores de calor a placas tradicionais não puderem lidar 
com uma determinada aplicação ou requisição térmica, a solução 
certa pode ser um dos  outros produtos do portfólio SONDEX® - 
cada um é especialmente desenvolvido para lidar com diferentes 
especificações térmicas e de processo.

As soluções propostas pela SONDEX®  
são otimizadas nas mais diversas  
aplicações térmicas.
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Trocadores de Calor tradicionais

Trocadores de Calor Sanitários
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Trocadores de Calor Casco e placa
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Trocadores de Calor Brazados

Trocadores de Calor Brazados
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Estrutura
Especificação de pintura: BLUE RAL 5010
Em volta da estrutura estão as extremidades dos tirantes de aperto.

Capacidade de pressão
6/10/16/25/30 bar
(87/145/232/363/435 psi).
Outras capacidades de pressão estão disponíveis se solicitadas.

Ranges de temperaturas
-20°C ate 180°C
(-4°F ate 356°F)
Outros ranges de temperaturas estão disponíveis com base a 
solicitação

Conexões
De DN25 até DN650 (1 “até 26”) em aço carbono embutido ou 
revestido com AISI 316 ou titânio. De acordo com todos os padrões 
conhecidos.

Material das Placas
AISI 304/316 e titânio.
Outros materiais estão disponíveis caso solicitado.

Gaxetas
As placas estão equipadas com o exclusivo sistema Sonder Lock, 
que encaixam e alinham perfeitamente as placas entre si. O 
alinhamento das placas é possível devido aos fortes alojamentos na 
gaxeta Sonder Lock que se encaixam perfeitamente na parte de trás 
da placa adjacente.

Material das Gaxetas 
Nítrilica, EPDM e Viton
Outros materiais estão disponíveis caso solicitado.

Certificados de Performance
AHRI (LLHE)

Padrão de construção
PED 2014/68/EU (EN13445).
ASME sec VIII, Div. 1.

Certificadoras
ABS / BV / CCS  
DNV-GL / LRS / NKK
RINA / RMRS / CR
CSC BPV

Equipamentos Extra
Cobertura de segurança em aço inoxidável.
Revestimento isolante.
Chave de montagem.
Chumbadores
Flange do instrumento.
Termômetro e manômetro.

Especificações Técnicas
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Transferencia de calor 
Passar energia de uma mídia para outra, a fim de aquecer ou esfriar 
o fluido, é a base da transferência de calor. Isso pode ser feito 
fazendo o fluido passar por um trocador de calor.

Os trocadores de calor da SONDEX® usam placas de fluxo altamente 
eficientes para obter a transferência de calor e são superiores aos 
trocadores de calor tubulares e outros projetos de trocadores de 
calor de placas em termos de eficiência de transferência de calor, 
requisitos de espaço e facilidade de manutenção

 
Distribuição da Mídia 
A mídia é circulada em um fluxo de contra-corrente dentro do 
trocador de calor a placa e é introduzida no sistema através das 
entradas. A partir das entradas, a mídia se escoa através da área de 
distribuição, especialmente projetada para eliminar “zonas mortas” 
e garantir uma distribuição ótima e uniforme da mídia na área de 
transmissão de calor das placas.

Area de transmissão de calor 
A área de transmissão de calor é a parte mais importante da placa 
quando se trata da própria transferência de calor. A mídia quente 
transfere sua energia através da placa, para mídia fria no lado 
oposto. As placas funcionam como “separadores” que impedem 
a mídia de se misturar permitindo apenas que ambas troquem 
energia.

Padrão das placas 
A mídia flui através dos canais do padrão que é pressionado na área 
de transmissão de calor de cada placa. Os padrões estão disponíveis 
em vários tipos, cada um com suas próprias propriedades e 
propósitos exclusivos. Como tal, os padrões têm um grande 
impacto na eficiência de transferência de calor do trocador de 
calor e devem ser cuidadosamente escolhidos para acomodar os 
requisitos específicos de cada serviço térmico.

Área de distribuição da placa

Pequena demonstração do padrão de placas SONDEX®

Área de transmissão de calor da placa

Princípio de funcionamento
O que acontece por trás do funcionamento 
dos trocadores de calor

Princípio de funcionamento de um trocador de calor tradicional SONDEX®

FLUIDO QUENTE
FLUIDO FRIO
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Quer aprender mais   
sobre o melhor em trocadores 
de calor a placas?
Na Danfoss, ajudamos profissionais de todo o mundo a                                                             
reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência de 
transferência de calor, tudo isto, com a nossa vasta gama 
de trocadores de calor de placas. 

Se você quer saber mais sobre como podemos ajudar, por 
favor visite heatexchangers.danfoss.com ou entre em 
contato com seu representante de vendas local.

Fatos sobre a os trocadores de  
calor da SONDEX® 

SONDEX® é uma das principais marcas de líderes 
globais nas tecnologias de transferência de calor e 
conta com a maior gama de trocadores de calor do 
mundo. SONDEX® trocadores de calor gaxetados, 
soldado, brasados e destiladores de água doce, são 
otimizados e adaptados para qualquer que seja a 
necessidade em vazão, pressão e temperatura.


