
ALEV-DUMAN BORULU BUHAR JENERATÖRÜ

SG - FT



Dizayn ve İmalat

TASARIM

Yüksek basınçlı, radyasyon yanma hücreli alev-duman
borulu buhar jeneratörleri TS EN 12953, Loyd kuralları,
TRD, DIN ve EN Normlarına uygun olarak, tüm yenim
hesaplamaları ve emniyet katsayıları dikkate alınarak 97 /
23 – AT Basınçlı Kaplar Direktifi tasarım kodu ile dizayn ve
imal edilmektedir.

İMALAT

Normalize edilmiş SLOVAKYA menşeli çelik çekme
borular (P 235 GH), EN10217-2 ye uygun elektrik direnç
kaynaklı olarak kazanlar için özel üretilen sıcaklığa
mukavim ve esnek EN 10028' e uygun P265GH veya
P355GH kazan sacından kesilen kaynak ağzı açılmış
aynalara kaynatılmaktadır. Yanma hücreleri gerekli
kapasitelerde ondüle olarak üretilmekte ve sıcaklığın etkisi
ile oluşan genleşmeler abzorbe edilmektedir. Böylelikle
jeneratör aynalarına esnemeden binen yük ortadan kalkar
ve zamanla oluşacak olan cehennemlik ayna arası
yırtılmalar önlenmiş olur.



Dizayn ve İmalat

YÜKSEK VERİM

Buhar jeneratörünün ısı transfer yüzeyinden ve yanma
hücresi hacminden çalınmadığı için iyi bir yanmayı
akabinde yüksek verimi getirmektedir.

Buhar jeneratörlerimizin ısı iletim hattı spiral şekilli
olmayıp alev-duman borulu (düz boru) şeklinde
olduğundan, borular içinde kısa zamanda kazan taşı
oluşumu veya çamur birikimi meydana gelmemektedir.

Alev duman borulu buhar jeneratörlerimiz kirli ve sert besi
sularına çok iyi yanıt vermekte, uzun süreli kullanıma
uygun ve istenildiğinde de boruları değiştirilebilmektedir.

Buhar jeneratörümüzün su hacminin az olması sebebiyle,
büyük su hacimli kazanların (buhar kazanlarının) monte
edilmediği (Çalışma Bakanlığı ve Mahalli idarelerin
nizamnameleri gereği) yerler için ideal bir buhar
üreticisidir.



Dizayn ve İmalat

YÜKSEK VERİM

Bünyesinde buhar ile birlikte su sürüklenmesini
engelleyen bir su ayırıcı bulunur.

Hijyenik kullanımlar için kondens tankı paslanmaz çelik
malzemeden de imal edilmektedir.

Avrupa normlarına uygun CE işareti ile güvenle
çalıştırılmaktadır.

Az su hacmi ve özel dizaynından dolayı çok hızlı buhar
üretir.

Kazanın önünde bulunan kapaklar sayesinde ve demonte
duman sandığı ile kolay bakım imkanı vardır.

Paket olması sebebiyle düzenli bir çalışma ortamını
oluşturduğu gibi montaj için de az yer kaplamaktadır.



Dizayn ve İmalat

KALİTE KONTROL

EN 287-1 Kaynakçı sertifikalarına sahip kaynakçılar ile
imalat yapılmakta olup tüm imalat ürün onayı
çerçevesinde LOYD kuruluşu tarafından denetlenmekte ve
ürünümüz CE mührü ile damgalanmaktadır. Kullanılan
tüm dirsek, flanş, boru ve sac malzemesi CE belgelidir.



Dizayn ve İmalat

DOKÜMANTASYON

Modül B Tip İnceleme Sertifikası,

Modül F Tip Ürün İnceleme Sertifikası ve Güvence
modülü,

Gerekli malzeme sertifikaları, kaynak yöntem
spesikasyonları ve onaylanmış sonuçları,

Kaynakçı sertifikaları,

İmalat sırasında uygulanan hidrostatik basınç test raporu,

Sacların, boruların, flanşların ve kullanılan armatür ve
otomatiklerin sertifkaları,

Kazan işletme bakım talimatnamesi ve günlük, aylık
kontrol cetvelleriyle birlikte bir teknik dosya halinde
ürünümüzle birlikte sunulmaktadır.



Ekipmanlar

ARMATÜRLER

Metal Körüklü Vanalar; Buhar için tasarlanmış körüklü
vanalar, %100 sızdırmazlık garantisi olan günümüzdeki tek
vanadır, buhar çıkış hatlarımızda hiçbir şekilde metal
körüklü harici vanalar kullanılmamaktadır. Ana buhar
vanası, havalık vanası, boşaltma vanası v.b.

Pompa grubu vanaları: Emme hattında ve basma hattında
enerji verimliliğine uygun metal körüklü vanalar seçilerek
gruplandırılır. Bu şekilde hatta oluşabilecek kayıplar
engellenmiştir.

Not: Tüm armatür ve otomatiklerimiz flanş bağlantılı olup
bakım onarım da oldukça kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca
armatürlerimizin ömrü artmakta ve cihazlarımızın işletme
sürekliliği uzamaktadır.



Ekipmanlar

EMNİYET SİSTEMLERİ

Emniyet ventilleri; 1818 yılından beri tek yaptıkları iş
emniyet vanası olan Almanya menşeli LESER firmasının
güvenilir teknolojisiyle korunmaktadır. 1 asil 1 yedek yaylı
emniyet vanaları farklı iki nuzul ile buhar domundan
çıkarak boşaltma kapasitesi korunmuştur.

Alt seviye kontrolü; Kazanların patlamasındaki ana
sebep olan susuz kalma sorununu irdeleyen TSB ENERGY
bu sorunu, kazan panosundan ayrı tuttuğu ve ana şebeke
elektriğini devrede tutan anahtar kutusu ile
çözümlendirmiş ve güvenlik önlemlerini bir adım öteye
taşımıştır.

Baca Çıkış Sıcaklık Kontrolü; Baca çıkış sıcaklığı PT K
termocouple ile okunarak kontrol panosundaki sıcaklık set
değerinin üzerine çıktığında sistemin tüm elektriğini
keserek kazanı kapalı konuma alır. Bu sayede kazanın
susuz çalışma riski yok edilmiş olur.



Ekipmanlar

EMNİYET SİSTEMLERİ

Yüzey Termostatı; Ana buhar çıkışını nuzuluna bağlantısı
yapılan sıcaklık ölçer ile sistem sürekli kontrol edilmekte
ve set edilen değere gelindiğinde ana elektrik kazan
panosundan kesilmektedir.

Prosestatlar; Kazan emniyet kolektörüne montajı yapılan
prosestatlar, kazan basınç değeri işletme basıncının bir
derece üstüne çıktığında brülörü durdurmaktadır.

Seviye göstergesi; Kazan su seviyesi, kazan
kolektöründen sürekli kontrol edilebilmektedir.

Alarm Düdüğü; Kazanlarda meydana gelebilecek,
aksiliklerin hepsinde ışıklı alarm sistemimiz devreye
girmekte ve çalışanları uyarmaktadır.



Ekipmanlar

OTOMATİKLER

Seviye kontrolü; Kazanlarda en önemli kontrol noktası
su seviyesinin stabile yakın tutulmasıdır. Kazanlarda ne
kadar su dalgalanması olursa o kadar buhar kalitesinde de
dalgalanmalar olur ve bu dalgalanmalar buhar hattındaki
buharın hızını, kalitesini, makinelerin çalışmasını ve
üretim kalitesini etkiler. Su seviyesindeki bu
dalgalanmalar buharın çekilmesine bağlı olarak besi suyu
pompasının daha fazla miktar su basmasından
kaynaklanmaktadır. Besi suyu pompalarımızda
kullandığımız hız sürücüyle bu problemi ortadan
kaldırdığımız gibi pompaların sürekli aç kapa
yapmamaları sebebiyle elektrik tüketimleri ve yorulmaları
da azalmıştır.

Tağdiye; Kazan su seviyesini civalı kontaktör sayesinde
sürekli okuyarak besi suyu pompasının kontrolünü
sağlamaktadır.



Ekipmanlar

POMPALAR

Buhar jeneratörlerimizde grundfos marka dik tip santrifüj
pompalar kullanılmaktadır,

IEF3 enerji sınıfı olan bu pompalar düşük debilerde dahi
besi suyunu basınçlandırma özellikleriyle kazanlar için
ideal bir pompadır.

120°C sıcaklık üst sınırı ile kondens dönüşlerinde
karşılaşılan kavitasyonu ve kaynamayı önleyen
üstünlükleri ile cihazlarımızla uyumlu bir şekilde uzun
soluklu çalışmaktadır.

Kuru çalışma, en sık rastlanan pompa bozulma sebebidir,
çoğu pompada sıvı akışının durması durumunda salmastra
ve yataklar neredeyse hemen yanar. Grundfos CR aşırı ısı
ve sürtünmeye daha uzun süre dayanabilen salmastra ve
yatak sistemiyle donatılmıştır



Ekipmanlar

BRÜLÖRLER

Tüm buhar üreticilerimizde yakıcı olarak oransal brülörleri
tercih etmekteyiz.

Oransal brülörler buhar ihtiyacına göre alev boyunu
uzatarak veya kısarak gerekli enerjiyi cehennemliğe
iletmektedir. Bu şekilde yanma verimli olmakta ve buhar
kalitesi üst düzeyde tutulmaktadır.

Oransal brülörlerin fiyatları iki kademeli olan brülörlere
göre pahalı olması sebebiyle ikinci planda tutulmaktadır
fakat bu brülörlerin amortisman süresinin ülkemiz gibi
pahalı yakıt tüketen ülkelerde 4, 5 ay gibi kısa süre
olduğunun vurgulanması gereken bir gerçektir.



Ekipmanlar

SU YUMUŞATMA

Bir buhar kazanının en önemli varlığı olan suyun
şartlandırılması başlı başına bir konudur. Buhar
jeneratörlerimizde paket cabinet olarak sunduğumuz su
yumuşatma cihazlarımızla jeneratörlerimizin ve
tesisatınızın, ekipmanlarınızın ömrünü uzutmaktayız.

Otomatik su yumuşatıcısı saat aralığı ayarlanarak
otomatik olarak su yumuşatma işlemi gerçekleşmektedir.



Ekipmanlar

ELEKTRİK PANOSU

Kazan dairesinde besi suyu pompaları ve brülörlerin bir
merkezden kumandasını sağlamak üzere içten profil
takviyeli sacdan mamül, fırın boyalıdır.

Panonun kapağında şalterler ve sinyal lambaları
bulunmaktadır. Panoda kullanılan kontaktör, sigorta ve
termik röleler SIEMENS veya TELEMECHANIQUIE,
klemensler KLEMSAN olup tüm malzemelerin
istendiğinde kalite belgeleri ve CE sertifikaları
verilmektedir.

Klemensler, salt malzemelerinde ve kablolardaki tüm
markalama plotter ve etiketleme sistemi ile yapılmaktadır.

Panoda sistemin emniyetli çalışmasını temin etmek
maksadıyla, ışıklı ve sesli bir alarm düzeneği
oluşturulmuştur.



Ekipmanlar

İZOLASYON

Kazan gövdesi 100 mm kalınlığında taş yünü ile komple
sarılmakta ve üzeri 1 mm kalınlığında galvaniz sac ile
kaplanmaktadır.

Ayrıca cihazımızın arka duman sandığı ve ön kapak
bölümü özel izolasyon kumaşımız ile tamamen
kaplanmakta olup bu özelliğimiz ile diğer üreticilerden
daha verimli bir cihaz ortaya çıkartmaktayız.

Buhar kollektörleri ve buhar vanaları isteğe bağlı olarak
kendimize özel üretimini yaptırdığımız vana ceketlerimiz
ile kaplanmaktadır.



REFERANSLARIMIZ SÖZÜMÜZDÜR

Adres

Telefon
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E-posta

Web

Bağdat Caddesi İstasyon Yolu Sok. No:3

Altıntepe BOSTANCI / İSTANBUL

(+9-0 216) 706 13 34

(+9-0 216) 706 12 84

info@tsbenergy.com

www.tsbenergy.com
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