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Produces steam in various capacities between 200 kg/h...20.000 kg/hProduces steam in various capacities between 200 kg/h...20.000 kg/h
Light Oil, Heavy Oil, Natural Gas, Lpg, Burned.Light Oil, Heavy Oil, Natural Gas, Lpg, Burned.

200kg/h....20.000lt/h arasında muhtalif kapasiterde buhar üretir.200kg/h....20.000lt/h arasında muhtalif kapasiterde buhar üretir.
Motorin, Fuel Oil, Doğalgaz, LPG ve LNG ile çalışır.Motorin, Fuel Oil, Doğalgaz, LPG ve LNG ile çalışır.

LIQUID-GAS FUEL STEAM BOILERLIQUID-GAS FUEL STEAM BOILER

SIVI-GAZ YAKITLI BUHAR KAZANISIVI-GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI



BUHAR KAZANI  Tp  : SBBUHAR KAZANI  Tp  : SBBUHAR KAZANI  Tp  : SB

STEAM BOILER   Code : SBSTEAM BOILER   Code : SBSTEAM BOILER   Code : SB

DİZAYN: Yüksek basınç, 3 akımlı, alev-duman borulu, silindirik, skoç pi buhar kazanı TS EN 12953, Loyd kuralla-
rı, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir.
MALZEME: Buhar kazanlarımızın zarf, aynalar, yanma hücresi EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH 
kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan 
borularından imal edilmektedir.
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DİZAYN: Yüksek basınç, 3 akımlı, alev-duman borulu, silindirik, skoç pi buhar kazanı TS EN 12953, Loyd kuralla-
rı, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir.
MALZEME: Buhar kazanlarımızın zarf, aynalar, yanma hücresi EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH 
kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan 
borularından imal edilmektedir.
YÜYÜKSEK VERİM: Buhar kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının 
yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaşrılması necesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcak-
lık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.
TSB ENERGY BUHAR KAZANI ÖZELLİKLERİ
• Geniş buharlaşma yüzeyine ve buhar hacmine sahipr.
• Büyük ve ondüleli yanma yüzeyine sahipr.

YÜKSEK VERİM: Buhar kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının 
yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaşrılması necesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcak-
lık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.
TSB ENERGY BUHAR KAZANI ÖZELLİKLERİ
• Geniş buharlaşma yüzeyine ve buhar hacmine sahipr.
• Büyük ve ondüleli yanma yüzeyine sahipr.

YÜKSEK VERİM: Buhar kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının 
yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaşrılması necesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcak-
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TSB ENERGY BUHAR KAZANI ÖZELLİKLERİ
• Geniş buharlaşma yüzeyine ve buhar hacmine sahipr.
• Büyük ve ondüleli yanma yüzeyine sahipr.
•Buhar Kazanının ön kaplarından duman borularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından    
cehennemlik tarana, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az iki adet olan el deliğinden su tara  
na müdahele edilebilir.
*Maksimum ürem kapasitemiz; 21.600kg/h 25 Atü buhar ile sınırlıdır. Buhar kazanı verimimiz ekonomizersiz 
%90-92, ekonomizerli %94-96 dir.
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