ATIK YAKM A
S?STEM LER?

Avan t ajlar ?: h ?zl?, ek sik siz ve ver im li at ?k ber t ar af ?
-

A??r refrakter kapl?(nominal 1550 ° C), birincil ve ikincil oda
0 saniye gaz tutma süresi ile, 1000 ° C'nin üzerinde birincil oda s?cakl?kl???ve 900 ° C'nin
üzerindeki ikincil oda s?cakl?kl???.

Dü ?ü k en er ji
t ü k et im i

M in im u m k u r u lu m
ve i?let m eye alm a
sü r esi
-

-

Fabrika montajl?d?r,
hiçbir kurulum
gerektirmez. Elektrik
ba?lanarak ve ünite
çal??maya haz?r hale
gelir.
Monitörler,
kaydediciler ve di?er
aksesuar ekipmanlar?
mevcuttur.

-

-

Kolay ve gü ven li i?let im
-

Programlanabilir dijital
s?cakl?k kontrolleri,
yak?t tasarrufu
yaparken tam yanmay?
garanti ederek s?cakl???
korur.
Aktif s?cakl?k
modülasyon kontrollü
ikincil brülör, dü?ük
enerji tüketimi
seviyelerinde h?zl?ön
?s?tma ve yüksek
s?cakl?k performans?n?
sa?lar.

Pak et At ?k Yak m a Sist em Kapasit eler i
Ölçüler
Kapasite

A??rl?k
W

L

h

H

D

kg/ h

mm

mm

mm

mm

mm

kg

10

750

1500

1350

1700

200

1100

25

1000

1750

1500

2000

260

1750

50

1120

2250

2100

2650

320

3250

100

1320

2500

2100

2650

480

3950

150

1320

3000

2100

2650

635

4750

200

1320

3500

2100

2650

800

5600

Yü k sek k apasit eler için lü t f en ilet i?im e geçin

-

Otomatik kontrol sistemi
yanma sürelerini ve
kapanmay?yönetir.
S?cakl?k takibi standartt?r.

At?k Yakma Sistem
Tasar?mlar?na Uygun
Olan At?klar;
-

Çamur
Hayan karkaslar?
Kullanma tarihi geçen ilaçlar
Medikal at?klar
Belediye ve endüstriyel
at?klar

M edik al At ?k Yak m a Sist em i
Medikal at?k yakma sistemi, IV. tip
patolojik at?k, bula??c? ve kirlenmi?
k?rm?z? torba, cerrahi pansuman,
plastik test cihazlar? ve di?er at?klar?
yakmak için tasarlanm??t?r. E?er bu at?k
malzemelerin bertaraf? için bertaraf
tesislerine yüksek ücretler ödüyorsan?z,
?imdi bunun yerine at?k yakma
alternatifini dikkate alma zaman?.
At?k yakma sistemleri, ihracat için
tasarlanm??t?r ve çal??maya haz?r
oldu?u için kurulum gerektirmez, bu
da üniteyi uzak klinikler, kamplar vb.
için ideal hale getirir.

Kat ?At ?k Yak m a Sist em i
T.C. Çevr e ve ?eh ir cilik Bak an l??? 3 Ar al?k 2011 t ar ih in de yay?n lad??? bir
yön et m elik le 10 t on / gü n at ?k ü r et en bölgeler de t ?bbi at ?k lar ?n in cin er at or
ile im h a edilm esin i zor u n lu k ?lm ??t ?r .
At?k imha (Incineration) Sistemleri yanma de?erlerine sahip organik at?klar?n bertaraf?için EU
2000/76/EC, ABPR, EPA, T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? ve di?er ülke yönetmeliklerinde
belirtilen emisyon standartlar?na uygun bir ?ekilde tasarlanmaktad?r.
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