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Um Mundo de Trocadores de Calor
a Placas e Dessalinizadores de Água

SONDEX
A SONDEX S/A é uma companhia Dinamarquesa especializada no
desenvolvimento, produção e no marcado global de Trocadores
de Calor a Placas e Dessalinizadores de Água. Desde o seu
início em 1984, a Sondex tem se transformado na principal
companhia no marcado mundial e desenvolvido uma grande
linha de Trocadores de Calor a Placas para qualquer aplicação.
Além do tradicional Trocador de Calor a Placas com Gaxetas, a
nossa linha de produtos inclui: Trocadores a Placas Brazados,
Semi-soldados e Totalmente Soldados, além de unidades de
Dessalinização de Água Simples ou Múltiplos Estágios.
Por meio de tecnologias inovadoras a SONDEX tem desenvolvido
e projetado uma nova geração de Trocadores de Calor a Placas
e Dessalinizadores de Água.

Com uma extensa linha de Trocadores de Calor a Placas, a
SONDEX possui solução técnica otimizada para qualquer
aplicação, com diâmetros de conexões que variam de 15 a
650 mm para vazões de 0,05 m³/h – 8000 m³/h.
Nossa linha de Dessalinizadores de Água atende capacidades
de 1-100 tons por 24 horas.
Filiais e uma rede global de distribuidores qualificados cuidam
da imagem e da venda de nossos produtos. O desenvolvimento
de diversos produtos tem feito a SONDEX uma companhia
com alto índice de crescimento.

Vantagens SONDEX
A SONDEX tem desenvolvido e projetado uma nova geração de Trocadores de Calor a Placas
baseada em vários anos de experiência.

PROJETO DAS PLACAS
O desenho da região dos bocais das placas favorece uma
perfeita distribuição dos fluídos através da superfície de troca
térmica. A área nesta região é ampliada com canais que previnem
“zonas mortas” susceptíveis à formação de depósitos. As
regiões dos bocais e de distribuição dos fluidos, apresentam
alta resistência mesmo com mínimos pontos de contato entre
placas.
As placas são projetadas com zonas de escape para impedir a
contaminação cruzada entre os fluidos mesmo em condições
extremas. Tais áreas são produzidas com as especificações 3A.
O desenho do estampo da placa é projetado para obter uma
elevada eficiência térmica. Para cada modelo de placa, existem
dois tipos de estampo com diferentes ângulos, que oferece a
mais elevada eficiência térmica com o menor fluxo turbulento.
Pela combinação dos ângulos, uma ótima composição do
conjunto de placas é calculada. A placa corrugada do tipo
“espinha de peixe” proporciona a melhor transferência de calor
com baixas perdas de carga.

BORDAS
REFORÇADAS
As placas são fornecidas com
bordas reforçadas e canais
profundos para assentamento
das gaxetas, proporcionando
o alinhamento perfeito das
placas durante a compressão
do conjunto. Isso proporciona
uma longa durabilidade para
as placas e gaxetas.

AS GAXETAS
As gaxetas são fixadas nos canais reforçados das placas,
perfeitamente projetados para que as mesmas fiquem
completamente envolvidas e livres de contato com os fluidos
operantes após a compressão do conjunto de placas. Esse
projeto assegura a elasticidade das gaxetas mesmo após um
longo período da sua montagem. A nova geração de Trocadores
de Calor a Placas da SONDEX, é desenvolvida com a tecnologia
“Sonder Lock” de gaxetas. A gaxeta “Sonder Lock” é fixada na
placa por meio de clipes reforçados de borracha, os quais fixam
com maior segurança, ao contrário da maioria das gaxetas de
hoje que dispensam o uso de cola.

PLACAS FREE FLOW
As placas do tipo Free Flow (fluxo livre) são projetadas para líquidos com fibras
ou outras partículas que podem obstruir os canais de escoamento. As placas
SONDEX FREE FLOW são projetadas sem pontos de contatos entre placas
na região de troca térmica, proporcionando uma alta turbulência, elevados
coeficientes de transferência de calor e especialmente um longo tempo de
operação com alto rendimento.
Outras vantagens e áreas de aplicações:
• O projeto proporciona placas resistentes e estáveis;
• Pode ser aplicado nas indústrias de Papel e Celulose;
• Pode ser aplicado para resfriar mostarda, molho de tomate dentre 		
outros produtos viscosos;
• Facilidade de limpeza CIP _ Cleaning in Place;
• Desenvolvimento de placas e gaxetas conforme os padrões
sanitários 3A.

PLACAS
SEMI-SOLDADAS
As placas semi-soldadas são
fabricadas na forma de cassetes.
Os cassetes consistem em duas
placas unidas por meio de solda a laser. A vantagem deste tipo de projeto é que, um dos
fluidos estará envolvido em um pacote de placas soldados enquanto o outro lado no pacote
de placas tradicional com gaxetas, permitindo a desmontagem e o acesso fácil para limpeza.
No lado soldado existem duas vedações especialmente produzidas para reforçar as vedações
entre dois pares de placas. Assim, a necessidade de gaxetas do lado soldado é mínima.
Mais vantagens e aplicações:
• Esse tipo de Trocador de Calor é especialmente projetado para aplicações em
sistemas de refrigeração industrial que utilizam fluidos refrigerantes agressivos;
• A solda do cassete ocorre fora do canal da gaxeta. Isso praticamente elimina o
risco de corrosão.
• A área de transferência de calor disponível é otimizada pela solda estar fora
do canal de fixação das gaxetas;
• O projeto das gaxetas fornecidas com os cassetes prevê o aumento da
tensão com aumento da pressão de trabalho;
• Assim como a tradicional placa de trocador de calor, os cassetes atendem os
padrões 3A Americano e são apropriados para qualquer aplicação sanitária.
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PLACAS SONDER SAFE
O Sistema SONDER SAFE, consiste em duas placas finas
estampadas uma com a outra. Entre o par de placas não há
qualquer elemento de vedação. Havendo qualquer tipo de
falha na placa ocorrerá um vazamento externo que indicará a
anomalia e impedirá a contaminação cruzada entre os fluidos.

APLICAÇÕES:

PLACA SONDER SAFE

• Pasteurização de leite e creme;

(entrada/saida)

P-Pressão (Pressão de trabalho)
Canal de escoamento para o ambiente

• Água para processamento de
alimentos;
• Água para aplicações médicas;

Entrada

Possivel área de vazamento
Placa dupla
Ponte de vedação
P-Pressão (Pressão de trabalho)

Anel de gaxeta
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• Indústria nuclear por questões
de segurança;
• Aquecimento/água para uso
doméstico;
• Resfriamento de motores.

Alta pressão e temperatura.
Diferente do tradicional Trocador de Calor a
Placas, o Trocador Brazado não possui gaxeta de
vedação e pode ser operado continuamente com
temperaturas entre 180°C até 200°C. Admite-se
pressão de operação superior a 30 bar.
As aplicações típicas são:
• Sistemas de calefação e aquecimento;
• Aquecimento solar e unidades de ar condicionado;
• Unidades hidráulicas e de óleo combustível.

TROCADORES SOLDADOS
PLATE AND SHELL
Projeto e aplicação do trocador de calor:
Esse Trocador de Calor trabalha da mesma forma um Trocador de Calor
Tubular comum, porém, ele é mais eficiente em função do uso de placas
ao invés de tubos. As placas são soldadas a laser umas às outras e o
conjunto de placas é montado dentro de um casco cilíndrico. Classe
de pressão admissível: 16 e 25 bar. Temperatura máxima de operação:
até 250°C. O Trocador de Calor é produzido totalmente soldado ou
com flanges como mostrado na imagem abaixo. Isso permite a limpeza
manual do equipamento.

DESSALINIZADORES DE ÁGUA
O Dessalinizador de Água da SONDEX utiliza o calor vindo
da água de resfriamento da camisa de um motor a diesel
para produzir água potável pela evaporação da água do mar
sob alto vácuo, permitindo que a água evapore a temperatura
abaixo de 48ºC. O vapor também pode ser usado como
fonte de calor ao invés da água quente da camisa de
motores. O Dessalinizador de Água da SONDEX consiste
em dois trocadores de calor conjugados, com placas de
titânio, onde um atua como evaporador e o outro como
condensador. Capacidade 1-100 t/24h
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A SONDEX coloca a sua disposição seus muitos
anos de experiência na área de trocadores de
calor e pode lhe oferecer a solução certa com
preço competitivo.
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TROCADORES DE CALOR
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