
VAPOPREX VP 3G
TRÓJCIĄGOWE KOTŁY PAROWE 

VAPOPREX VP 3G to stalowe kotły do wytwarzania pary nasyconej, o konstrukcji 
monoblokowej, z trzema wysokoefektywnymi ciągami spalin i chłodzoną 
tylną komorą nawrotną. Urządzenia przystosowane są do pracy z palnikami 
nadmuchowymi. Zastosowanie najbardziej zaawansowanych i niezawodnych technik 
projektowania, wytwarzania i produkcji oraz dbałość w trakcie procesu budowy 
gwarantują wysoką sprawność cieplna, doskonałą niezawodność i trwałość, a także 
duży margines bezpieczeństwa zaprojektowanej konstrukcji oraz niską emisję NOx.

ferroli.com.pl

•  7 MODELI O WYDAJNOŚCI DO 4 t/h*
•  STANDARDOWE CIŚNIENIA 12 I 15 bar
•  NA ZAPYTANIE INNE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI

KONSTRUKCYJNE ZALETY KOTŁA:
• Brzegi dna sitowego wywinięte 

dla uniknięcia spawów “T”. 
• Płomienica zaprojektowana z dużym 

zapasem pod względem średnicy oraz 
długości i wykonana jako konstrukcja 
falista – nie tylko je wzmacnia, ale również 
pozwala na kompensację naprężeń  
powstałych w wyniku pracy kotła. 

• Duża powierzchnia wymiany
gwarantująca wysoką sprawność. 

• Duża pojemność wodna oraz przestrzeń 
parowania pozwalają na wysoką 
efektywność cieplną przy produkcji pary. 

• Niskie straty ciepła dzięki izolacji 
z wełny mineralnej dużej gęstości 
dodatkowo zabezpieczonej płaszczem 
zewnętrznym ze stali nierdzewnej.

• Łatwe czyszczenie i prace serwisowe
dzięki przyjaznej budowie i rozwiązaniom 
technicznym poszczególnych elementów 
wyposażenia urządzenia.
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*  Większe modele, patrz: VP3GF i VP3GN



VAPOPREX VP 3G
KONSTRUKCJA BEZ KOMPROMISÓW

DNA SITOWE I PŁOMIENICA
Dna sitowe kotłów są podwójnie wywinięte,
co przy dużych promieniach krzywizn spra-
wia, że naprężenia są praktycznie zerowe 
i przyczynia się do zwiększenia pojemności 
wodnej. Falista płomienica wykonana jest 
z dużym zapasem pod względem rozmiaru 
i pozwala na kompensację naprężeń.

KOMORA NAWROTNA I PŁOMIENIÓWKI
Komora nawrotna jest całkowicie mokra, 
podobnie jak wszystkie inne części 
w strefie płomienia. Płomieniówki przed 
przyspawaniem metodą TIG zostały najpierw 
rozwalcowane do płyty sitowej tak, 
aby zapewnić dokładne przyleganie.

TRZY CIĄGI SPALIN
Trzy ciągi (pierwszy w palenisku, 
drugi i trzeci w przewodach rurowych 
płomieniówek) oraz znaczna powierzchnia 
wymiany ciepła, pozwalają na uzyskanie 
bardzo wysokich wydajności i pomagają 
ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

RAMA KONSTRUKCYJNA
Rama wsporcza kotła jest bardzo solidna 
i zapewnia stabilne siedzisko dla korpusu, 
a także umożliwia montaż akcesoriów, 
takich jak schody i podest dostępu do 
urządzeń sterujących umieszczonych 
powyżej urządzenia.

Konstrukcja VAPOPREX VP 3G wykonana jest w całości ze stali, dobór materiałów 
i sposób obliczeń konstrukcyjnych w pełni są zgodne ze standardami PED. Kotły 
są przystosowane do pracy z palnikami nadmuchowymi większości producentów 
dostępnych na rynku. Bogate wyposażenie obejmuje pompę zasilającą, szafę 
elektryczną oraz wszystkie dodatkowe urządzenia zasilające, odprowadzające, 
kontrolne oraz urządzenia ochronne przewidziane przepisami.
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Zawory bezpieczeństwa
Dopływ wody
Wylot pary
Właz rewizyjny
Sondy poziomu
Presostaty ciśnienia, manometr
Drzwi przednie z izolacją termiczną
Palenisko z chłodzoną komorą nawrotną
Korpus z izolacją termiczną
Zawór spustowy z zaworem odcinającym

VAPOPREX VP 3G* 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
Produkcja pary t/h 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
Szerokość mm 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2200
Wysokość mm 2170 2170 2170 2280 2280 2280 2500
Długość bez palnika mm 3235 3235 3390 3635 3885 4135 4690
Masa kg 5200 5200 5450 6300 6600 7100 7800

PODSTAWOWY ZAKRES DOSTAWY:
•  1 pompa wody zasilającej z zaworem 

odcinającym i zwrotnym
•  1 zawór odcinający przyłącza pary
•  1 zawór spustowy dźwigniowy,

 z zaworem odcinającym
•  1 lub 2 zawory bezpieczeństwa sprężynowe 
•  Zestaw presostatów i manometr 

na wspólnym kolektorze rurowym
•  1 lub 2 refleksyjne, szklane wskaźniki 

poziomu z zaworami
•  1 układ kontroli poziomu wody z elektrodami
•  1 samodiagnostyczna sonda 

minimalnego poziomu
•  1 szafa sterownicza

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE:
•  Ekonomizer zwiększający sprawność
•  2-ga pompa zasilająca z armaturą
•  Automatyczne odsalanie
•  Automatyczne odmulanie
•  Zdublowana samodiagnostyczna 

sonda minimalnego poziomu
• Chłodniczka próbek 
•  Nadmuchowy palnik dopasowany do kotła
•  Podest obsługowy góry kotła 

z drabiną dostępową
• System ograniczonego nadzoru 24/72h
•  B.E.C.S. elektroniczny system zarządzania 

kotłem w oparciu o PLC

*  Większe modele, patrz: VP3GF i VP3GN


