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� SONDEX - firma prywatna, założona w 1984 r. - 100% kapitału duńskiego

� Założyciel firmy i Prezes Zarządu - pan Aage Søndergaard Nielsen

� Specjalizacja SONDEX: płytowe wymienniki ciepła 

� Czołowy producent wymienników płytowych na świecie
� Szybki rozwój firmy w ostatnich latach

� ok. 30 oddziałów firmy na świecie

� Wdrożenie nowych produktów  – pompy wirowe, i in.

� Strategia firmy – podstawa rozwoju: 

� Stały rozwój, innowacyjność, nowoczesne rozwiązania
� duża część przychodów firmy jest przeznaczana na prace badawczo-rozwojowe

� Wysoka jakość
� stosowanie komponetów najwyższej jakości, kontrola wewętrzna

� Konkurencyjność cenowa
� optymalizacja produkcji wymienników, innowacyjne rozwiązania
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2Oddziały firmy na świecie

SONDEX.

KOMPETENCJA. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA. SZYBKI ROZWÓJ. 

Certyfikat ISO 9001



Zakłady Produkcyjne SONDEX

� Budowa nowoczesnych fabryk: Dania, Polska, Korea Płd., Indie, Chiny, Rumunia, Dubaj

� Fabryka wymienników lutowanych: Polska 

� Montaż wymienników uszczelkowych – w większości oddziałów

� Własna produkcja uszczelek do wymienników

� pełna kontrola nad jakością elementów urządzeń

Dział Badawczo-Rozwojowy – Kolding, Dania

� Stałe ulepszanie konstrukcji wymienników

� Opracowywanie i wdrażanie nowych typów wymienników

� Przemysłowe stanowisko do badań i optymalizacji wymienników

� Własna produkcja matryc do tłoczenia płyt

Automatyczne prasy do płyt wymienników.

Fabryka Sondex – Marsvej, Dania 3

ZAKŁADY PRODUKCYJNE SONDEX.



Wymienniki Ciepła
� Wymienniki płytowe uszczelkowe, m.in.

� płyty standardowe, płytko-tłoczone

� płyty głęboko-tłoczone (Free-Flow)

� płyty niesymetryczne

� płyty specjalne (wyparka, skraplacz)

� Wymienniki uszczelkowe kasetowe 

� Wymienniki płytowe lutowane miedzią

� Wymienniki płaszczowo-płytowe

� Wymienniki spawane

� Wymienniki spiralne

Pompy
� Pompy wirowe

� Pompy do cieczy zanieczyszczonych 
� m.in.  zatapialne

� Pompy przemysłowe 

� Pompy higieniczne (kwasoodporne)

Inne urządzenia, m.in.:

� Węzły cieplne

� Agregaty do odsalania wody
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PROGRAM PRODUKCYJNY SONDEX. 
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WYMIENNIKI USZCZELKOWE SONDEX.

� Program produkcyjny: ponad 70 wielkości płyt

� Różne długości termiczne płyt

� Płyty o różnej głębokości tłoczenia

� Płyty szeroko-kanałowe  

� Specjalne konstrukcje: wyparki, skraplacze

� Pow. pojedynczej płyty: 0,01…6,0 m2

� Przyłącza: DN15…DN650 (DN800)

� Wydajność: 50…6 000 000 l/h

� Ciśnienie robocze: 6…36 bar

� Materiał płyt: AISI 304, AISI 316, Tytan, in.

� Uszczelki: NBR, EPDM, Viton, Teflon, in. 



WYMIENNIKI KASETOWE Z PŁYTAMI SPAWANYMI, TYP SW.

� Laserowy spaw łączy dwie płyty wymiennika tworząc kasetę

� Wewnątrz kasety przepływa płyn, który nie ma kontaktu    

z uszczelkami międzypłytowymi

� Drugi czynnik przepływa na zewnątrz kasety, gdzie są 
tradycyjne uszczelnienia

Uszczelka ze specjalnego 
materiału
odpornego na medium 
przepływające wewnątrz płyt 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE SONDEX

� wymiennik kasetowy typ SW202
� przyłącza: DN500

Największy wymiennik 
płytowy kasetowy 6

ZALETY
• Dopuszczalne wysokie ciśnienie robocze
• Ograniczona ilość uszczelnień
• Wydłużona żywotność uszczelnień
• Bezpieczna praca bez ryzyka wycieku
• Ograniczona pojemność cieczy
• Możliwość mechanicznego czyszczenia 

strony wyposażonej w uszczelkę

ZASTOSOWANIA
• Amoniak NH3

• Przemysł chemiczny
• Parowniki i skraplacze



WYMIENNIKI PŁYTOWO-PŁASZCZOWE, TYP SPS.
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BUDOWA WYMIENNIKA
� Pary okrągłych płyt spawane laserowo
� Pakiet płyt montowany wewnątrz płaszcza

PARAMETRY TECHNICZNE
� Ciśnienie: do 25 bar
� Temperatura: do 250°C. 

ZASTOSOWANIA
� Amoniak NH3

� Odparowanie i skraplanie
� Podgrzewanie oleju napędowego
� Roztwory do mycia CIP

ZALETY
� Wyższa sprawność termiczna od wym. 

płaszczowo-rurowego.
� Zajmuje mniej miejsca od wymiennika 

płaszczowo-rurowego

Pakiet spawanych płyt



WYMIENNIKI SPAWANE, TYP SAW

Zastosowanie

� Wymiana ciepła w procesach, w których nie można zastosować innych 
typów wymienników, z powodu zbyt wysokich temperatur, ciśnienia lub 
właściwości mediów.

� Przemiany fazowe, zarówno przy wysokich ciśnieniach jak i wysokich 
lub niskich temperaturach.

Budowa

� Różne konfiguracje wymienników, niestandardowe rozwiązania

� Kompaktowa budowa, precyzyjna konstrukcja, minimum konserwacji

Parametry

� Zakres temperatur: - 100 oC … + 400 oC

� Ciśnienie robocze: do 40 bar

Płyty wymienników spawanych
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WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE SONDEX, TYP SL. 

WYMIENNIKI LUTOWANE SONDEX 
� Uszczelnieniem pomiędzy płytami jest miedziany lut

� 8 wielkości płyt

� Ilość płyt w wymienniku: 10 - 200 szt.

� Materiał płyt AISI 316, grubość 0,4 mm

� Ciśnienie robocze : do 30 bar

� Temp. robocza : -180 °C … +200 °C

� Przyłącza:  ½” do DN100

� 3 rodzaje płyt termicznych (TL, TM, TK)

ZASTOSOWANIA
• Ciepłownictwo (np. para-woda)

• Chłodnictwo (glikol, freon)

• Układy solarne

• Klimatyzacja

• Pompy ciepła

• Chłodzenie oleju

• Parowniki i skraplacze
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WYMIENNIKI SPIRALNE SONDEX.

Zastosowanie
Produkty zanieczyszczone, gęste, z dużą zawartością cząstek 
stałych, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, 
farmaceutycznym, papierniczym, prod. biogazu, np.:
� Ścieki przemysłowe
� Olej roślinny
� Zacier i wywar gorzelniczy

Parametry
� Pow. wymiany ciepła: 1…400 m2

� Temperatura robocza.: do 350oC

� Ciśnienie robocze: do 25 bar

Budowa wymiennika spiralnego

� Powierzchnia wymiany ciepła w wymienniku 
spiralnym zbudowana jest z dwóch arkuszy 
blachy, zwiniętych centrycznie w spiralę.

� Otwierane pokrywy po obydwu stronach 
wymiennika

Zalety

� Zwarta budowa

� Wysokie współczynniki przenikania ciepła

� Łatwość inspekcji i czyszczenia (łatwo 
otwierane pokrywy)
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POMPY DO CIECZY ZANIECZYSZCZONYCH I ŚCIEKÓW, TYP PX.

� Pompy wirowe

� 5 wielkości pomp (PX0…PX4)

� Wydajność: do 500 m3/h 

� Wersje: pompy zanurzeniowe, do pracy suchej, przenośne

� 3 typy wirników (możliwość wymiany)

� Przeznaczenie: pompowanie wód zanieczyszczonych i 

ścieków, od zastosowań domowych do przemysłowych
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PX0 PX3 PX4PX2PX1

Wirnik zamknięty
jednokanałowy

Wirnik dwukanałowy
do wyższych ciśnień

Wirnik otwarty, 
do dużych cząstek 



POMPY WIROWE SONDEX.

POMPY PRZEMYSŁOWE

� Pompy typu wirowego

� Jedno- i wielostopniowe 

� Zastosowanie: Różne gałęzie przemysłu

� Obudowa z żeliwa lub z brązu 
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POMPY W WYKONANIU SANITARNYM
� Materiał: stal kwasoodporna

� Mycie w systemie CIP

Zastosowanie

� Przemysł spożywczy

� Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny

� Inne zastosowania



OFERTA SONDEX DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO.

13

SONDEX jest wieloletnim i doświadczonym dostawcą wymienników dla cukrownictwa

� zaplecze techniczno-technologiczne - biuro SONDEX w Danii 

� Stały rozwój, innowacyjne podejście, nowoczesne rozwiązania

� znajomość technologii, specyfiki branży, optymalny dobór wymienników

WYMIENNIKI CIEPŁA – szeroki zakres zastosowania w cukrowniach:

� Wymienniki z płytami standardowymi, płytko-tłoczonymi (typ S)

� Wymienniki szeroko-kanałowe serii FreeFlow (typ SF), płyty głęboko-tłoczone

� Płyty średnio-tłoczone (typ AD)

� Wyparki i skraplacze płytowe (typy SEC174, SWC136, SC85)

� Wymienniki spiralne (np. produkcja biogazu)

POMPY WIROWE

Urządzenia SONDEX są konkurencyjne cenowo

� stosujemy komponenty i materiały najwyższej jakości



SYSTEM SONDEX FREE FLOW. PŁYTY GŁĘBOKO-TŁOCZONE.

Charakterystyka systemu SONDEX „Free Flow”

� Płyty głęboko-tłoczone

� Stała przestrzeń pomiędzy płytami  5-20 mm 

� Brak „martwych przestrzeni” na płycie

� Równomierna dystrybucja produktu

� Obniżone opory przepływu przez wymiennik 

� Wysoka sprawność termiczna

� Mycie w systemie CIP
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Typ 

wymiennika

Rozmiar 

przyłączy

SF11 DN25

SF25A DN50

SF53 DN80, DN100

SF66 DN100, DN150

SF101 DN200

SF123 DN200

SF131 DN200

SF150 DN150

SF160 DN300

SF229 DN200

Typoszereg wymienników szeroko-kanałowych Sondex

Typy wymienników stosowanych w 
przemyśle cukrowniczym 
do przepływów o dużej wydajności

Największa szerokość kanału w 
wymienniku szeroko-kanałowym

Najmniejszy dostępny typ 
wymiennika szeroko-kanałowego



WYMIENNIKI USZCZELKOWE SONDEX . INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA.

WYMIENNIK PŁYTOWY TYP SEC174 – WYPARKA KASETOWA.

Płyta wymiennika SEC174
� Unikalna konstrukcja płyty

� 6 króćców przyłączeniowych
� Płyta głęboko-tłoczona, typu kasetowego – przepływ czynnika grzejnego 

wewnątrz zespawanych płyt

Przeznaczenie
� Odparowanie cieczy

� Produkty o podwyższonej lepkości
� Produkty zanieczyszczone, z cząstkami stałymi

� Możliwość stosowania oparów niskiego ciśnienia

Zastosowanie
� m.in. cukrownictwo
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Wymiennik typu SEC174 – do zagęszczania soku w cukrowni



WYMIENNIKI USZCZELKOWE SONDEX . INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA.

PŁYTA WYMIENNIKA SEC174 – KONFIGURACJA PRZEPŁYWÓW.

F6 - wylot medium 
grzejnego (kondensat)

F3 - wylot medium 
grzejnego  (kondensat) F4, F5 - wlot produktu

F1 – wylot produktu 
zagęszczonego

F2 - wlot medium grzejnego 
(np. para)

� Prawie cała powierzchnia płyty 

wykorzystana do intensywnej 

wymiany ciepła pomiędzy 

czynnikami.

� Bardzo wysokie współczynniki 

przenikania ciepła K

� Szerokie kanały (free-flow)
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WYMIENNIKI USZCZELKOWE SONDEX. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA.

SKRAPLACZ TYP SWC136. 

F2 - wylot płynu 
podgrzewanego 

F4 - wlot płynu

F1 - wlot oparów

F3 – wylot
kondensatu

� Przeznaczenie: Skraplanie oparów niskiego ciśnienia

� Możliwość stosowania oparów do 45 oC

� Unikalna konstrukcja Sondex 

� Konstrukcja płyt: kasetowa

� Układ umożliwia wykorzystanie prawie  całej powierzchni 
płyty do wymiany ciepła pomiędzy czynnikami.

� Po stronie oparów  - niski spadek ciśnienia, a po stronie 
medium - wysoka burzliwość przepływu.

� Wysokie współczynniki przenikania ciepła. 

� Konstrukcja Sondex  potwierdziła  znacznie wy ższą 
sprawno ść termiczn ą niż rozwi ązania konkurencyjne 
o przepływie równoległym płynów
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WYMIENNIKI USZCZELKOWE SONDEX. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA.

WYMIENNIK PŁYTOWY – SKRAPLACZ TYP SC85.

Zastosowanie
� Podgrzewanie płynów za pomocą oparów niskiego ciśnienia
� Duża różnica natężenia przepływu dwóch czynników  

Wykonanie
� Uszczelkowy wymiennik ciepła
� Konstrukcja płyt (opcje):

� Płyty standardowe płytko-tłoczone
� Płyty głęboko-tłoczone Free-Flow

Wylot kondensatu

wylot
produktu

wlot
produktu

Wlot oparów
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WYMIENNIKI SONDEX W CUKROWNICTWIE. REFERENCJE.
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REFERENCJE SONDEX

Wymienniki SONDEX są stosowane od wielu lat w 
cukrowniach na świecie, m.in.: Francja, Turcja, 
Słowenia, Holandia, Słowacja, Egipt, 
Brazylia, Tajlandia, Republika Czeska.

� Wymienniki SONDEX pracują m.in. w zakładach 
grup:

� Nordzucker
� Südzucker

Wymienniki SONDEX potwierdziły swoją
wysoką jakość i niezawodność w przemyśle
cukrowniczym, uwiarygodnioną m.in.
pozytywnymi opiniami naszych klientów i
rosnącą ilością zamówień.



WYMIENNIKI SONDEX W ZAKŁADACH CUKROWNICZYCH.

Podgrzewacz syropu Podgrzewacz odcieku 
afinacyjnego
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Ogrzewacze soku
przed defekacją 

Ogrzewacze soku surowego Zagęszczanie soku



ZAKŁAD REFERENCYJNY – FRANCJA.

Cukrownia SAINT LOUIS SUCRE, Francja
zakład grupy Südzucker

Wymienniki Sondex: S86-IS16 (3 szt.)
Proces: Ogrzewanie soku 
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Cukrownia Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Typ wymiennika SONDEX: SF160 – 3 szt.
Proces: podgrzewanie soku przed defekacją główną
Praca ciągła wymiennika, brak mycia w trakcie kampanii 

ZAKŁAD REFERENCYJNY – TURCJA.

Pismo od użytkownika:

Tłumaczenie pisma:
Przebieg kampanii:
Średni przerób buraków w trakcie kampanii: 9950 ton/dobę
Początek kampanii: 15 września 2003 r.
Zakończenie kampanii: 20 stycznia 2004 r.
Wnioski:
Podczas całej kampanii wymienniki ciepła utrzymywały stałą żądaną temperaturę 
wyjściową soku (90 oC). Nie było potrzeby stosowania rezerwowego podgrzewacza 
lub oparów o podwyższonej temperaturze. Wymienniki ciepła nie wymagały 
czyszczenia mechanicznego lub chemicznego, w trakcie całej kampanii. W efekcie –
możemy oświadczyć, iż jesteśmy zadowoleni z ich pracy. Te wymienniki przyczyniły 
się  także do zmniejszenie zużycia pary, dzięki lepszemu odzyskowi ciepła. /podpisy/
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Wymiennik SF160
� Płyty głęboko-tłoczone
� Szerokie kanały: 10 mm
� Przyłącza DN300



Zakład cukrowniczy: Cukrovary a Lihovary TTD

- wiodący zakład w Republice Czeskiej.

Wymienniki Sondex:

� 1 szt. SF131-IS10

� 3 szt. SF101-IS10 (dostawa 2012 r.)

� 9 szt. SF229-IS10

Wymienniki szeroko-kanałowe serii „Free-Flow ”
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ZAKŁAD REFERENCYJNY - REPUBLIKA CZESKA.



Zakład cukrowniczy: Adecoagro, Brazylia

- Produkcja cukru i etanolu z trzciny cukrowej

Wymienniki Sondex:

� 4 szt. SF160 – szeroko-kanałowe

� 2 szt. S41

� 5 szt. S81

� 1 szt. S121

Dostawa 2012 r. 
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ZAKŁAD REFERENCYJNY – BRAZYLIA.



REFERENCJA - CUKROWNIA TAJLANDIA. 
STACJA ZAGĘSZCZANIA SOKU.
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Wymienniki Sondex:

� Ogrzewacze soku typ S62

� Wyparka 5-działowa typ 
SEC174

� Skraplacz typ SWC136

Dostawa 2012 r. 



URZĄDZENIA SONDEX W PRODUKCJI BIOGAZU
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Wymienniki spiralne
Sondex

Wymiennik płytowy 
uszczelkowy

Pompy wirowe 
Sondex

Wymiennik 
spawany

Pompa śrubowa
Sondex



URZĄDZENIA SONDEX W PRODUKCJI BIOGAZU
REFERENCJE - POLSKA
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Instalacja do produkcji biogazu ze ścieków.
Zakład Mleczarski w Polsce

2 wymienniki spiralne Sondex
--------------------------------------------------------------------------

Główny wykonawca inwestycji: 
AF Projects Sp. z o.o., Warszawa



ORGANIZACJA SONDEX W POLSCE.
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ZAKŁADY PRODUKCYJNE

1. Zakład w Koleczkowie /k. Gdańska/               
- tłoczenie płyt termicznych do wymienników   
- produkcja izolacji termicznych                    
- montaż wymienników skręcanych    

2. Zakład 1 w Żelazkowie /k. Lęborka/                 
- produkcja wymienników lutowanych

3. Zakład 2 w Żelazkowie                                 
- produkcja uszczelek do wymienników

� W Polsce firma SONDEX istnieje od 1998 r. 

� Obecnie polskie filie SONDEX to 3 zakłady 

produkcyjne oraz przedstawicielstwo 

techniczno-handlowe. 

� Ogółem SONDEX w Polsce zatrudnia 

obecnie ok. 150 osób.

Zakład Sondex Koleczkowo.
Montaż wymienników typu S251. Zakład SONDEX Żelazkowo. Piece próżniowe 

do produkcji wymienników lutowanych. 



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTÓW
� Szeroka oferta wymienników płytowych i pomp

� Sprawdzone rozwiązania 
� Wysoka jakość
� Konkurencyjne ceny
� Krótkie terminy realizacji

� Doradztwo Techniczne
� Profesjonalne doradztwo  
� Optymalny dobór wymienników
� Stale aktualizowany program obliczeniowy
� Konsultacje  technologiczne - Sondex Dania

� Serwis wymienników 
� SONDEX wykonuje serwis w pełnym zakresie prac

� Części zamienne
� Płyty, uszczelki - dostępne w naszym magazynie

SONDEX POLSKA SP. Z O.O. 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA NASZYCH KLIENTÓW.
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Specjalistyczny serwis 
wymiennika Sondex typ S37.
Zakład mleczarski w Polsce.

Wymienniki typ S113, W tle – fragment 
magazynu części zamiennych.

� Przedstawicielstwo techniczno-handlowe

� Duży magazyn 

� wymienniki lutowane

� części do wymienników - uszczelki, płyty

� Ekspresowy montaż wymienników uszczelkowych
� Wybrane modele



DOŚWIADCZENIE. INNOWACYJNOŚĆ. WYSOKA JAKOŚĆ.

SONDEX Polska Sp. z o. o.
ul. J.Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

biuro tel./fax: (22) 47 31 432

www.sondex.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMYSŁ CUKROWNICZY - kontakt:

Krzysztof Stankiewicz

Kierownik Sprzedaży – Przemysł Spożywczy

tel. kom.: 783 83 82 84, krs@sondex.pl


