– sistemul de evacuare gaze arse pentru

Sistemele de evacuare gaze-ATEC
sunt verificate TUV şi certificate CE

toate cazanele pe gaz sau motorină în condensare

0036 CPD 912565-001, deci utilizabile la toate fabricatele de cazane.

Multitudinea sistemelor de evacuare gaze specifice
de cazan şi variantele lor tehnologice nu reprezintă
o soluţie fericită pentru comerţ şi meserie dpdv al
stocului şi mănuire.

Sisteme de evacuare gaze
Singurul sistem cu tehnica convingătoare „Stoppring“- precum
pentru îmbinari tubulaturi flexibile pentru toate centralele în condensare

Această problemă, ATEC o rezolvă cu tehnologia de
gaze arse aplicabilă universal într-un mod optim. În
plus, prin cunoaşterea punctelor slabe multor sisteme
de evacuare gaze a operat îmbunătăţiri hotărătoare
de detaliu căt şi uşurare de instalare, integrăndu-le
in sistemul propriu, astfel încăt montajul reprezintă o
sarcină uşoară pentru fiecare instalator de specialitate.
Astfel se garantează o funcţionare fără erori.
Dimensiunile uzuale ale tubulaturii de evacuare gaze
ATEC sunt disponibile şi în variantă flexibilă pănă la
75 m lungime la colac. Montări de reabilitare la coşuri
decalate devin cu ajutorul sistemului de evacuare gaze
ATEC total neproblematice.

Sistemul de evacuare gaze ATEC –
Gîndit pînă la cel mai mic detaliu
Acest sistem de evacuare gaze poate fi montat
independent de sistem şi astfel viabil pentru viitor.
• Instalaţii dependente şi – independente de
aerul din încăpere
• Există toate componentele importante precum
tuburi aer ardere, mufe, garnituri, distanţiere,
introducere în şaht şi locaşe revizie
• Diametre sistem: DN 60, 80, 100, 110, 125, 160,
200, 250, DN 60/100, 80/125, 100/150, 110/160
• Material al părţilor ce evacuează gazele
arse:
material plastic rezistent la coroziune PPs în
culoare negru-gri rezistentă la acţiunea UV

Funcționare dependent de
aerul din încăpere

Funcționare independent de
aerul din încapere

Mod livrare tubulatură
flexibilă
(DN 60, DN 80, DN 100,
DN 110, DN 125,
DN 160):
Rola 75 m
Rola 50 m
Colet 15 m
Colet 12,5 m
Colet 10 m
per metru liniar

Recuperator de căldură – pentru cazane
cu arzătoare pe gaz sau motorină
Primul recuperator de căldură activ pentru reabilitare.
• Clienţii economisesc investiţia pentru un cazan nou.
Cel vechi poate fi folosit mai departe, căci cu recuperatorul de căldură se menţin valorile de prag de
pierderi prin gazele de ardere.
• Clienţii economisesc la reabilitarea coşului de fum:
dupa setul de recuperator de căldură eMax, gazele
arse au numai 50 grade C. Astfel este posibilă o
reabilitare a coşului de fum de înaltă calitate şi la
preţ redus prin tubulatură PPs rigidă sau flexibilă.
• Preţul este foarte convenabil, mai ales, dacă se face
un calcul al economiilor făcute.

2 m Cu tehnica
„Stoppring“La DN 80 + DN 100

• Tuburi evacuare gaze arse rigide sau flexibile
(pînă la 75 m în colac)
• Tuburi aer proaspăt: Tablă oţel, acoperită cu
pulbere albă sau PPs alb
• Treceri acoperiş: compatibile cu multe soluţii
constructive

Variante:

ATEC Vă oferă un sistem universal de evacuare gaze arse
pentru toate cazanele în condensare tip B şi C6

GPH AK 28
GPH AK 50
GPH AK 75

ATEC este un sistem gata de montaj cu tubulatură interioară din material plastic-PPs-special rezistent la condens şi tubulatură aer ardere.
Sunt excluse probleme de coroziune şi depuneri de metale pe
acoperişuri. Sistemele ATEC sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru instalaţii dependente de cît şi independente de aerul
din încăpere în variantă rigidă şi flexibilă pentru montaj în şaht
sau pe perete exterior.
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ATEC – o soluţie de durată, prietenoasă cu instalatori
căt şi beneficiari finali pentru instalaţii noi, schimbare,
reabilitare şi soluţii speciale.

… instalat simplu:
Toate capetele de tuburi trebuiesc unse cu vaselină înaintea montajului.
Vă rugăm respectaţi şi instrucţiunile detaliate de montaj, care însoţesc piesele singulare.

Garniturile locaşelor de
service/curăţare trebuiesc verificate înaintea
montajului la poziţie
corectă şi fără defecte.
Capacul de servisare va
fi montat corect la piesa corespondentă cu
siguranţa aferentă, în prealabil uns cu vaselină.
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Bride
fixare se
desfac ptr
montaj

Acoperire perete din 2
Pentru montaj fără lucrare zidărie, şahtul ar trebui
desfăcut doar pe porţiunea ocupată de acoperirea
peretelui.



Introducerea în şaht
Suportul pentru introducerea în şaht se montează
la înălţimea corespunzătoare. Conducta de
legătură trebuie montată, avînd o pantă de cel
puţin 3° spre cazan.
Tub rigid
Înaintea montajului în şaht, se montează
distanţierele. Mufele ale lungimilor de 2 m DN 80
şi DN 100 sunt deja dotate cu un inel STOPP. A nu
se umbla în mufă.
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Tub de control şi cuplaj pentru tub flexibil
Mufele sunt deja premontate cu o pridă fixare şi
o carcasă ptr tub flexibil. A se desface brida fixare
înainte de montaj.
Capetele lise ale tubului flexibil se introduc în
mufe. Tubul de control se prinde de peretele
şahtului prin intermediul setului de montaj sau
piroane.
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Set ieşire tub rigid
Scurtare tub la lungimea necesară. Placa de
acoperire se va monta cu set montaj pe şaht.
Se recomandă etanşarea dintre şaht şi placa de
acoperire. Piesa de capăt se împinge peste tub şi
se fixează pe placa de acoperire.
Set ieşire tub flexibil
Scurtare tub la lungime
potrivită şi se montează
sistemul de susţinere. Placa de
acoperire se va monta cu set
montaj pe şaht. Se recomandă
etanşarea dintre şaht şi placa
de acoperire. Tubul de capăt
se va monta inclusiv inelul de
fixare. Funcţie de situaţia de
montaj, poate fi montată brida
de fixare la introducerea în
şaht..
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Autorizat pentru
toate fabricatele
de cazan.
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Tub flexibil
Înaintea montajului în şaht, se montează
distanţierele la porţiunile lise. Şahtul trebuie să fie
< = 2 x D.
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tub rigid

fiecare
porţiune
anlajedem
Formteil
≥ 1dem
piesă ≥ 1 m
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tub flexibil

20

Conducte de legătură sau
verticale trebuiesc realizate cu grad de libertate
pe lungime. La conducte
de legătură peste
M, trebuiesc luate măsuri
de preluare al expansiunii.
Se va aplica autocolantul
de autorizaţie.
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Forma de livrare al
Tubului flexibil
DN 60: Rolă de 75 m
DN 80 + DN 100:
Rolă de 50 m
Colet de 15 m
Colet de 12,5 m
Colet de 10 m
DN 60 + 80 + 100 + 125 + 160
Pot fi comandate şi exact la metru.

