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Specjaliści od pary

Moduł wymiennika ciepła typu "ALL IN ONE"
zasilanego parą wodną dla szybkiego i
stabilnego dostarczania ciepłej wody
> wysoka jakość regulacji
> efektywna wymiana ciepła
> panel dotykowy dla łatwej obsługi
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Kompaktowa konstrukcja wyposażona w innowacyjne rozwiązania
Jest kompaktową konstrukcją "ALL IN ONE" wymiennika
gotowego do podłączenia.
Łączy w sobie najlepsze praktyki i
doświadczenia firmy TLV w technologii pary i kondensatu , pozwalając na
wysokiej jakości precyzyjną regulację , oraz efektywne odprowadzanie
kondensatu w całym zakresie parametrów pracy.
Zastosowanie unikalnego zaworu regulacyjnego z separatorem i odwadniaczem
serii CV-COS oraz odwadniacza pompującego zapewnia stabilną i niezawodną
pracę. Wybór unikalnej sekcji wstępnego podgrzewu, pozwala na wstępne
podgrzanie wody gorącym kondensatem.
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> funkcjonalny efektywny energetycznie
dostarcza wodę tylko gdy jest potrzebna oraz w
ilości która jest wymagana. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możemy wyeliminować zbiorniki magazynowe zapobiegając
ryzyku wystąpienia bakterii Legionella oraz niepotrzebnej
produkcji wody gdy nie jest potzrzebna. W przypadku
wymogu może pracować w układzie ze zbiornikiem. Moduł
posiada funkcje bezpieczeństwa w postaci układu chłodzenia
wody dla wyeliminowania ryzyka jej przegrzewu.

> dostarczanie wody na żądanie
> mobilność

Dostępna jest równieź izolacja elementów wewnętrznych dla
ograniczenia strat ciepła. Dla ułatwienia moduł
tzw SKID może być transportowany korzystają z wózka
widłowego lub za pomocą kółek do zawiesi na zestawie.

Unikalny podgrzewacz wstępny podgrzewa
wodę przed wejściem do wymiennika , obniżając temperaturę
kondensatu oszczędzając przy tym energię w nim zawartą.
Ogranicza to zużycie pary
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Dowiedz się więcej jak zoptymalizować swoją
instalację w oparciu o rozwiązania TLV

Doradzamy. Osobiście z wiedzą
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