CERTUSS Universal TC - dotazník
Pre technický návrh parného vyvíjača s príslušenstvom s využitím všetkých
ponúkaných variant a dodávaného príslušenstva slúži nižšie uvedený dotazník.
* vypĺňajte len farebne označené polia
* ak je farebné pole vyplnené „áno – nie“, zakrúžkujte požadovanú variantu
* ak nepoznáte odpoveď, ponechajte pole nevyplnené

požadovaný parný výkon vyvíjača:

kg/hod

(voľba od 500 kg/h do 1800 kg/h)
(to zodpovedá od 328 kW do 1180 kW)

kW

variantne

aplikácia pary:

palivo možnosti:
(zemný plyn, kvap. plyn, extra ľahký
vykurovací olej alebo kombinované plyn / olej)

redukcia NOx:

je v štandarde

(podľa vyhl.č. 410/2012 s účinnosťou 2018)

požadovaný prevádzkový tlak pary

bar

(štandard je 0,6 – 0,8 MPa = 6,0 – 8,0 bar)

iný uveďte:

MPa

variantne

návratnosť kondenzátu cca:

%

požadujete automatiku Thermotimat:

áno - nie

(štart a stop vyvíjača podľa časových,
naprogramovaných týždenných hodín)

požadujete spalinový výmenník:
(pre využitie energie spalín k ohrevu
napájacej vody, cca 10% úspora zemného
plynu)

áno - nie

požadujete výmenník odluhu separátoru

áno - nie

(zisk trvale 3% parného výkonu pre ohrevy)

požadujete napájací komplet CVE:

áno - nie

(dodávané príslušenstvo inštalované do
funkčnej inštalácie na spoločnom ráme)

požadujete aktívne rozhranie pre
internet:

pevná linka

(komunikácia s vyvíjačom cez internet)

variantne

požadujete aktívnu dátovú komunikáciu
cez firemnú sieť:

uveďte typ

(Profibus, BACnet, Modbus, Profinet IO,
Canbus)

bezkáblové

analógové vzdialené hlásenie stavov:
(prevádzkové / poruchové stavy)

zasielanie stavov na 5 vzdialených
adries:

6 stavov
variantne

12 stavov
Email

(Email – nutný internet, SMS nutné GSM)

variantne

zdroj napájacej vody:

pitná voda

SMS
áno - nie

iný / popis:
(bude nutné doložiť rozbor kvality vody)**

ďalšie požiadavky:

** prosím, priložte kvalitu neupravenej vody určenej pre linku CHUV parného vyvíjača
*** ďakujeme za vyplnenie dotazníka
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