CALDEIRAS DE ÁGUA SOBREAQUECIDA
Série ASGX EN
CALDEIRAS DE ÁGUA SOBREAQUECIDA COM TRIPLA PASSAGEM EFETIVA DE FUMOS
Corpo da caldeira em aço de qualidade
P265GH UNI EN 10028/2 e P275NH UNI EN
10028/3
soldado
e
testado
por
procedimentos
homologados,
com
marcação CE em conformidade com a
directiva europeia PED 97/23/EC;
Camara de combustão horizontal de tripla
passagem de fumos;
Tampas de assentamento dos tubos de
fumos com furos executados por broca e
sucessivamente fresados para posterior
soldadura dos tubos; as tampas são
repuxadas a quente, tendo soldaduras topo
a topo.
Tambor externo da caldeira dotado de
ligações flangeadas PN16 ou PN40 EN 10921 para instalação da aparelhagem de funcionamento, porta d’ho mem superior, tomada de
inspecção inferior e olhais de suspensão;
Tubos de fumos em aço P235GH UNI EN 10216/2 – 10217/2 soldados às tampas de assentamento
de tubos e sem turboladores;
Porta frontal em chapa de aço, termicamente isolada com material refractário de alto conteúdo de
alumina, montada sobre dobradiças de dupla articulação para abertura sem interferência com o
queimador, equipada com indicador luminoso para controlo da combustão;
Caixa de fumos pode ser removida para limpeza dos tubos de fumos ; munida de janela de limpeza
e ligação à chaminé;
Base construída em perfis de aço carbono;
Caminho superior em em chapa para acesso de manutenção aos acessórios existentes na parte
superior da caldeira;
Isolamento térmico externo em manta de lã de rocha de alta densidade, revestida em chapa de
alumínio montada sobre estrutura metálica;
Adequado para combustíveis gasosos ou líquidos;
Fornecida de série com os acessórios necessários ao funcionamento integralmente automático e
com instalação prévia ao nível mecânico e hidráulico de toda a aparelhagem, com subsequente
certificação integral em conformidade com a directiva PED 97/23/EC;
Cablagem eléctrica convergente a um único quadro de comando centralizado, executado em cabos
isolados com silicone inseridos em tubos flexíveis de PVC e integralmente sujeito a teste final de
funcionamento;
Gerador fornecido de série com:
o Grupo de instrumentos de controlo de pressão composto por:
• manómetro de grandes dimensões com válvula de 3 vias
• 2 válvulas de segurança
• pressostato de segurança de rearme manual
o Grupo de purga de fundo composto por:
• válvula de descarga rápida
o Unidade de monitorização de temperatura composta por:
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o

• Termostato de segurança
• Termómetro de grandes dimensões
• Termoresistência ligada a termoregulador
Quadro Elétrico IP55, composto por:
• Interruptor Geral
• Interruptor do Queimador
• Regulador de temperatura para controlo de queimador de 2 escalões
• Botão de pressão elevada com rearme manual e sinalizador luminoso
• Botão de temperatura elevada com rearme manual e sinalizador luminoso
• Sirene de alarme

ASGX EN: características técnicas

ASGX EN: desenhos cotados
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ASGX EN: dimensões
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