
Unidade de abastecimento

CVE

Geradores de vapor



• Todos os componentes de abastecimento e
tratamento de água para o gerador de vapor da
CERTUSS em uma unidade completa

• Reduzida demanda de espaço devido ao projeto
compacto

• Instalação competente garante funcionamento seguro

• Proteção anticorrosiva através da base estrutural de
montagem galvanizada

• Completo com sub-distribuição elétrica

• Manutenção e acessibilidade simples

• Fabricação em série com custos favoráveis com
elementos otimamente adaptados mutuamente

• Utilização de material aprovado de alta qualidade

• Tempo de montagem curto economizando custos,
unidade pronta para operação em poucas horas

• Segurança devido a pré-instalação de todas as
conexões de água, vapor, eletricidade e energia na
fábrica

• Instalação simples no local, não requerendo
conhecimentos especiais

Abastecimento de água, pronto para usar, 
com a unidade de abastecimento CVE da CERTUSS

Dados técnicos
Para
geradores
de vapor

com capacidade
de vapor kg/h

80 - 120

150 - 200

250 - 400

500 - 600

700 - 850

1000 - 1300

1500 - 1800

2 x   80 - 120

2 x 150 - 200

2 x 250 - 400

2 x 500 - 600

Medidas (~ mm)
Altura          Largura     Profundidade

A                  B                   C

1950 1350 890

2300 1700 1250

1950 1350 890

Conexões
Água não tratada Água servida Água de lavagem Evacuação de ar Condensado

(descalcificação) (reservatório de
água de alimentação)

DN DN DN DN DN

1“ 2“ 1/2“ 2“ 1 1/4“

1“ 2“ 1/2“ DN 100 1 1/2“

1“ 2“ 1/2“ 2“ 1 1/4“

Tipo

Reservado o direito de proceder a modificações técnicas.

Conexão

elétrica
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As condições de conexão elétrica dependem do tamanho da caldeira conectada bem como de seus acessórios.
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Geradores de vapor

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 � DE 47809 Krefeld

Telefone +49 (0)2151 578-0 � Fax +49 (0)2151 578-102
Internet: www.certuss.com � E-mail: verkauf@certuss.com


