
              Tip Putere Automatizare Greutate Conţinut apă

kW kg l
SB 4180 180 regulator cu 15 trepte 290 240
SB 4225 225 regulator cu 15 trepte 300 240
SB 4300 300 regulator cu 15 trepte 310 240
SB 4375 375 regulator cu 30 trepte 310 310
SB 4450 450 regulator cu 30 trepte 310 310
SB 4600 600 regulator cu 30 trepte 310 310
SB 4750 750 regulator cu 30 trepte 620 620

  SB 41200 1200 regulator cu 30 trepte 620 620
Garanţie 5 ani pentru corpul cazanului. Puterea electrică specificată se referă la alimentarea la o reţea de 400 V. Pentru                        

alimentarea la 380 V, puterea se reduce la 90%.

Cazanul este prevăzut cu un regulator electronic de 
temperatură în 15 trepte, situat în partea frontală. 
Toate setările pot fi efectuate de pe acesta, cu                       
uşurinţă. Regulatorul este prevăzut cu un control 
proporţional şi integrant şi este proiectat în vederea 
menţinerii constante a temperaturii cazanului. 
Temperatura pre-setată poate fi ajustată între valorile 
de 30 - 90 °C.
Patru relee controlează contactorii de curent care sunt 
conectaţi în ordine binară.  Acest  fapt conferă un grad 
înalt de siguranţă. 
Regulatorul este prevăzut cu un ecran care indică     
temperatura efectivă, temperatura pre-setată,  
treptele de putere conectate, precum şi puterea 
efectivă.
În cazul unei defecţiuni, o diodă de alarmă, situată 
dedesubtul ecranului, va lumina intermitent.

Regulatorul cazanului

Acest tip de cazane este construit pentru o presiune  
admisibilă de 6 bar şi o temperatură admisibilă pe tur de  
100 °C. Sunt echipate cu un regulator electronic în 15 trepte, 
ce poate menţine o temperatură între 30 - 90 °C. 
De asemenea, poate fi conectat un semnal  extern pentru   
pornirea / oprirea cazanului.
Cazanul SB este echipat cu 
o cutie de conexiuni pentru  
legarea cablurilor electrice. Cutia 
poate fi montată fie în partea stângă, 
fie în partea dreaptă a cazanului.  
Cablurile pot fi introduse fie 
prin partea superioară, fie prin 
partea inferioară a cutiei; clemele  
fiind dimensionate pentru cabluri 
între 50 - 240 mm². Informaţiile care 
semnalizează starea de funcţionare/
avarie, gradul de încărcare, sarcina 
şi puterea absorbită sunt afişate 
în limba engleză şi sunt uşor de  
interpretat.
Puterea pe care cazanul o  
absoarbe de la reţea poate fi limitată  
electronic şi setată în funcţie de 
necesităţi sau posibilităţi.      

CazanE ELECTRICE SB 
VaRmETEknIkk – norvegia 
cu putere între 180 - 1200 kW

  1 - Automatizare  
  2 - Limitator de temperatură  
  3 - Comutator închis/deschis
  4 - Contactori 
  5 - Siguranţe
  6 - Cutie conexiune cabluri 
  7 - Racord vas expansiune
  8 - Conductă retur PN16 
  9 - Conductă tur PN16
10 - Racord supape de 
          siguranţă


