BTG 3
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280 kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

BTG 6
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280 kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

BTG 11
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280 kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

BTG 15
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280 kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

BTG 20
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280 kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

BTG 28
Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-280kW
TEKNİK ÖZELLİKLER











Gaz brülörü
Tek kademe çalışma(açma/kapama)
Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
Namluda hava gaz karışımı
Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebilme özelliği
Manuel olarak hava debisi ayarı
Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir
Kazan montajı için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir
İstek üzerine daha uzun namlu verilebilir
















YAPISAL ÖZELLİKLER
Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
Yüksek performanslı santrifüj fan
Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
Kazan bağlantı flanşı
Paslanmaz çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
Tek fazlı fan motoru
Yanma havasını kontrol eden hava presostatı
İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu
Avrupa Standardı EN298 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
İyonizasyon elektroduyla alev kontrolü
Brülörün elektrik beslemesi ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
İyonizasyon kablosuna mikro-ampermetre bağlantı imkanı
IP40 elektrik koruma özelliği
Ses önleyici plastik koruyucu

