WYMIENNIKOWE
WYTWORNICE PARY CZYSTEJ
DO STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
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 przep³ywowego procesu
wytwarzania pary oraz dodatkowego zbiornika
separuj¹cego uzyskuje siê najwy¿sz¹ jakoœæ
pary zgodn¹ z norm¹ EN 285, spe³niaj¹c¹
równie¿ kryteria czystoœci farmaceutycznej
( przewodnoœæ kondensatu ? 1,3 ìS/cm ).
G³ówne zalety:
wysoka czystoœæ pary
zwarta budowa
solidna i trwa³a konstrukcja
niewielkie gabaryty
rama i obudowa ze stali nierdzewnej
kompletnie zmontowane i gotowe do pracy
³atwe w obs³udze
szybka gotowoœæ do pracy
elastyczna wydajnoœæ
elektroniczne sterowanie
podwy¿szony poziom zabezpieczeñ
G³ówne zastosowania:
sterylizacja medyczna
przemys³ farmaceutyczny
przemys³ kosmetyczny
przemys³ biochemiczny
przemys³ spo¿ywczy
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.
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Dane techniczne

Rysunek poglądowy
Wytwornica pary czystej
typu WPC
widok ogólny

Tabela danych technicznych
Parametr / model

Jedn.

Wydajność pary nasyconej dla 3 bar

kg/h

( przy zasilaniu 6 bar, dla suchości pary x=0,98)

WPC100

WPC 400

WPC 700

WPC 1000

100

400

700

1000

Ciśnienie robocze – para pierwotna
Ciśnienie robocze – para wtórna

bar
bar

4,0 - 10,0
2,0 - 6,0

4,0 - 10,0
2,0 - 6,0

4,0 - 10,0
2,0 - 6,0

4,0 - 10,0
2,0 - 6,0

Moc przyłączeniowa
Zasilanie elektryczne

kW
V

1,8
3 x 400 N+PE

1,8
3 x 400 N+PE

2,2
3 x 400 N+PE

2,6
3 x 400 +N+PE

Przybliżone wymiary jednostki
- szerokość
- długość
- wysokość
Masa

mm
mm
mm
kg

840
1420
1990
480

840
1420
1990
500

840
1420
1990
590

940
1520
2290
750

Wszystkie możliwe elementy mające kontakt z wodą lub parą wykonane są z materiałów higienicznych,
a dodatkowo obudowa i konstrukcja nośna również wykonana ze stali nierdzewnej.
Realizujemy urządzenia w wykonaniu nietypowym i wyższe ciśnienia robocze na indywidualne zamówienia.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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