CALDEIRAS DE VAPOR
Série SIXEN
Produção de Vapor: 350 ÷ 5000 kg / h
Pressão de Projecto (de série): 12 bar - 15 bar
Caldeiras de vapor do tipo monobloco, de
funcionamento automático;
Corpo da caldeira em aço soldado e testado
segundo a Diretiva PED 97/23/EC;
Camara de combustão horizontal e com inversão
de chama;
Apropriada para combustível líquido ou gasoso;
Corpo da caldeira com ligações flangeadas PN16
ou PN40, passadiço superior e olhais de
suspensão;
Tubos de fumos em aço P235GH UNI EN 10216/2 – 10217/2 soldados às placas de tubos e dotados
de turboladores helicoidais;
Porta frontal em chapa de aço, com visor de chama, termicamente isolada com material refractário
de alto conteúdo de alumina, montado sobre dobradiças intercambiáveis, de abertura fácil
mediante parafusos com volante e sem necessidade de desmontar queimador;
Isolamento térmico externo em manta de lã de rocha de alta densidade, revestida em chapa de
alumínio montada sobre estrutura metálica;
Caixa de fumos instalada sobre a parte traseira da câmara de combustão, aparafusada ao corpo da
caldeira para fácil remoção para inspecção e limpeza;
Abertura de inspecção do lado da água composta por escotilha flangeada;
Fornecida de série com os acessórios necessários ao funcionamento integralmente automático.
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
Gerador fornecido de série com:
o Válvula de saída de vapor;
o 2 Válvulas de segurança de mola;
o 2 Indicadores de nível com válvulas de corte e de descarga;
o Grupo de instrumentos de controlo de pressão composto por manómetro de grandes
dimensões com válvula de seccionamento, pressostato limite e pressostato de segurança de
rearme manual.
o Grupo de alimentação de água constituído por uma electrobomba centrífuga vertical
multicelular para temperaturas até 120ºC, duas válvulas de intersecção, um filtro na aspiração
da bomba e duas válvulas de retenção.
o Grupo de purga de fundo composto por válvula de intersecção e válvula de descarga rápida.
o Regulador automático de nível por sonda de condutibilidade, com sonda de arranque da
bomba, sonda de paragem da bomba, sonda de primeiro alarme e bloqueio do queimador por
baixo nível, sonda de segundo alarme e bloqueio do queimador por baixo nível
o Quadro Elétrico IP55, composto por:
 Interruptor Geral
 Interruptor de comando da bomba de alimentação (parado-manual-automático);
 Interruptor do Queimador;
 Relé regulação nível;
 Relé de 1º alarme de baixo nível com rearme manual e sinalizador luminoso;
 Relé de 2º alarme de baixo nível com rearme manual e sinalizador luminoso;
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 Sinalizador luminoso e botão de rearme de alta pressão;
 Sirene de alarme.
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