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PALNIKI GAZOWE
Zaawansowana technologia

Wysoka wydajność

Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny
system zapłonu i rurę płomieniową, która jest
wytwarzana ze specjalnego materiału odpornego
na wysokie temperatury.
Palnikiem steruje automatyczny system sterowania.
Dostępnych jest kilka systemów sterowania, np.
system sterowania jednostopniowy, dwustopniowy
oraz modulowany (P.I.D) obok sterownika PLC.
Palniki można przystosowywać do pracy z systemami jednopalnikowymi i wielopalnikowymi.

SYSTEMY SPALANIA ECOSTAR
PALNIKI GAZOWE
TERMO ISI A.fi. - dynamizm i doświadczenie od
1964r. Firma opracowuje profesjonalne systemy
spalania i elementy związane z ich obsługą.

Palniki są przystosowane do pracy przy wysokich
temperaturach i w takich warunkach zapewniają
dużą wydajność.
Na życzenie klienta rura płomieniowa może być
dostarczona w różnych długościach.
Pulpit sterowania jednostką i wentylatorem jest
oddzielony od palnika, aby praca wykonywana w
warunkach wysokich temperatur nie uszkodziła go
skutkując koniecznością serwisu.

WŁAŚCIWOŚCI
*
*
*
*

Projekt modułowy
Wydajność od 4 do 5 000 kW
Wysoka prędkość na wyjściu i duży impuls
Bezpośrednia kontrola zapłonu i (wielkości)
płomienia
* Niskie poziomy emisji zanieczyszczeń dzięki
zoptymalizowanemu spalaniu
* Indywidualne wersje pod kątem różnych
zastosowań i rodzajów gazu; przystosowane
także do niebezpośrednich systemów grzewczych i instalacji z odzyskiem ciepła
* Łatwy montaż na górze lub z boków pieca

Palniki wysokotemperaturowe na dwa
rodzaje paliwa (gaz-olej napędowy/
olej opałowy ciężki) i paliwo płynne
(olej napędowy/olej opałowy ciężki)

Kompletny palnik z konwencjonalnym
blokiem spalania

Konwencjonalny blok spalania można
przystosować do palnika w zależności od
życzenia klienta. Palnik można nagrzewać
nawet do 1 300°C temperatury roboczej.

Ecostar Combustion Systems
opracował dwu-paliwowy wysokotemperaturowy palnik (gaz-olej
napędowy/olej opałowy ciężki)
i palnik na paliwo płynne (olej
napędowy/olej opałowy ciężki)
jako alternatywę dla wysokotemperaturowych prostych palników
gazowych. Ich zakres wydajności
zaczyna się od 200 kw; mogą
być bezpiecznie i efektywnie
wykorzystywane do dowolnych
zastosowań - generatory ciepłego
powietrza, piece przemysłowe lub
piece do wyżarzania metali itp.

Mechaniczna konstrukcja palników.
Palniki posiadają budowę modułową. Dzięki
temu możliwa jest ich łatwa adaptacja do
określonych zastosowań lub ich integracja
w ramach już istniejącego systemu. Czas
prac konserwacyjnych i czas wykonywania
napraw ulegają skróceniu. Uproszczony
proces dostosowywania do pracy z już działającym piecem lub systemem suszenia.
Palnik składa się z 3 modułów.

Obudowa palnika
i kołnierz pieca / suszarni.
Montaż palnika na piecu lub suszarni,
wkładka adaptacyjna i zestaw doprowadzający powietrze procesu spalania. Z punktem pomiaru ciśnienia
powietrza do określania ciśnienia powietrza spalania.

Wkład palnika
Kołnierz przyłączeniowy gazu
Elektrody zapłonu i jonizacyjne
Głowica palnika

Palenisko lub rura
płomieniowa palnika
wykonane ze stali
nierdzewnej lub materiału
ceramicznego.
Różne długości całkowite umożliwiają precyzyjną adaptację do
wymogów instalacji.

RODZAJ APLIKACJI

Piece przemysłowe i suszarnie, instalacje
z żywym ogniem (otwierane stożkowo)

Nagrzewane rury radiacyjnie

Piece przemysłowe i suszarnie, instalacje
z żywym ogniem (cylindryczne)

Tygle hartowane ogniowo
(cylindryczne)

Generowanie gorącego powietrza

WYMIARY PALNIKÓW
WYMIARY PALNIKÓW GAZOWYCH

WYMIARY PALNIKÓW NA PALIWA PŁYNNE

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE
- Zastosowania w przemyśle są bardzo liczne, wskazano jedynie dominujące segmenty
- Wszelkie procesy obróbki metali, takie jak wyżarzanie, hartowanie, suszenie itp.

Generator gorącego powietrza

- Wszystkie procesy obróbki termicznej i wypalanie
gliny; gałęzie przemysłu wyrobu i obróbki produktów ceramicznych i szkła.
- Cenne nieżelazne metale lekkie (piec wannowy lub
tygiel, obróbka cieplna).
- Ciepło na potrzeby procesu suszenia ziarna, mleka,
paszy dla bydła itp.

Wytapianie szkła

Piec do hartowania szkła

SYSTEM PREMIX
System palnika premix, który miesza paliwo przed
palnikiem; mieszanka gazu zostaje doprowadzona
do rur gazowych palnika.
Gaz i powietrze mieszane są za pomocą specjalnego systemu mieszalnika.
Palnik premix charakteryzuje się niską wydajnością, ale zazwyczaj jest wykorzystywany z dużą
liczbą palników w ramach instalacji.
Stabilny płomień i równomierne rozprowadzanie
ciepła w każdej części pieca.

System premix

Palnik Premix
Piece do topienia szkła

Linia powietrza i gazu premix

WYKRESY WYDAJNOŚCI
WYDAJNOŚĆ TYP PALNIKA

• Informacje mogą ulec zmianie bez powiadamiania

ZUŻYCIE PALIWA/
OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI

GAZ ZIEMNY

WYDAJNOŚĆ
WENTYLATORA ZASILANIE
GAZ LPG

WAGA

