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Between 500.000 kcal/h...3.000.000 kcal/h varous capactes,
Produces clean hot ar up to 320 0C

Lght Ol, Heavy Ol, Natural Gas, Lpg, Burned.

320 0C sıcaklığa kadar temz sıcak hava üretr.
500.000kcal/h....3.000.000kcal/h arasında muhtalf kapasterde
Motorn, Fuel Ol, Doğalgaz, LPG ve LNG le çalışır.

INDIRECT HOT AIR BOILER (THERMOBLOCK)

ENDIREKT SICAK HAVA KAZANI (TERMOBLOK)



TSB Energy olarak, yapı elemanları, maden sanayi, gübre sanayi, 
ağac sanayi, teksl sanayi, kimyasal sanayi, gıda sanayi gibi birçok 
farklı sektörlere yönelik sıcak hava kazanı imala yapmaktayız. Sıcak 
hava kazanı hesaplamaları, dizaynları, imalatları ve şanyede mon-
tajlarının tamamlanmasına takiben işletmeye alma işlemleri firma-
mızın deneyimli ve uzman personeli tarandan gerçekleşrilmekte-
dir.
 As TSB Energy, we are manufacturing hot air boilers for many  
 different sectors such as building components, mining   
 industry, ferlizer industry, wood industry, texle industry,  
 chemical industry, food industry. Hot air boiler calculaons,  
 designs, fabricaon and commissioning follo wing the comple 
 on of site assembly are carried out by our experienced and  
 expert staff.

Sıcak hava kazanlarımız, en son geçerli uluslararası AT Tip inceleme, Tam Kalite Güvence 
standartlarına ve/veya müşterilerimizden gelen teknik spesifikasyonlara göre dizayn ve imal 
edilmektedir. (2006/42/AT Makine Yönetmeliği)
*İşletme masra çok azdır. Sıcak sulu, buharlı ve kızgın yağlı ısıtma sistemlerine göre %30 'a 
varan yakıt tasarrufu sağlar.
*Devreye alındığında anında ısıtma yapar.
*Donma, sızdırma ve patlama tehlikesi yoktur.
*Cihaz *Cihaz tamamen otomak ve emniyetli çalışır. Sıcak hava çıkış sıcaklığı, baca sıcaklığı, ısılan    
  ortam sıcaklığı otomak olarak oransal bir şekilde kontrol edilir.

Tuğla, briket, kiremit, seramik ve benzeri yapı elemanlarının kurutulmasında
Maden filizi, ateş toprağı ve benzeri granül malzemelerinin kurutulmasında
İzolasyon malzemelerinin imalanda
Kereste, kağıt ve benzeri ürünlerin kurutulmasında
Yün, pamuk gibi yumuşak ürünlerin kurutulmasında
TToz deterjan ve benzeri  toz veya granül kimyasal ürünlerin kurutulmasında
Tahıl, tahta tozu, kömür tozunun kurutulmasında
Gübre, sofra tuzu, süt tozu ve benzeri gıda hammaddelerinin kurutulmasında kullanılır.

  Our hot air boilers are designed and manufactured according to the latest applicable 
internaonal EC Type Examinaon, Full Quality Assurance standards and / or technical 
specificaons from our customers.(2006/42/EC Machinery Direcve)
*Operang *Operang costs are very low. It provides fuel savings of up to 30% compared to hot water,     
  steam and hot oil heang systems.
*It instantaneously heats when it is acvated.
*No danger of freezing, leaking or exploding.
*The device is fully automac and safe. Hot air outlet temperature, chimney temperature,  
  heated ambient temperature are automacally controlled proporonally.

Drying of brick, briquee, le, ceramic and similar building elements
FFor the drying of mine spruce, fire land and similar granular materials
Manufacture of insulang materials
Drying of mber, paper and similar products
For drying so products such as wool, coon
Drying of powdered or granular chemical products such as powder detergent
Cereal, wood pulp, coal dust drying
Drying of food raw materials such as ferlizer, table salt, milk powder and the like are used.

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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