
w  w  w  .  t  s  b  e  n  e  r  g  y  .  c  o  m

The customer s produced specally n dfferent dameter and length.
It works wth customer and process specal, Steam, Hot ol, Electrc heat energy.

Farklı çap ve boylarda müşterye özel üretlmektedr.
Müşterye ve prosese özel Buhar, Kızgın Yağ, Elektrk ısı enerjs le çalışır.

INDUSTRIAL AUTOCLAVE BOILER

ENDÜSTRİYEL OTOKLAV KAZANI



OTOKLAV KAZANI  Tp  : AC

AUTOCLAVE BOILER  Code : AC

TSB Energy olarak, plask ağaç ve yapı ürünleri gibi birçok farklı 
sektörlere yönelik otoklav imala yapmaktayız. Otoklavların 
hesaplamaları, dizaynları, imalatları ve şanyede montajlarının 
tamamlanmasına takiben işletmeye alma işlemleri firmamızın 
deneyimli ve uzman personeli tarandan gerçekleşrilmektedir.

  AS TSB ENERGY We manufacture autoclave for many diffe 
 rent sectors such as plasc, wood and building products.  
 The calculaons, designs, manufacture of autoclaves, and  
 commissioning aer compleon of site assembly are carri 
 ed out by our experienced and expert staff.

Otoklavlarımız, en son geçerli uluslararası basınçlı kaplar standartlarına ve/veya 
müşterilerimizden gelen teknik spesifikasyonlara göre dizayn ve imal edilmektedir. 
(AD 2000 Merkbla, ASME Code, PED 2014/68/EU)
Kapakların açılma ve kapanma şekilleri, müşterilerden gelen istekler doğrultusunda, 
makine parkuru yerleşimine göre farklı şekilde dizayn edilebilmektedir.
OOtoklav içerisinde basıncı ve sıcaklığı gösteren manuel ve digital manometre ve 
termometre sistemleri olduğu gibi ısı girdisini sağlayan sistemde oluşabilecek arıza-
lara karşı mekanik çalışan tam kalkışlı emniyet venlleri vardır.

*Otomak ve oransal kontrollü ısı girdisi,
*Buhar basıncını istenilen aralıkta hassas olarak sabit tutma,
*İşlem sonrası otomak basınç tahliye ve sonrası isteğe bağlı soğutma,
*Emniyet bekleme süresi sonrası onayınız ile hidrolik veya pnomak ürelen
  otomak kapak açma-kapama
*Otomak raylı yükleme ve boşaltma sistemleri ile rahatlıkla ürün yükleme ve
  boşaltma.
 TSB ENERGY ÜRETİMİ TÜM ÜRÜNLER CE SERTİFİKALI VE MÜHÜRLÜDÜR!

 Our autoclaves are designed and manufactured according to the latest inter 
 naonal pressure vessels standards and / or technical specificaons that   
 come to our customers. (AD 2000 Merkbla, ASME Code, PED 2014/68/EU)
  The opening and closing shapes of the doors can be designed differently   
 according to the demands of the customers, according to the machine pork  
 layout.
 
 *Automac and proporonal controlled heat input,
 *Keeping the vapor pressure precisely within the desired range,
 *Automac pressure relief aer the process, oponal aer cooling,
  *Hydraulic or pneumacally produced automac lid opening-closing with
   your approval aer safe waitng me
 *Product loading and unloading with automac loading and  unloading
   systems.
 TSB ENERGY ALL PRODUCTION PRODUCTS CE CERTIFIED AND ENHANCED!

Merkez (Head Offce)
Adres : Bağdat Cad. İstasyon Yolu Sok. No:3 Altıntepe - Bostancı İSTANBUL
Tel  : 0090 216 706 13 34
Faks  : 0090 216 706 12 84
E-mal : nfo@tsbenergy.comTECHNICAL STRATEGY BASED ENERGY
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