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Sondex Tapiro Oy Ab toimii Suomessa tanskalai-
sen Sondex A/S:n tytäryhtiönä, josta Sondex omis-
taa 51 % ja loput omistuksesta on toimivalla johdolla. 

Tuotevalikoimamme painottuu vahvasti teollisuuden 
virtaus- ja lämpöteknisiin tuotteisiin. Toimitamme läm-
pö- ja virtausteknisiä tuotteita teollisuuteen, voimalai-
toksille, öljynjalostamoille, jätevesilaitoksille ja laiva-
teollisuuteen. Toimitiloihimme  Vantaalle on keskitetty 
yhtiön myynti, huolto ja varastotoiminnot.  Lisäksi yhti-
öllä on myyntikonttori Tampereella.  

Emoyhtiö SONDEX A/S on tanskalainen yhtiö, joka on 
erikoistunut lämmönsiirtimien ja pumppujen suunnit-
teluun ja  valmistamiseen.  SONDEX on toimintansa 
aivan alusta saakka, vuodesta 1984, jatkuvasti laajen-
tanut toimintojaan, joka nyt kattaa lähes kaikki Euroo-
pan maat, USA:n, Kauko- ja Lähi-idän. SONDEXilla on 
maailmanlaajuistesti n. 25 tytäryhtiötä ja lisäksi kattava 
huoltoverkosto. Sondex-yhtiöissä työskentelee maail-
manlaajuistesti n. 900 huippuosaajaa, joista n. 250 
Tanskassa. Sondexin maailmanmarkkinaosuus levy-
lämmönsiirtimissä on n. 20 %.

Annamme mielellämme yksityiskohtaisempia tieto-
ja tuotteistamme henkilökohtaisesti tai kotisivuillam-
me www.sondextapiro.fi ja www.sondex.dk

SISÄLTÖ
Lämmönsiirtimet. Levylämmönsiirtimet, kokonaan 
hitsatut ja semihitsatut levylämmönsiirtimet, kuparijuo-
tetut levylämmönsiirtimet ja spiraalilämmönsiirtimet.
Kaukolämpökeskukset. Vakio pientalokeskukset ja 
isot räätälöidyt keskukset.
Kaukokylmäkeskukset. Kaukojäähdytykseen asiak-
kaan toiveiden mukaan.
Höyrylämmönsiirrinyksiköt. Vakio yksiköt kuuman 
veden tuottamiseen.
Jäähdytystornit. Avoimen ja suljetun kierron jäähdytys-
tornit (märkätornit).
Pumput. Pienet ja isot jätevesi-, elintarvike-, teolli-
suus-, laivateollisuuspumput ja lamellikompressorit, 
magneettikytkimellä tai mekaanisella tiivisteellä varus-
tetut keskipakopumput, termoplastiset keskipakopum-
put, erikoismateriaaliset keskipakopumput, itseimevät 
keskipakopumput, sivukanavapumput, kaksiruuvi-
pumput, kolmiruuvipumput, epäkeskoruuvipumput,  
puolikuu-hammasrataspumput, paineilmatoimiset 
kaksoiskalvopumput.
Tyhjiöpumput. Tuotoltaan suuret ja pienet, korkealuok-
kaiset nesterengastyhjiöpumput raskaaseen teollisuus-
käyttöön sekä öljyvoidellut lamellityhjöpumput.
Höyryturbiinit. Tehokkaat ja asiakaslähtöiset ylivoi-
maiset tekniset ratkaisut omaavat turbogeneraattorit 
(monivaiheturbiinit) voimalaitoskäyttöön.
Huolto. Sondex Tapiro Oy Ab:lla on oma huolto ja 
huollamme itse kaikkia myymiämme tuotteita.
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LÄMMÖNSIIRTIMET

Sondex lämmönsiirtimet
Perinteisten tiivisteellisten levylämmönsiirtimien lisäksi, levylämmönsiirrinvalikoimaamme kuuluu myös kuparijuotetut, 
semihitsatut, kokonaan hitsatut levylämmönsiirtimet sekä spiraalilämmönsiirtimet ja makeanvedenkehittimet. 
Sondex valmistaa levylämmönsiirtimien levyt omissa tehtaissaan Tanskassa, USA:ssa ja Puolassa. Lämmönsiirtimien 
levyjen valmistamiseen Sondex käyttää siihen erityisesti suunniteltuja, jopa Euroopan suurimpia, hydraulisia prässejä 
Ne luovat mahdollisuuden hyvin suurien lämmönsiirrinlevyjen valmistamiselle. Sondexilla on käytössään levyläm-
mönsiirrinvalmistuksessa laserhitsausjärjestelmiä sekä laserohjattuja katkaisukoneita. Sondexin levyvalikoima on 
hyvin laaja, jolloin lämpöteknisesti vaativat ja tiukat lämmöntalteenotto tehtävät voidaan toteuttaa siten, että kaikki 
putkiyhteet ovat kiinteässä levyssä. 

Lisäksi Sondex on kehittänyt erityisen avara solaisen ”Free Flow” -levyn kuitupitoisten ja likaisten nesteiden tai 
sokerin lämmönvaihtoon. Sondex valmistaa myös semi-hitsattuja, kokonaan hitsattuja, kuparijuotettuja levylämmön-
siirtimiä. 

Sondexin lämmönsiirrinvalikoimaan kuuluu lauhduttimet ja haihduttimet. Sondex valmistaa myös erilaisia elintarvike- 
ja hygieniateollisuuden levylämmönsiirtimiä, kuten pastööreja ja jäähdyttimiä.

Valmistusmateriaalit: AISI 304, AISI 316, AISI 316Ti, titaani, SMO, Inconel ja eri Hastelloyt
Levymateriaali on tarvittaessa mahdollista määritellä myös tämän valikoiman ulkopuolelta.

Sondex spiraalilämmönsiirtimet ovat suunniteltu erityisesti likaisiin tehtäviin, joihin perinteiset levylämmönsiirtimet 
ja putkilämmönsiirtimet eivät sovellu. Sondexin monen vuoden kokemus lämmönsiirtimien suunnittelussa on otettu 
huomioon Sondex spiraalilämmönvaihtimessa. Standardimateriaalit spiraalin osalta ovat ruostumaton ja haponkes-
tävä teräs, runko on hiiliterästä. Spiraalin pinta-ala voi olla 1-400 m2. Lämmönsiirrin voidaan suunnitella 6-25 bar 
paineelle ja maks. 350°C lämpötilalle

Sondex spiraalilämmönsiirtimet ovat 
suunniteltu seuraaviin käyttökohteisiin:
- Sellu ja paperi 
- Jätevesi ja liete/liete
- Kasvisöljyt 
- Jalostamot
- Öljynjalostus 
- Biokaasu
- Lauhdutin
- Tyhjölauhdutin
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PUMPUT

Sondex jätevesi-, elintarvike- ja muuhun teollisuuteen sekä laivateollisuuteen soveltuvat 
keskipakopumput.

Sondex – PX uppo- ja kuiva-asenteiset jätevesipumput
Sondex Pumps A/S valmistaa uppo- ja kuiva-asenteisia 
keskipakopumppuja jätevedelle. Sondex Pumps on Sondex A/S 
omistama pumppuvalmistaja, jonka historia ulottuu vuoteen 1979, 
jolloin PX-Pumper A/S perustettiin. Tuotannon korkea laatu ja 
pumppujen yksinkertainen rakenne takaavat huolettoman käytön 
ja pitkän käyttöiän. Laaja juoksupyörävalikoima ja moduuli-
järjestelmä lisäävät joustavuutta 

Sondex elintarvikepumput
Sondex Pumps tarjoaa korkeaa hygieniatasoa vaativissa 
pumppauskohteissa. Sondex Pumps A/S valmistaa keski-
pakopumppuja, korkeaa hygieniatasoa vaativissa
pumppauskohteissa, kuten elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- 
ja kemian-, biokemian teollisuudessa, täyttäen EHEDG-
vaatimukset, myös CIP-pumput kuuluvat Sondex 
Pumps tuoteohjelmaan.

Sondex valmistaa myös 1-, 2- ja 3-vaiheisia makeanvedenkehittimiä 
kokoluokassa 5..1500 m3/24 h. Makeanvedenkehittimissä on 
levylämmönsiirrin levyjä, jotka toimivat kiehuttimena ja 
lauhduttimena. Makeanvedenkehittimet on varustettu 
suolanpoistovalvontajärjestelmällä sekä kemikaaliannostelu-
järjestelmällä. Ne voidaan lisäksi varustaa höyryjärjestelmällä, 
UV sterilisaattorilla ja veden kovetussuodattimella. 
Luonnollisesti Sondex makeanvedenkehittimet voidaan luokittaa 
kaikkiin tunnettuihin laivaluokituslaitoksien hyväksynnällä.

Kaukolämpökeskukset 
Sondexin kaukolämpökeskukset ovat vakioituja pientalo- 
keskuksia tai isompia keskuksia, jotka valmistetaan ja suunnitellaan 
aina asiakkaan vaatimusten mukaan. Optimoimme keskuksen 
mahdollisimman energiatehokkaaksi ja valitsemme parhaan 
ohajus- ja säätöjärjestelmän. 

Kaukokylmäkeskukset
Kaukokylmäkeskukset valmistetaan aina asiakkaan vaatimusten, 
varustetaso voi vaihdella yksinkertaisesta pumppu/jäähdytin-
yksiköstä isompaan kokonaisuuteen.

Höyrylämmönvaihdin yksiköt
Sondex valmistaa vakiona teholtaan 300 – 1200 kW höyrykuumavesiyksiköitä. Yksikössä on kaikki tarvittavat säätö- 
laitteet sekä lauhteenpoisto valmiissa paketissa, kun tarvitaan kuumaa vettä.

MITA s.r.l:n jäähdytystornit
MITA moduulirakenteiset luonnollisesti korroosioton avoimen ja suljetun kierron jäähdytystornit (märkä- ja kuivator-
nit). Korroosiovapaiden rakenneosien käyttö ovat MITA jäähdytystornien erikoisominaisuus. MITA on hyvin korkea-
laatuinen tuote, joka on kevyt, korroosioton, poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja vähän huoltokuluja aiheuttava. Suuri 
määrä vaihtoehtoisia osia tekee MITA mallivalikoimasta erittäin joustavan ja sopivan minkä vain jäähdytysongelman 
ratkaisuun teollisuudessa. MITA valmistaa jäähdytystorneja kokoluokassa 18 kW..52000 MW.
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Sondex teollisuuspumput
Sondex Pumps tarjoaa korkealaatuisia pystymallisia teollisuuden 
(SIP tyyppi) ja laivateollisuuden (SMP tyyppi) pumppuja vaativiin 
pumppauskohteisiin. Materiaalivalintana on valurauta ja pronssi. 
Pumput voidaan luonnollisesti toimittaa kaikilla tunnetuilla 
laivaluokitussertifikaateilla.

Bornemann kaksiruuvipumput, epäkeskoruuvipumput sekä multiphase 
kaksiruuvi- ja epäkeskoruuvipumput 
J. H. Bornemann GmbH on perustettu vuonna 1853 ja on maailman johtava 
kaksiruuvisten pumppujen valmistaja. Ensimmäinen ulkopuolisesti laakeroidun 
kaksiruuvisen pumpun Bornemann patentoi jo vuonna 1934. Bornemann on 
edelläkävijä kaksiruuvipumpputeknologian soveltamisessa öljy- ja kemianteollisuudessa, purku- ja lastauspumpuissa, 
öljykenttien ja tuotantolauttojen off-/onshore -multiphasepumpuissa sekä helposti höyrystyvien liuottimien pumppa-
uksissa. Pumppujen erikoisrakenteen ansiosta pumpattavassa nesteessä voi olla hyvin korkeita kaasupitoisuuksia 
(Multiphase Boosting). Bornemann kaksiruuvipumput ovat tyypiltään itseimeviä syrjäytyspumppuja. 

Bornemann valmistaa kaksiruuvisten pumppujen 
lisäksi myös epäkeskoruuvipumppuja tuotoltaan 
0,5..250 m3/h, vastapaineiltaan aina 100 bar asti, 
viskositeetiltään aina 500000 mm2/s asti. 
Tarjoamme laajan materiaalivalikoiman, pesän, 
roottorin, staattorin ja akselitiivisteiden osalta. 

KRAL kolmiruuvipumput
KRAL on Itävaltalainen (Lustenau) kolmiruuvipumppu- ja virtausmittarivalmistaja.
KRAL kolmiruuvipumput soveltuvat erinomaisesti kevyen- ja raskaanpolttoöljyjen siirtoon ja 
syöttöön sekä voiteluaineiden siirtämiseen ja sekoittamiseen. 
KRAL valmistaa myös kolmiruuvipumput varustettuna magneetti-
kytkimellä (hermeettisesti suljettu). KRAL kolmiruuvipumput ovat 
tyypiltään itseimeviä syrjäytyspumppuja.

KRAL valmistaa kolmiruuvipumppuja yksittäispumppuja ja 
kaksoiskoneikkoja tuotoltaan 0,1..213 m3/h, 
vastapaineiltaan aina 100 bar asti, 
viskositeetiltään aina 
5.000 mm2/s asti. 
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KRAL virtausmittarit
KRAL virtausmittarit ovat tunnettuja tarkkuudestaan ja 

hyvästä toistettavuudestaan. Ne ovat tyypiltään 
tilavuusvirtausmittareita, jotka ovat erittäin tarkkoja 

ja soveltuvat mittausalueelle 0,1..7500 l/min, paineeltaan 
aina 630 bar asti, viskositeetiltään 1..30000 mm2/s asti.

Valikoimassa on erityyppisiä mittareita korkeapainekäyttöön, 
kemikaaleille ja kokonaan ruostumatonta materiaalia 

edellyttäviin käyttökohteisiin. Näiden lisäksi virtausmittari 
voidaan suunnitella kokonaan tarpeitanne vastaavaksi.

KRAL tarjoaa virtausmittareiden lisäksi laajan 
malliston, erittäin korkealaatuisia ja monipuolisia 

elektronisia näyttölaitteita, hyvin moneen 
virtausmittaussovellukseen.

Kysy lisää juuri sinulle sopivasta vaihtoehdosta.

Varisco pumput
Varisco on italialainen puolikuuhammasrataspumppujen, itseimevien keskipakopumppujen ja palopumppujen 
valmistaja. Varisco puolikuuhammasrataspumput ovat tyypiltään itseimeviä syrjäytyspumppuja ja tarkoitettu nesteille, 
joiden viskositeetti voi olla hyvin suuri.

Varisco valmistaa puolikuuhammasrataspumppuja tuotoltaan 0,1..250 m3/h, vastapaineiltaan aina 16 bar asti, visko-
siteetiltään aina 100.000 mm2/s asti. Varisco itseimevät keskipakopumput ovat varmatoimisia ja ne soveltuvat hyvin 
nesteille, jotka sisältävät epäpuhtauksia. Varisco valmistaa itseimeviä keskipakopumppuja tuotoltaan 0,5..500 m3/h, 
vastapaineiltaan aina 10 bar asti. 



Ensival Moret pumput
Ensival Moret on ranskalais-belgialainen pumppujen valmistaja. Ensival Moretilla on yli 100 vuoden kokemus 
teollisuuden pumppujen suunnittelusta ja valmistuksesta. Ensival on perustettu vuonna 1905 ja Moret 1868. 
Ensival Moret on maailmanlaajuisesti toimiva pumppuvalmistaja, jonka pumppu-know-how tunnetaan koko 
maailmassa. Ensival Moret toimittaa erittäin laajan tuotevalikoiman raskaaseen teollisuuskäyttöön soveltuvista 
pumpuista, jotka täyttävät kaikki teollisuuden vaatimukset, jopa ne erittäin vaativimmatkin pumppausolosuhteet.  
Ensival Moret tarjoaa täydellisen keskipako- ja potkuripumppuvalikoiman tuottoarvoille 30000 m3/h asti, käyttöläm-
pötila -160°C..+900°C. Pumppuvalikoimaan kuuluu myös itseimevät pumput, uppopumput ja rakomoottoripumput. 
Ensival Moret tarjoaa erittäin laajan materiaalivalikoiman, myös hyvin eksoottiset materiaalit. Ensival Moret pää-
markkinasegmentit ovat: lannoite-, fosforihappo- ja rikkihappoteollisuus, aurinkovoimalat, sokeriteollisuus, suolan-
poistolaitokset, navy (merivoimat), kemia- ja petrokemia, elintarvike- ja metalliteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus 
sekä kemikaaliteollisuus. Ensival Moret on kuuluisa korkeasta laadustaan ja varmatoimisista teknisistä ratkaisuis-
taan ja erityisen tunnettu siitä, että he tarjoavat erittäin korkealaatuisia pumppuratkaisuja hyvin vaikeisiin ja vaativiin 
pumppaussovelluksiin. Ensival Moretilla on 7 tehdasta (2 Ranskassa, 2 Belgiassa, 1 Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa) 
ja 15 huoltokeskusta sekä yli 80 edustajaa maailman viidellä mantereella.   
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Pompetravaini pumput
Pompetravaini (Travaini) on italialainen nesterengastyhjöpumppujen, keskipakopumppujen ja monivaiheisten keskipa-
kopumppujen valmistaja.

Pompetravaini tyhjiöpumput ovat nesterengastyhjiöpumppuja, joiden käyttökohteet ovat erityisesti haihdutukseen tai 
lauhduttamiseen tarkoitetut kohteet kuten esim. kaukolämpö- ja turbiinin lauhduttimet, lietteen kuivatus, autoklaavit 
yms.

Pompetravaini tyhjiöpumput voidaan myös varustaa puoliavoimella tai täysin suljetulla tiivistenestekierrolla, erilaisilla 
ejektoreilla tai yhdistettynä korkeatuottoisilla kiertomäntätyhjöpumpuilla sekä muilla erikoissovelluksilla.

Pompetravaini keskipakopumput ovat ISO 2858/5199 normin mukaisia, valuraudasta tai haponkestävästä materiaa-
leista valmistettuja yksipyöräisiä keskipakopumppuja, jotka voidaan varustaa suljetulla, puoliavoimella tai kokonaan 
avoimella juoksupyörällä. Pumppujen tuottoarvot ovat aina 
maks. 1200 m3/h ja maks.16 bar. Pumput voidaan varustaa yksi 
tai kaksitoimisella mekaanisella tiivisteellä tai magneettikytkimellä.

Pompetravaini valmistaa myös monivaiheisia keskipakopumppuja 
kokoluokassa 250 m3/h, 40 - 80 bar sekä sivukanavapumppuja 
kokoluokassa 35 m3/h, 25 bar asti. Pumput voidaan myös 
varustaa magneettikytkimellä.

Pneumofore valmistaa öljyvoideltuja lamellityhjiö-
pumppuyksikköjä 0,5…450 mbar(a) painealueelle
sekä lamellikompressoreita, paine 2,5...10 bar(a)
tuotto 67...2037 m3/h. Lamellikompressorit voivat
korvata ruuvikompressorit. Pumput soveltuvat 
pakkaus, kuivaus ja keskustyhjiö järjestelmiin. 
Pneumoforen pumput on teknisesti edistyksellisiä. 
Huolto ja energian tarve on vähäinen.
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Argal termoplastiset pumput
Argalilla on 35 vuoden kokemus termoplastisista (muovien) materiaaleista valmistetuista pumpuista. Argal on viimei-
sen vuosikymmenen aikana keskittänyt valtavasti voimavaroja tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja kehittänyt koko 
pumpputuotantoaan tuomalla markkinoille kokonaan uusia pumppumalleja, joiden mekaaninen rakenne ja hydrauli-
sen osan rakenne on kokonaan uudistettu. Argalin pääasiallinen ”missio” on olla markkinoiden edelläkävijä ja esitellä 
viimeisimmät tekniset innovaatiot ja yksityiskohdat termoplastisissa pumpuissa kaikkien asiakkaidensa saataville. 
Kaikki tämä korostuu ISO 9001:2000 laatujärjestelmällä ja tarjoamalla laajan valikoiman pumppuja erinomaiseen 
laatuun ja kilpailukykyiseen hintaan.

Argal valmistaa erilaisista muoveista ja/tai lasikuidusta valmistettuja prosessipumppuja jotka ovat varustettu joko 
mekaanisella akselitiivisteellä tai magneettikytkimellä (hermeettisesti suljettu). Argal prosessipumppuja käytetään eri 
tuotantoprosessissa, kuten ruoka-, ruiskutus-, täyttö-, injektio-, annosteluprosesseissa jne. Pumput soveltuvat kemi-
an teollisuuden eri sovelluksiin kuten esim. galvanointi, happojen siirtopumppaus ja annostelu, valopainanta, tekstiili-
en hoito, pesuaineet, kemikaalien pullotuslinjat, paristot, akut, lasi ja jalometallien käsittelyä, lisäaineiden annostelut. 
Argal tarjoaa prosessipumppuja kokoluokassa 10 l/min..1600 m3/h asti.
Argal valmistaa myös paineilmatoimisia kaksoiskalvopumppuja PP,  PTFE,  PU, HYTREL, EPDM, Al, AISI 316, PE 
UHMW, PPS, Santoprene® materiaaleista (pumpattavan  koskettamat osat) kapasiteetiltaan aina 960 l/min asti.
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HÖYRYTURBIINIT

M + M Turbinen-Technik
M + M Turbinen-Technik on saksalainen höyryturbiinivalmistaja, joka valmistaa monivaiheisia höyryturbiineja 
(turbogeneraattoreita) kokoluokassa 0,3..20 MW räätälöitynä juuri asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaan 
(Customised Steam Turbines). M + M höyryturbiinit soveltuvat mitä mainioimmin sähkön ja kaukolämmön 
tuotantoon ns. pien- ja/tai biovoimalaitoksissa.

Teknisiä arvoja ja tietoja:

 •  0,3..20 MW, täsmällisesti asiakkaan 
  tarpeisiin mitoitettu
 •  tulopaine maksimi 80 bar(a)
 •  käyttölämpötila 500ºC asti
 •  yksi tai useampi säädetty väliotto
 •  säätämätön väliotto 
 •  kytkimellä ja suoraan kytketty 60/50 Hz
 •  lauhdeturbiini, 0,01 bar(a) asti
 •  vastapaineturbiini, vastapaine aina 25 bar(a) asti
 •  integroitu tai erillinen öljyjärjestelmä
 •  generaattorilla tai ilman
 •  lauhduttimella tai ilman 
 •  oma teollisuus PC-pohjainen turbiinin 
  valvontajärjestelmä

Annamme mielellämme lisätietoja ja tarjouksia turbiineistamme.
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HUOLTO

Sondex Tapiro Oy Ab:lla on oma huolto, jossa työskentelee kaksi alansa huippuosaajaa. 

Huollamme itse kaikkia edustamiamme tuotteita joko omissa tai asiakkaan toimitiloissa. Päämiestemme valtuutuk-
sella suoritamme myös mahdolliset takuuhuollot ja korjaukset. Lisäksi huollamme myös pitkäaikaisella kokemuksella 
Fluidrive ja Breda nestekytkimet joko omissa tai asiakkaan toimitiloissa.



Sondex Tapiro Oy Ab
Sinikellontie 10 A

01300 Vantaa

Puhelin (09) 755 981
Fax (09) 755 98 700

Sähköposti: info@sondextapiro.fi 
www.sondextapiro.fi
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