Danfoss | Płaszczowo-płytowe wymienniki ciepła

Maksymalna wydajność cieplna
kompaktowych spawanych
wymienników ciepła
Płaszczowo-płytowe wymienniki ciepła SONDEX® SPS stanowią doskonałe rozwiązanie
dla zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych dzięki w pełni spawanym
pakietom płyt. Szczelna konstrukcja czyni je doskonałym wyborem do ogrzewania parowego
i do skraplania oparów, jak również do pracy z agresywnymi mediami po stronie płyt.
Wymienniki ciepła SONDEX® SPS zajmują niewielką powierzchnię, oferując przy tym doskonałą
wydajność cieplną i jednocześnie przewyższając możliwości wymienników płaszczowo-rurowych.

Są one zdolne
do wytrzymywania
wysokich temperatur
i ciśnienia do

40 barów

heatexchangers.danfoss.com
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Połączenie wytrzymałości
Płaszczowo-płytowe wymienniki ciepła SONDEX® SPS łączą w sobie
wytrzymałość wymienników płaszczowo-rurowych i wymienników płytowych,
zachowując przy tym zdolność do wysokociśnieniowej i wysokotemperaturowej
pracy tych pierwszych oraz wysoką sprawność tych drugich.
Jako rozwiązanie biorące „najlepsze elementy z obu tych światów” nasze
wymienniki płaszczowo-płytowe oferują niezrównaną wydajność w szerokim
zakresie wydajności i zastosowań – nawet przy pracy z najbardziej wymagającym
i agresywnymi mediami.
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HVAC

Stajemy na wysokości zadania
W pełni spawany pakiet płyt stanowi serce wymienników
płytowo–płaszczowych SPS, czyniący tę gamę produktów naturalnym
wyborem dla wysokich ciśnień, wysokich temperatur i agresywnych
mediów. Wymagając znacznie mniej przestrzeni i będąc wyraźnie
lżejszymi, wymienniki te są doskonałą alternatywą dla wymienników
płaszczowo-rurowych, oferując jednocześnie dodatkową korzyść
pod postacią znacznie wyższej zdolności transferu ciepła.

Skonstruowane dla wymagających zastosowań
•

Bezpieczna eksploatacja przy pracy
z agresywnymi mediami, wysokimi temperaturami
i pod wysokim ciśnieniem

•

Precyzja osiągnięta dzięki zastosowaniu
robotów zapewnia równomierne, wysokiej jakości
spawanie laserowe pakietu płyt

•

W pełni spawany pakiet płyt bez uszczelek

Niezawodne i wysoce wydajne działanie

Bogate portfolio płyt
•

Duży wybór rozmiarów płyt i przyłączy zapewnia
optymalne rozwiązania dla wszystkich zakresów
wydajności i zastosowań

•

Dla zastosowań o dużym zróżnicowaniu
przepływu lub lepkości dostępne są wymienniki SPS
o asymetryczych kanałach

•

Odpowiednio wytłoczone płyty umożliwiają naszym
płaszczowo-płytowym wymiennikom ciepła
oferowanie znacznie lepszej wartości K niż
ma to miejsce w przypadku tradycyjnych
wymienników płaszczowo-rurowych

•

Wysoka odporność na szok termiczny
oraz na zmęczenie spowodowane zmiennym
ciśnieniem i temperaturą, czyni je doskonale
dostosowanymi do pracy cyklicznej

1m

0.5m
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Specjaliści w obszarze wymiany
ciepła na wszystkich etapach
W Danfoss specjalizujemy się w rozwoju oraz produkcji wymienników ciepła.
Opracowujemy dedykowane narzędzia i posiadamy własne prasy hydrauliczne
do produkcji płyt. System obiegu zamkniętego pozwala na łatwiejszą kontrolę
oraz monitorowanie jakości.
Opracowywanie zoptymalizowanych rozwiązań jest podstawową wartością
naszej filozofii projektowej. Wykorzystujemy naszą głęboką wiedzę na temat
zastosowań oraz uwagi ze strony klientów, aby tworzyć bezkonkurencyjne
rozwiązania z zakresu budowy wymienników ciepła.
Dzięki szerokiej gamie naszych płyt możemy skonfigurować nasze wymienniki
ciepła tak, aby dokładnie odpowiadały wymaganiom Państwa konkretnego
zastosowania. Pozwala nam to na dostarczenie wydajnego rozwiązania,
które zapewnia niezawodny, niezrównany transfer ciepła przy jednoczesnym
obniżeniu zużycia energii przez podłączone systemy.

Szeroki zakres wiedzy o aplikacjach
•

Wykorzystujemy naszą głęboką wiedzę na temat
zastosowań, aby skonfigurować każde rozwiązanie
w zakresie transferu ciepła i dopasować je dokładnie
do Państwa wymagań.

•

Uwzględniamy Państwa dane podczas
doboru wymiennika ciepła w celu optymalizacji
rozwiązania pod kątem maksymalnej wydajności
i wykorzystania energii.

Wszechstronny portfel produktów
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•

Opracowaliśmy bardzo wszechstronny portfel
produktów w ścisłej współpracy z naszymi klientami,
oferując rozwiązania dla każdego zastosowania.

•

Posiadamy różne wzory płyt do różnych zadań
dla zapewnienia optymalnego transferu ciepła
we wszystkich rozwiązaniach.

Najefektywniejszy możliwy transfer ciepła
•

Technologia płytowa zapewnia wysoki współczynnik
przenikania ciepła, który zmniejsza wymaganą
powierzchnię.

•

Perfekcyjny rozdział przepływu oraz wzory wytłoczeń
płyt mają kluczowe znaczenie dla uzyskania
optymalnego przepływu turbulentnego.

•

Sprawdzone parametry termiczne.

Solidna konstrukcja i wysoka jakość
•

Zautomatyzowane cięcie laserowe i precyzyjne
spawanie przy użyciu robotów zapewnia
niezmiennie wysoką jakość.

•

Bezpieczna obsługa przy małej wewnętrznej objętości
czynnika i przy minimalnym ryzyku wycieku.

•

Kontrola jakości produktów w celu zapewnienia,
że tylko produkty wysokiej jakości docierają
do naszych klientów.
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Specyfikacja techniczna
Typ SPS

SPS22

SPS 72

Maks. ciśnienie robocze

SPS 179

SPS 400

SPS 646

SPS 647

SPS 648

SPS 1200

SPS 1201

SPS 1203

Skręcane: domyślnie 25 bar (360 psi) / w pełni spawane: domyślnie 40 bar (850 psi)

Maks. temperatura robocza

Skręcane: 250°C (482°F) / w pełni spawane: 400°C (582°F)

Min. temperatura robocza

-10°C (14°F)

Przyłącza po stronie
pakietu płyt, DN

25
(1’’)

50
(2’’)

100
(4’’)

100
(4’’)

150
(6’’)

150
(6’’)

150
(6’’)

300
(12’’)

400/150
(16’’/6’’)

300
(12’’)

Przyłącza po stronie
płaszcza, DN

25-50
(1’’-2’’)

50-100
(2’’-4’’)

50-200
(2’’-8’’)

65-250
(3’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-300
(4’’-12’’)

100-300
(4’’-12’’)

100-300
(4’’-12’’)

Stale kwasoodporne EN 1.4404 (AISI 316L), EN 1.4401 (AISI 304L), Tytan.
Na życzenie dostępne inne materiały

Materiał płyt

Stal węglowa P355GH, Stal nierdzewna EN 1.4404 (AISI 316L), Stal nierdzewna EN 1.4401 (AISI 304L).
Na życzenie dostępne inne materiały

Materiał płaszcza

PTFE, grafit.
Na życzenie dostępne inne materiały

Materiał uszczelnienia
Specyfikacja malowania
obudowy

Powłoka malarska dostępna dla kategorii zabezpieczenia antykorozyjnego C2L, C4M, C5M

Standardy konstrukcyjne

PED, ASME, TR TS. Inne standardy dostępne na życzenie

Liczba obiegów
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Zasada działania
Dowiedz się więcej o zasadzie działania wymienników
ciepła SONDEX® SPS. Kliknij przycisk lub zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć wideo na YouTube.

Opis konstrukcji
1.
2.
3.
4.
5.

Płaszcz
Pokrywa przednia
Pokrywa tylna
Pakiet płyt z przegrodami
Podpora

6

6. Przyłącza po stronie płaszcza
7. Przyłącza po stronie pakietu płyt
8.	Pokrywa kołnierzowa obudowy
dla modeli FL (skręcanych)
9. Śruby dla modeli FL (skręcanych)
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SONDEX® - marka wysokiej jakości wymienników ciepła Danfoss
Sondex oraz Danfoss łączą siły
W lipcu 2016 roku Danfoss przejęła spółkę
Sondex. Ten krok oznaczał połączenie
dwóch silnych graczy i stworzenie jeszcze
silniejszego i sprawniejszego partnera
w zakresie wymienników ciepła.
Transformacja w markę produktu
W 2018 roku Sondex stał się marką SONDEX®
– marką wysokiej jakości wymienników
ciepła Danfoss. Klienci mogą czerpać
korzyści z zakupów w jednym miejscu
oraz ogromnej infrastruktury Danfoss,
jak również z jakości wymienników
ciepła marki SONDEX®.

Wartość przez cały okres projektu

Dobór
produktu

Zoptymalizowane
pod kątem Państwa
zastosowań

Instalacja
i uruchamianie

Cykl życia
produktu

Obsługa
posprzedażowa

Danfoss towarzyszy Państwu na każdym etapie
– począwszy od doboru odpowiedniego produktu,
a skończywszy na obsłudze posprzedażowej.
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Witamy naszym świecie wymienników ciepła
Posiadamy jedno z największych portfolio
wymienników ciepła (HEX) na rynku
i oferujemy zoptymalizowane rozwiązania w
szerokim zakresie zastosowań oraz
wielu branżach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Więcej informacji w zakresie rozwiązań
wymienników ciepła znajduje się pod
adresem heatexchangers.danfoss.com.

Płytowe
uszczelkowe
wymienniki
ciepła

Spawane
wymienniki
ciepła

Lutowane
wymienniki
ciepła

Destylatory
wodya

Standardowe płytowe
wymienniki ciepła
Częściowo spawane płytowe
wymienniki ciepła
Płytowe wymienniki ciepła
w technologii Free Flow
Sanitarne płytowe
wymienniki ciepła
Wyparki płytowe
Skraplacze

W pełni spawane płytowe
wymienniki ciepła
Płaszczowo-płytowe
wymienniki ciepła
Wymienniki ciepła SondBlock
Spiralne wymienniki ciepła

Lutowane wymienniki ciepła
w technologii Fishbone
Lutowane wymienniki ciepła
Mikro Plate™

Jednostopniowe
destylatory wody
Wielostopniowe
destylatory wody
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