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Sondex Geniş Aralıklı Plakalı Isı Değiştiriciler
Sondex A/S, plakalı ısı değiştiricilerin ve tatlı su distilasyon ünitelerinin
geliştirilmesinde, tasarımında ve üretiminde uzmanlaşmış bir
Danimarka firmasıdır. Kurulduğu 1984 yılından bu yana Sondex A/S,
dünya ölçeğinde bir şube, temsilcilik ve kardeş kuruluş ağı oluşturmuş
ve günümüzde dünya ısı değiştirici pazarının lider firmalarından
biri haline gelmiştir. Sondex A/S ısıtma ve soğutmada her türlü
kompleks ısı transferi görevini yerine getirebilmektedir.
Ürün gamında geleneksel contalı tip plakalı ısı değiştiricilerin yanı
sıra, ”Geniş Aralıklı”, ”Yarı-Kaynaklı”, ”Plaka-Gömlek” ve ”Lehimli” tip
plakalı ısı değiştiriciler ile, hepsi de en yeni akış ve ısı transferi
teknolojisi ile tasarlanmış, tek ve çok kademeli tatlı su distilasyon
üniteleri de yer almaktadır.
Tüm Sondex ürünleri konusundaki destek ve tavsiyeler için yüksek
nitelikli teknik elemanlarımız dünyanın her yerinde emrinize
amadedir. Etkin ve güncel ürün geliştirme yeteneği ve doğru pazar
analizleri sayesinde Sondex A/S, pazarın liderlerinden biri olarak
güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürebilmektedir.
En yeni teknolojileri kullanan Sondex A/S, içinde 2,3 m2 ile dünyanın
en büyük faydalı ısı transfer yüzeyine sahip ”Geniş Aralıklı” plakası
da olmak üzere, yeni ve etkin bir ”Geniş Aralıklı” plakalı ısı değiştirici
nesli geliştirmiştir.

Uygulamalar:
Sondex’in “Geniş Aralıklı” ürün gamı,
özellikle içinde katı madde, parçacık ve
lif bulunan akışkanlar ile kullanıldığında
veya kağıt endüstrisi, pis su arıtma tesisi,
şeker endüstrisi, meyve suyu üretimi,
tahıldan etanol üretimi, ısı geri kazanım
sistemleri vb. yoğun ve yapışkan
akışkanlar içeren ve genellikle “normal”
plakalı ısı değiştiricilerde tıkanmaya yol
açacak diğer bir çok özel görevde bariz
avantajlar sunmaktadır.

Bizim “Geniş Aralıklı” plakalı ısı değiştiricilerimize nazaran “BoruGömlek” tipi ısı değiştiriciler genellikle çok daha pahalıdırlar ve daha
fazla yer kaplarlar. “Faydalı” ısı transfer yüzeyi üzerindeki plaka deseni,
verimliliği artırıp, kirlenmeyi en aza indirdiği gibi aynı zamanda
optimum düzeyde akış türbülansı da sağlar. Bu, boru-gömlek tipi ısı
değiştiricilere nazaran önemli bir avantajdır.
Yer gereksinimi
Boru-Gömlek Tipi Isı Değiştirici

Plakalı Isı Değiştirici

Plakalar:
Isı transfer plakaları, aralarında plaka tipine bağlı olarak, 11 mm’ye
kadar varan bir serbest akış mesafesi kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Plaka baskı deseni yatay dalgalar şekilde
olup, akış yönünde plakalar arasında
hiç bir temas noktası olmadığından,
akış kanalları üzerinde
akışkanın/partüküllerin
serbestçe geçmesini
engelleyecek bir
engel bulunmaz.

ici

Akış prensibi,
“1 geçişli

Plakaların dar ve uzun tasarımı, “ısıl
uzunluğu”artırarak yüksek bir ısıl
verimlilik sağlar. Bu da, bir çok görev
için “tek geçişli” cihazların genellikle yeterli olmasına, sonuç olarak
da tüm bağlantı ağızlarının cihazın
ön tarafında yer almasına imkan
tanımaktadır. Bu sayede cihazın
montajı ve, cihaz boru bağlantıları
sökülmeden açılabildiği için, drenajı
daha kolay olmakta,sökmeden
temizlik (CIP) etkin bir şekilde
yapılabilmekte ve “geri yıkama” ile
temizlik mümkün olabilmektedir.

“Geniş Aralıklı” plaka ürün gamı

Plaka köşelerindeki akış kanalı girişinde, hiç bir noktada plakalar
birbirine temas etmez. Bu sayede lif vb. maddelerin “takılıp”
birikeceği bir yer yoktur. Buna ek olarak, optimum düzeyde
akış türbülansı yaratacak şekilde tasarlanmış olan
plaka giriş bölgesi, yüksek ısıl verim yaratarak,
görevin daha az ısı transfer plakası ile yerine
getirilmesini mümkün kılar.
Sondex’in, en küçük model olan SF25A’dan
1.400.000 l/h’e kadar akışkan debisi
geçirebilen en büyük model SF229’a
uzanan büyük bir “Geniş Aralıklı”
ürün gamı vardır. “Gıda” uygulamaları
için, Sondex SF25A ve SF53 modelleri
paslanmaz sac kaplı gövdeli olarak teslim
edilebilmektedir.

Contalar
Contalar “Sonder-Lock” tip olup, conta kanallarına
sıkıca tutturulabilmektedir. Contanın tasarımındaki yapısal
özellikler sayesinde plaka ve contaların doğru pozisyonda
“kilitlenmesi” sağlanır ve böylece hizalarının bozulması önlenir.

Deneyim
Yıllar boyunca edinilen işletme deneyimleri sonucunda, SONDEX “Geniş
Aralıklı” plakalı ısı değiştiricilerin diğer geniş aralıklı veya serbest akışlı ısı
değiştiricilere nazaran, özellikle görev ve işletme güvenliği açısından daha üstün
olduğu kanıtlanmıştır.

İhtiyacınıza
uygun bir
Sondex
ürünü
mutlaka
vardır!

Contalı Tip Plakalı Isı Değiştiriciler
Contalı tip plakalı ısı değiştiriciler gıda endüstrisi, kimya endüstrisi,
ısı geri kazanımı, klima-havalandırma cihazları ve diğer bir çok
alanda ısıtma/soğutma amaçlı olarak kullanıma uygundur.
Basınç dayanımı 25 bar’a kadar.
Sıcaklık dayanımı 200°C’ye kadar

Yarı-Kaynaklı Plakalı Isı Değiştiriciler
Soğutma uygulamaları veya akışkanın çok agresif olduğu
uygulamalar için olduğu kadar, yüksek sıcaklık ve basınç
koşulları için de uygundur. Plaka paketi plaka kasetlerinden
(birbirine kaynatılmış 2 plaka) oluşmuştur ve ikincil devre tarafı
kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.

Lehimli Tip Plakalı Isı Değiştiriciler

•
•
•
•
•

Yüksek işletme güvenliği
Kayıpsız enerji transferi
Düşük işletme giderleri
Enerji tasarrufu
Çevre dostu işletme

Geleneksel ısı değiştiricilerin aksine, lehimli tip plakalı ısı
değiştiricide kauçuk conta kullanılmaz ve bu sayede -180°C
ile +200°C arasındaki sıcaklıklarda devamlı olarak işletmek
mümkün olur. İşletme basıncı 30 bar’a kadar çıkabilir.

Contalı Tip
Plakalı Isı Değiştiriciler
Yarı-Kaynaklı
Plakalı Isı Değiştiriciler

Bu ısı değiştirici klasik boru-gömlek tipi ısı değiştirici ile aynı
prensipte çalışır. Ancak burada, boruların yerine plakalar
kullanıldığından daha verimlidir. Plakalar, bir plaka paketi
oluşturacak şekilde, laser/TIG kaynağı ile birbirine kaynatılır
sonra geleneksel silindirik bir gömleğin içine yerleştirilir.
Basınç sınıfı: PN16/PN25
Maksimum sıcaklık: 250°C’ye kadar

Lehimli Tip
Plakalı Isı Değiştiriciler
Plaka-Gömlek Tipi (SPS)
Isı Değiştiriciler
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Plaka-Gömlek Tipi (SPS) Isı Değiştiriciler

