
Dalszy zakres naszych dostaw

CERTUSS automatyczne 
wytwornice pary

typoszeregu Junior

CERTUSS automatyczne 
elektryczne

wytwornice pary

CERTUSS PARCOVAP ®

odzysk ciep∆a 
z kondensatu

CERTUSS
Jednostka zasilajåca CVE

CERTUSS
Instalacje uzdatniania wody

Wytwornica pary

Universal SC
wydajno∂ci pary
700 - 1800 kg/h

Chauffage

electric 
6 - 72 kW

Wielko∂ç Wydajno∂ç Paliwopary kg/h

1 80 - 120

2 150 - 200

3 250 - 400

4 500 - 600

olej lub gaz 

olej, gaz, lub
kombinowane

gaz/olej
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elektryczne
6 - 72 kW

Wydajno∂ci 
pary

8 - 97 kg/ h



1 kW = 3413 BTU
1000 BTU = 0,293 kW

1 MPa (10 bar) = 145 psi
10 psi = 0,069 MPa (0,69 bar)
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350 / 420

820 / 850

D

B

C G∆™boko∂ç ~ 480 / 570 mm

Wydajno∂ç / moc 1300 - 1800 kg/h

� pionowe, wolne od odkszta∆ceµ centralne
zawieszenie uk∆adu grzewczego z 
odmulaniem w najni†szym punkcie

� wymienna strefa odparowania

� w razie potrzeby ∆atwe, szybkie czyszczenie 
uk∆adu grzewczego bez demonta†u

� dopuszczenie polskiego Urz™du Dozoru 
Technicznego

� eksploatacja nie wymagajåca sta∆ej kontroli

� kompletna dostawa pojazdami specjalnymi

� na †yczenie klienta instalacja cz™∂ci lub 
ca∆ego urzådzenia

� ∆atwa - równie† dla u†ytkownika 
konserwacja, naprawy bie†åce

� serwis i dostaw™ cz™∂ci zamiennych powszechnie
uwa†a si™ za wzorowe

Zalety naszej techniki
� ma∆e zapotrzebowanie miejsca

� ustawianie w pomieszczeniu eksploata-
cyjnym bez specjalnego fundamentowania

� masywna, monolityczna konstrukcja ze stali

� dwup∆aszczowy, opatentowany system 
ch∆odzenia powietrzem, bez materia∆ów
izolacyjnych

� zasysanie powietrza u góry, odsysanie 
zatoru cieplnego z kot∆owni bez wzniecania kurzu

� zintegrowana, ma∆o uciå†liwa dla ∂ro-
dowiska konstrukcja palników CERTUSS

� energooszcz™dne, natychmiastowa reakcja
na zmiany zapotrzebowania pary

� brak strat spowodowanych wypromieniowaniem 
ciep∆a

Warto∂ci odniesienia: gaz ziemny na 10 kW/Nm3 - 8600 kcal/Nm3, gaz p∆ynny na 25,8 kW/Nm3 - 22200 kcal/Nm3.
Wymiary i ci™†ary-zaokråglone.
Armatur™ bocznå mo†na od∆åczyó na czas transportu i ustawiania. Dostawa - kompletna, z pompå wodnå.
Dane wydajno∂ci odniesiono do temperatury wody zasilajåcej 100°C i nadci∂nienia pary 1 MPa (10 bar).
Grupy urzådzeµ CERTUSS 5 - 7 wyst™pujå równie† z palnikami olejowo-gazowymi.
Pa∆niki CERTUSS posiadajå zawracanie spalin (redukcja NOX).

Zmiany techniczne zastrze†one.

Wytwornice pary CERTUSS olejowe i gazowe, dostarczymy na †ådanie w
siedmiu wielko∂ciach, pojedyµczo bådΩ w kombinacjach.

Typoszereg  Junior  80 - 600 kg / h i Elektro  8 - 97 kg/h
˝ådajcie prospektów

1100

1500

2300

Zu†ycie
olej gaz gaz
(EL) ziemny p∆ynny
kg/h m3/h m3/h

42,9 50,9 19,7

52,1 61,8 24,0

61,3 72,7 28,2

79,8 94,6 36,7

92,0 109,1 42,3

110,4 130,9 50,8

Wydajno∂ç / moc
pary cieplna obciå†.

nomin.
kg/h kW kW

700 459 510

850 557 619

1000 656 728

1300 853 947

1500 984 1093

1800 1180 1311

Dane techniczne

Ci∂nienie
robocze max. dopuszcza∆ne

najwy†sze
MPa (bar) MPa (bar)

0,8-1,4-2,2-2,9         1,0-1,6-2,5-3,2
(8-14-22-29)          (10-16-25-32)

0,8-1,4-2,2-2,9         1,0-1,6-2,5-3,2
(8-14-22-29)          (10-16-25-32)

0,8-1,4-2,2-2,9         1,0-1,6-2,5-3,2
(8-14-22-29)          (10-16-25-32)

Wymiary w (~ mm)
wysoko∂ç szeroko∂ç g∆™boko∂ç kocio∆ rura rura sp. 

Ø spa∆in Ø ∂rodk.
A B C D E F

2290 1070 1835 870 300 1750

2535 1210 2020 1000 350 1940

2675 1350 2300 1100 500 2025

Przy∆åcza
energii oleju gazu gazu wody pary
elektr. ziemnego p∆ynnego zasilajåcej

kW DN DN DN DN DN

4,0 3/8" 65 40 1 1/4" 50

7,2 3/8" 65 40 1 1/4" 50

8,7 1/2" 80 50 1 1/4" 65
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1 CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 � 47809 Krefeld

Telefon +49 (0)2151 578-0 � Telefax +49 (0)2151 578-102
Internet: www.certuss.com � e-mail: verkauf@certuss.com Wytwornica pary

90


