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Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

Przep yw kondensatu

Temperatura kondensatu

Ci nienie kondensatu

Konstrukcja zbiornika:

Pompy kondensatu:

Ilo

Wysoko  podnoszenia

Zasilanie

o Pompa o Pompa pionowa o Pompa
pozioma            pionowa                       zanurzeniowa

Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Sze cienne i cylindryczne zbiorniki kondensatu
z zabudowanym osprz tem

GESTRA

Typowe systemy zbiorników kondensatu z zabudowanym osprz tem

System otwarty
Cylindryczny zbiornik
kondensatu typu SDL (S)
z wysokoci nieniowymi
pompami od rodkowymi
zainstalowanymi na ramie
zbiornika i osprz tem.
L = le cy
S = stoj cy

System otwarty
Sze cienny zbiornik
kondensatu typu SDR A
z wysokoci nieniowymi
pompami od rodkowymi
zainstalowanymi na ramie
zbiornika i osprz tem.

System otwarty
Sze cienny zbiornik
kondensatu typu SDR I
z wysokoci nieniowymi
zanurzeniowymi pompami
od rodkowymi
zainstalowanymi na zbiorniku
i osprz tem.

System zamkni ty
Cylindryczny zbiornik
kondensatu typu SDL (S)
z wysokoci nieniowymi
pompami od rodkowymi
zainstalowanymi na ramie
zbiornika i osprz tem.
L = le cy
S = stoj cy

Sterowanie prac  pomp:

Elektroda poziomu o tak o nie

Opcja dostawy:

o osprz t osobno o osprz t zamontowany

o bez osprz tu

Material zbiornika kondensatu

o stal o stal nierdzewna 1.4301

o stal kwasoodporna1.4571
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Redukcja ci nienia pary

o tak o nie

je eli tak o bezpo redniego dzia ania o elektryczna

o elektropneumatyczna

Przep yw pary
Ci nienie pary:

P1 bar przed stacj  redukcyjn

P2 bar po redukcji
P1 w przypadku braku redukcji ci nienia

Temperatura pary:

t1 °C przed stacj  redukcyjn  lub  sch adzaj
w przypadku braku redukcji ci nienia

t2 °C za stacj  sch adzaj

148

GESTRA

Typowe systemy sch adzaczy pary przegrzanej

System 1
Sch adzacz wtryskowy ze sta ym
przekrojem dysz wtryskowych

System 3
Sch adzacz k piel  wodn

Woda ch odz ca (parametry przed sch adzaczem):

P3 bar t3 °C

w przypadku braku z pomp o tak o nie

Sch adzacz k piel  wodn o t2 = ts

Sch adzacz wtryskowy o t2 = ts +>5° regulowany

Opcje dostawy dla sch adzacza k piel  wodn :

o osprz t osobno o osprz t zamontowany

Opcje wyposa enia:

o Alarm wysokiej temperatury
o Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
o Alarm niskiego poziomu wody

Specjalne wymagania dotycz ce sch adzacza:
Materia o Stal w glowa o Stal kwasoodporna 1.4571

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Systemy sch adzaczy pary przegrzanej
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Moc cieplna na wyj ciu

Dane robocze (strona grzewcza)
Czynnik: o Para o Woda gor ca o Olej termiczny

Ci nienie bar Temperatura Wlot          °C              Przep yw

Temperatura Wylot        °C

Dane robocze (strona pary czystej)
Czynnik: o Para

Ci nienie bar                    Temperatura        °C Przep yw

Regulacja ci nienia o bezpo redniego dzia ania o elektryczna o pneumatyczna

Regulacja dop ywu wodyo zawór elektromagnetyczny (zawór z si ownikiem elektrycznym) o pompa

Zastosowanie

C
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GESTRA

Typowy system wytwornicy pary czystej GESTRA

Wytwornica pary czystej

Para czysta

Kondensat
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Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Wytwornica pary czystej
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Wydajno  kot a
Ilo  wody uzupe niaj cej Temperatura ok.          °C

Ci nienie pary
Ci nienie robocze odgazowywacza

Regulacja przep ywu wody uzupe niaj cej o elektryczna o pneumatyczna

Regulacja ci nienia o bezpo redniego dzia ania o elektryczna o pneumatyczna

150

Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Systemy odgazowania termicznego

GESTRA

Typowy system odgazowania termicznego GESTRA

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data
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odgazowywacza

woda
uzupe niaj ca
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Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Systemy rozpr aczy

Ci nienie p1 przed odwadniaczem w odbiorniku pary P1 = bar(a)

Ci nienie p2 w zbiorniku rozpr acza P2 = bar(a)

Ci nienie p3 za odwadniaczem rozpr acza P3 = bar(a)

Przep yw kondensatu do rozpr acza m = kg/h

Materia  zbiornika rozpr acza

Prosz  podawa  parametry ci nienia dla warunków absolutnych !

GESTRA

Typowy system rozpr acza kondensatu GESTRA

Wylot pary
z rozpr ania

P2

kondensat z
odbiorników
wysokoci nieniowych

P1

Spust

do zbiornika
kondensatu

P3

Rurka balansu pary

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data
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Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Sch adzacze mieszaj ce odmulin i odsolin

Przep yw wody gor cej

Temperatura wody gor cej

Ci nienie wody gor cej

Temperatura wody ch odz cej

Ci nienie wody ch odz cej

GESTRA

Typowy system sch adzacza mieszaj cego GESTRA

Sch adzacz mieszaj cy z regulacja temperatury wody sch adzanej, na zapytanie z dodatkowym systemem kondensacji pary z rozpr ania

Spust

Odprowadzenie pary
z rozpr ania lub wydmuch

Woda
ch odz ca

Termostat

Woda gor ca, odsoliny,
odmuliny, przelew, spusty

itp.

Woda sch odzona do kanalizacji

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

Materia

o Stal w glowa o Stal kwasoodporna 1.4571

Zastosowanie

o sch adzanie odsolin i odmulin o inne
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Moc cieplna na wyj ciu

Dane robocze (strona grzewcza)

Czynnik: o Para o Woda gor ca o Olej term.

Ci nienie       bar Temperatura wlot °C Przep yw

Temperatura wylot °C

Materia : o Stal w glowa o Stal kwasoodporna 1.4571

Dane robocze (strona ogrzewana)

Czynnik: o Para o Woda o

Ci nienie       bar Temperatura wlot °C Przep yw

Temperatura wylot °C

Materia : o Stal w glowa o Stal kwasoodporna 1.4571

C
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Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Wymienniki ciep a

GESTRA

Typowy system wymiennika ciep a

GESTRAWymiennik ciep a regulowany od strony kondensatu w funkcji temperatury
zewn trznej z odci ciem bezpiecze stwa dop ywu pary grzewczej

GESTRAWymiennik ciep a regulowany od strony pary ze
sta  temperatur  obwodu strony wtórnej

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

Regulacja o bezpo redniego dzia ania

o elektryczna o pneumatyczna

Regulacja po stronie kondensatu o
Konstrukcja o le ca o stoj ca

Para grzewcza

Para grzewcza

Kondensat

Wylot wody
gor cej

Powrót wody

Obieg ciep owniczy
zasilanie

Kondensat

Obieg ciep owniczy powrót
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Czynnik: o Para nasycona o Para przegrzana o Powietrze o Gaz

Przep yw: m =                 kg VN =                   Nm3/h

Ci nienie robocze: p =                  bara

Temperatura robocza: t =                   °C

Ci nienie dopuszczalne: p =                  barg

Temperatura dopuszczalna: t =                   °C

Odbiory i certyfikaty:

Przy cza: Wlot / Wylot : DN/PN

Wylot kondensatu: DN/PN

Materia y: o S235JRG2 o P265GH o 16 Mo 3
(RSt 372) (H II)

o 1.4541 o 1.4571 o
(V2A) (V4A)

Rozmieszczenie przy czy: o o o o o
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Kwestionariusze pomagaj ce w przygotowaniu ofert
GESTRA  Separatory pary

Dane klienta:

Imi  / Nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Telefaks

Email

Data

GESTRA
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