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Świat Płytowych Wymienników
Ciepła Agregaty Wody Pitnej

SONDEX
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produkcji wody pitnej wykorzystu

SONDEX - Nowoczesne rozwiązania
WZMOCNIENIE
KRAWĘDZI
rtwych miejsc”

dokonanie optymalnego projektu wymiennika. Otrzymamy
dku

Dia zapewniwnia dobrego
ułożenia płyt w wymienniku
i solidnego osadzenia
uszczelki w rowku
zaprojektowano specjalne
krawędzie po obydwu
stronach rowka.
Rozwiązanie takie zapewnia
dluga żywotność uszczelek
a takze plyt termicznych.

USZCZELKA
Uszczelka jest umiejscowiona w specjalnym rowku, który w

zaprojektowana wraz z nowym systemem mocowania
uszczelek bez u
Uszczelka „Sonder
Lock” jest pewnie przytwierdzona w swoim miejscu poprzez
specjalny gumowy zatrzask. Taki system mocowania
serwisowych.
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PŁYTY FREE FLOW

metalwymiennika.

• Mo
•
•
•
•

A.

PŁYTY
CSĘŚCIOWO
SPAWANE
Płyty częściowo spawane są
budowane w “kasety płytowe”.
Kaseta płytowa składa się
z dvóch płyt rasem zespawanych laserowo. Zaletą takiej konstrukcji jest to, że jedna
strona płyty jest tworzy kanał przestrzeni spawanej, a druga strona tradycyjny kanał z
uszczelką. Pozwala to łatwy montaż wymiennika i łatwe jego czyszczenie po stronie
uszczelkowej.

Inne cechy i obszary zastos

sanitarnych zastosowaniach.

zlokalizowanie wycieku w przypadku przebicia jednej z nich.
mediów w przypadku perforacj

A-A

Przekrój układu
„Sonder Safe”

•

(CzÍćś wlotowa / wylotowa)

•

Ciśnienie robocze P

wody sanitarnej.

Rowek odprowadzający na
zewnątrz wymiennika

• Woda w zastosowaniach

Wlot

•
Możliwy wyciek
Podwójna płyta

Uszczelka okrągła

Uszczelka Ukośna
Ciśnienie robocze P
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wie do tradycyjnych

ekstremalnych temperaturach od –180ºC a
do 200ºC.
Typowe zastosowania:
•

two i wentylacja.

•
•
•

Konstrukcja i funkcja
Wymiennik tego typu pracuje w ten sam sposób jak wymiennik

AGREGAT WODY PITNEJ
pitnej poprzez odparowanie wody morskiej w warunkach
ºC. Zamiast wo

SONDEX oferuje swoje wieloletnie
z czego jeden pracuje jako parownik a drugi jako
skraplacz.

konkurencyjnej cenie.

100 t/24h

SONDEX Poland Sp. z o. o.
ul. Młyńska 2 A, 84-207 Koleczkowo
Tel./fax (058) 343 06 57
Biuro Handlowe w Tarnowskich Górach
Tel./fax (0-32) 381 68 70
E-mail: ksw@sondex.pl

www.sondex.pl
Biuro Handlowe w Wawszawie
Tel./fax (022) 812 70 49
E-mail: kja@sondex.pl
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The manufacturer reserves the right at any time to change the specifications in force. 04.08

robocze to 25 bar, max temperatura pracy to 250ºC. Pod
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