
SIVI-GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI

LIQUID-GAS FUEL STEAM BOILER

Motorn, Fuel Ol, Doğalgaz, LPG ve Pelet le çalışır.

Lght Ol, Heavy Ol, Natural Gas, Lpg, Coal & Pellet Burned

200kg/h....30.000kg/h arasında muhtalf kapasterde buhar üretr.

Produces steam n varous capactes between 200 kg/h...30.000 kg/h
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DIZAYN
Hgh pressure, 3 Pass, fre-smoke tube Scotch type steam bolers 
are manufactured accordng to TS 377 (Turksh standart), Loyd 
rules, TRD, DIN and EN norms.

MATERIAL
Cylnder shell, flue plates and combuston chamber aCylnder shell, flue plates and combuston chamber are manufactu-
red from HI – HII (boler sheet). Smoke tubes are seamless boler 
tubes (accordng to DIN 17155)

HIGH EFFICIENCY
Flue gases, formed as a result of good combuston, pass through 
convecton surfaces and leave the boler wthout causng low tem-
perature corroson. Thus maxmum heat transfer and a hgh eff-
cency (85-94%) s obtaned.

DİZAYN
Yüksek basınç, 3 akımlı, alev-duman borulu,slndrk, Skoç tp 
buhar kazanları TS EN 12953, Loyd kuralları, TRD, DIN ve EN 
Normlarına uygun olarak dzayn ve mal edlmektedr.

MALZEME
Zarf, aynalaZarf, aynalar, yanma hücres EN 10028' e uygun P265GH veya 
P295GH kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN 
10217' ye uygun kazan borusundan mal edlmektedr.

YÜKSEK VERİM
Kazanın 3 akımlı oluşu, y br yanma netcesnde oluşan alev ve Kazanın 3 akımlı oluşu, y br yanma netcesnde oluşan alev ve 
duman gazlarının yeterl ısıtma yüzeylernde dolaştırılması netces 
azam ısı geçm sağlandıktan sonra; duman gazları, alçak sıcaklık 
korozyonu yaratmadan bacaya atılır. Böylece yüksek kazan verm 
elde edldğ gb düşük NOx emsyonlu olması sebebyle de çevre-
ye duyarlıdır.

TSB ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

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.com

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

BUHAR KAZANI     Tp   : SB
STEAM BOILER      Code   : SB


