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T-Rek       	

Recuperator/Economizor de căldură industrial  
din gaze de ardere simplu, sigur şi eficient  

pentru orice combustibil!... 
 
 
 

               
 

Aerul și combustibilul sunt amestecate și arse pentru a genera căldură, și doar o parte din aceasta căldură 
este tranferată către sistemul de încălzire al echipamentului industrial, de la care este folosită util. Gazele de 
ardere evacuate în atmosferă din instalațiile de ardere conțin încă o importantă cantitate de căldură, deseori 
de multe ori mai mare decât a fost transferată util în proces. În multe sisteme de încălzire bazate pe arderea 
combustibililor, această pierdere de căldură este cea mai mare pierdere de căldură din proces, de multe ori 
mai mare decât toate celelalte pierderi de căldură luate la un loc. 
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Producem, serie sau customizat, recuperatoare de căldură gaze arse/apă pentru aplicații casnice, HoReCa sau 
industriale și, împreună cu partenerii noștri, vă putem ajuta să găsiți cele mai bune soluții de recuperare și 
refolosire a căldurii din... fum. 

In scopul încălzirii apei folosind căldura recuperată din gazele de ardere, trecerea căldurii de la gazele de 
ardere la apă se face prin intermediul unor placi recuperatoare amplasate astfel încât gazele de ardere spală 
ambele fețe ale plăcilor recuperatoare.  

    

Aparatul are o construcție relativ simplă, se poate proiecta și executa adaptat condițiilor locale, nu 
influențează semnificativ tirajul și nu produce condens. Având, prin concepție, un factor de murdărire foarte 
scăzut și fiind ușor de curățat, este ideal pentru folosirea în cazul combustibililor solizi sau lichizi, sau unde 
gazele de ardere conțin suspensii solide sau funingine, dar își păstrează aceeași eficiență ridicată și în cazul 
combustibililor gazoși. 

Datorită concepției și materialelor folosite, aparatul este foarte sigur in funcționare, putând fi parcurs de 
gazele de ardere chiar daca nu este racordat la instalația hidraulica. Acest lucru face posibil ca durata 
montajului in circuitul gazelor de ardere sa fie semnificativ redusa, racordarea la instalația hidraulica și chiar 
instalația în sine putând fi făcută ulterior, fără întreruperea arderii. 

Presiune maximă de lucru: 10 bar;  

Temperatura maximă de lucru: apă 250 0C, abur 200 0C, gaze 300 0C. 

 

 


