
 

           COMIST 250 DSPGM    
                Çift Yakıtlı Oransal Gaz / Motorin Brülörleri  1127 - 3380 kW 

 
              TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Çift Yakıtlı Oransal Gaz / Motorin Brülörleri  

 Geliştirilmiş iki kademe çalışma. 

 Elektronik güç regülatörü ilavesi ile her noktada modülasyon (modülasyon kitiyle birlikte sipariş edilmelidir). 

 Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği. 

 Namluda hava/gaz karışımı ve yüksek basınç ile memeden yakıtı mekanik olarak atomize etme. 

 Hava oranını hava girişinden en yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama. 

 Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın alev diski, elektrodların ve atomizasyon ünitesinin sökülebilme 
özelliği. 

 Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve 
ikinci kademelerde minimum ve maksimum hava debisi ayarı. 

 Avrupa Standardı EN 676’a uygun gaz kaçak test cihazı 

 Otomatik yakıt seçme kumandalıdır. 

 2 fleksibl hortum, bir filtre ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir; meme dahil 
değildir, istenen debi değerine göre ayrı olarak sipariş edilmelidir. 

 
YAPISAL ÖZELLİKLER 

 Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi. 

 Yüksek performanslı santrifüj fan. 

 Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme. 

 Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş. 

 Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu. 

 Üç fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırmak için motor bulunmaktadır. 

 Yanma havasının kontrolu için hava presostatı. 

 Yanma havası ve yakıtın birlikte ayarlanabilmesi için mekanik kamlı elektrikli servomotor. 

 İşletme, emniyet ve pilot valfleri, gaz kaçak test cihazı, minimum ve maksimum presostatı, basınç regülatörü ve 
filtresi olan gaz yolu. 

 Basınç ayarlayıcılı dişli pompa. 

 Çıkış/Meme geri dönüş pimlerini kontrol etmek için manyetik atomizasyon ünitesi. 

 Avrupa Standardı EN298’ a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları. 

 UV cell ile alev kontrolü. 

 Aç/Kapa düğmesi, Otomatik/Manuel ve Minimum/Maksimum seçme, yakıt seçme çalışma, duruş ve yakıt 
seçme, çalışma, duruş ve yakıt göstergeleri olan kontrol paneli. 

 Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe çalışma kontrolü veya elektrik güç regülatörünün 
bağlantısı için terminal. 

 IP40 elektrik koruma özelliği. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

           COMIST 300 DSPGM    
                Çift Yakıtlı Oransal  Gaz / Motorin Brülörleri  1304 - 3878 kW 

 
              TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Çift Yakıtlı Oransal Gaz / Motorin Brülörleri 

 Geliştirilmiş iki kademe çalışma. 

 Elektronik güç regülatörü ilavesi ile her noktada modülasyon (modülasyon kitiyle birlikte sipariş edilmelidir). 

 Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği. 

 Namluda hava/gaz karışımı ve yüksek basınç ile memeden yakıtı mekanik olarak atomize etme. 

 Hava oranını hava girişinden en yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama. 

 Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın alev diski, elektrodların ve atomizasyon ünitesinin sökülebilme 
özelliği. 

 Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve 
ikinci kademelerde minimum ve maksimum hava debisi ayarı. 

 Avrupa Standardı EN 676’a uygun gaz kaçak test cihazı 

 Otomatik yakıt seçme kumandalıdır. 

 2 fleksibl hortum, bir filtre ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir; meme dahil 
değildir, istenen debi değerine göre ayrı olarak sipariş edilmelidir. 

 
YAPISAL ÖZELLİKLER 

 Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi. 

 Yüksek performanslı santrifüj fan. 

 Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme. 

 Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş. 

 Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu. 

 Üç fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırmak için motor bulunmaktadır. 

 Yanma havasının kontrolu için hava presostatı. 

 Yanma havası ve yakıtın birlikte ayarlanabilmesi için mekanik kamlı elektrikli servomotor. 

 İşletme, emniyet ve pilot valfleri, gaz kaçak test cihazı, minimum ve maksimum presostatı, basınç regülatörü ve 
filtresi olan gaz yolu. 

 Basınç ayarlayıcılı dişli pompa. 

 Çıkış/Meme geri dönüş pimlerini kontrol etmek için manyetik atomizasyon ünitesi. 

 Avrupa Standardı EN298’ a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları. 

 UV cell ile alev kontrolü. 

 Aç/Kapa düğmesi, Otomatik/Manuel ve Minimum/Maksimum seçme, yakıt seçme çalışma, duruş ve yakıt 
seçme, çalışma, duruş ve yakıt göstergeleri olan kontrol paneli. 

 Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe çalışma kontrolü veya elektrik güç regülatörünün 
bağlantısı için terminal. 

 IP40 elektrik koruma özelliği. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


