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In Various Capacities From 0.5 Tons to 20 TonsIn Various Capacities From 0.5 Tons to 20 Tons

0,5 Ton ila 20 Ton Arasında Muhtelif Kapasitelerde 0,5 Ton ila 20 Ton Arasında Muhtelif Kapasitelerde 

CONDENSATE TANKCONDENSATE TANK
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KONDONST TANKI  Tp: CTKONDONST TANKI  Tp: CTKONDONST TANKI  Tp: CT
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Kondens tankındaki yüksek sıcaklıktan kaynaklanan ve havalıktan havaya karışan flaş buhar 
içinse flaş buhar tankı kullanılması önerilir.

Flaş buhar tankı ile elde edilen ısı enerjisi endüstriyel işletmelerde ofilerin ısılmasında, 
muaklarda, yıkama ünitelerinde ve banyolarında kullanılabilmektedir.
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Yak ve dik olmak üzere iki ayrı pte imal edilmektedir.

Kondens tankı, kondens enerjisinin atmosfere almasını büyük oranda 
engeller,

iki kat anpas ile boyandıktan sonra, taş yünü ile izole edilip paslanmaz 
sac ile kaplanarak sistemden dış ortama ısı kayıpları önlenmişr.

Besi suyu 
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İdeal Kazan besi suyu sıcaklığı 70 – 80 ºC arasında olmalıdır.
İhyaca göre kazanda soğuk kondensin oluşturduğu ısıl şokların
önlenmesi için, besi suyu ısıcı serpann veya serbest buhar ile ideal sıcaklığa ulaş-
rılmalıdır.
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Bu Bu konuda TSB ENERGY nin tavsiyesi ise Ekonomizer kullanmakr; Kazan baca çıkı-
şına yerleşrilecek bir EKONOMİZER ile hem besi suyunun kazanda oluşturabileceği 
ısıl şoklar önlenecek, hem de bacadan alan ısının geri kazanılması sağlanacakr.

Unutulmamalıdır ki her bacadan alan 20 ºC lik ısı enerjisi cebinizden çıkan yakıt 
bedelinin % 1 i kadardır. Bugün TSB ENERGY Ekonomizerlerinin ortalama amors-
man süresi 4 ila 5 ay dır.
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Kondens tanklarımızın dizayn hesapları kullanılacağı işletme 
basıncına uygun olarak yapılmakta ve bu hesaplara göre 
uygun sac ve sac kalınlığı belirlenmektedir.

Müşteri isteğine bağlı olarak, TERMİK DEGAZÖR sistemi ile 
birlikte sunularak tesisan ve kazanın korozif gazlardan etki-
lenmesi de önlenmiş olunur.
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