GENERATORY
PARY CZYSTEJ
DLA SEKTORA SPO¯YWCZEGO
DO STERYLIZACJI I INNYCH PROCESÓW CZYSTYCH

Urz¹dzenia przeznaczone s¹ do profesjonalnych
zastosowañ oraz wymagaj¹cych procesów
technologicznych.
Wszystkie elementy maj¹ce kontakt z wod¹ lub
par¹ s¹ wykonane z materia³ów higienicznych
zgodnych z norm¹ EN 285.
Przez zastosowanie dodatkowego zbiornika
separuj¹cego uzyskuje siê najwy¿sz¹ jakoœæ
pary, spe³niaj¹c¹ równie¿ kryteria czystoœci
farmaceutycznej.
G³ówne zalety:
przep³ywowa zasada dzia³ania
zasilanie na olej lub gaz
cztery wersje materia³owe
mo¿liwoœæ modu³owej przebudowy
mo¿liwoœæ ³¹czenia w zestawy
solidna i trwa³a konstrukcja
kompletnie zmontowane i gotowe do pracy
wersja mobilna (kó³ka transportowe)
stopniowana lub modulowana praca
elektroniczne sterowanie
G³ówne zastosowania:
przemys³ spo¿ywczy
przemys³ kosmetyczny
przemys³ biochemiczny
przemys³ farmaceutyczny
sterylizacja medyczna
us³ugi pralnicze i prasowalnicze
klimatyzacja
i inne

Nasze produkty jako jedne z niewielu w Europie spe³niaj¹ wymogi wszelkich przepisów
reguluj¹cych rynek ¿ywnoœciowy w zakresie pary czystej do ¿ywnoœci i do sterylizacji:
PN-EN 1672-2
PN-EN

285

maszyny (i urz¹dzenia) dla przemys³u spo¿ywczego,
wymagania z zakresu higieny
sterylizacja parowa

Nasze urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi systemów HACCP oraz ISO 22000.

Dane techniczne

Rysunek poglądowy
Generator pary czystej
typu GWP
widok ogólny (na przykładzie GWP 500)

Tabela danych technicznych
Parametr / model

Jedn.

Wydajność pary nasyconej
dla suchości pary 0,90

1

(do wyboru)

Przybliżone wymiary jednostki
- długość
- szerokość
- wysokość
Masa
2

GWP 800

kg/h

70 - 220

220 - 450

400 - 780

bar
o
C

4,0 - 13,0
195

4,0 - 13,0
195

4,0 - 13,0
195

standard
standard
standard

standard
standard
standard

standard
standard
standard

kW
kW

50 - 150
do 2,8

150 - 300
do 3,5

300 - 570
do 5,5

mm
mm
mm
kg

1300
890
1998
440

1400
1000
2360
620

1400
1000
2850
780

(zaznaczyć w zamówieniu)
(EL)
(F)
36-100 mbar
(E)
20-100 mbar

Moc palnika
Moc elektryczna standardowa

1

GWP 500

(dla 10bar, temp. wody zasilającej 60 °C)

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza max
Paliwo
olej opałowy lekki
gaz płynny
gaz ziemny

GWP 200

max
2
max
max

zmiana zadanych parametrów pary lub temp. wody zasilającej zmienia wydajność generatora
wysokość max w przypadku GWP 800 dotyczy wersji z palnikiem gazowym,
przy palniku olejowym wysokość jest niższa o 180 mm;

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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