nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Từ khoá

Y3

thiết bị hoặc hệ thống

Z2/3

dầu/khí đốt tự nhiên

đa năng

E25

Kawasaki Heavy Industries, Ltd./Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Nồi hơi Dòng thẳng Cỡ lớn
Đặc tính
 Nồi hơi dòng thẳng cải tiến hơn.
 Hiệu năng cao, có thời gian sử dụng dài hơn, thậm
chí tương đương với nồi hơi cỡ lớn.
 Kiểm soát đốt cháy và nước cấp PI.
 Được trang bị bộ tiết kiệm hiệu năng cao.
 Thiết bị tách nước làm khô ráo hơi nước.
 Được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu.
 Được trang bị các chức năng tự chuẩn đoán và chế
độ an toàn.

Equipped
with a color
touch
panel

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Nhiên
liệu
Hơi
nước

Khí xả

Hơi
nước

Cấp
nước

Nhiên
liệu

Chỉ xả hơi
nước

Khí đốt

Khí xả
Lối thoát
khí xả

Khí đốt

Bộ tiết kiệm*

Nước cấp nóng

Thu hồi nhiệt
thải

Cấp
nước

Khí xả
Nước cấp đi vào nồi hơi sẽ
bay hơi do năng lượng đốt và
hơi nước sinh ra sẽ bay lên.

* Bộ tiết kiệm
Duy trì sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt

Hiệu quả hoặc nhận xét
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 Hiệu suất cao: Hiệu suất nồi hơi đạt 98%
 Áp suất hơi nước ổn định: ±0.01MPa với tải tĩnh
 Độ bền cao: Được thiết kế sử dụng cho 15 năm
Ba đặc tính

Hiệu suất
cao

98%

Hiệu suất cao tại tải
từng phần

Kiểm soát đốt cháy và nước cấp PI
(kiểm soát theo tỷ lệ và tích hợp)

Quạt đẩy cưỡng bức/máy bơm nước cấp
Bộ biến tần theo tiêu chuẩn

Làm khô hơi nước đạt 99.5%
hoặc máy làm khô

Kiểm soát PI

Kiểm soát ba vị trí dòng
thẳng nhỏ gọn

Tải hoạt động (%)

Kiểm soát đốt cháy để đáp ứng tỷ
lệ O2 trong khí xả (tùy chọn)

Bề rộng giảm 10:1
(tùy chọn)

Đặc tính

Đường cong thể hiện hiệu suất nồi hơi (dự kiến) (dựa vào phương pháp tổn hao nhiệt khí xả)

Hiệu suất nồi hơi (%)

Đặc tính

Dưới
mức tải tĩnh

Áp suất hơi ổn định

0.01
MPa

±

Áp suất hơi nước giữ ổn định ngay cả khi nhu cầu hơi thay đổi.

Kiểm soát gián đoạn (kiểm soát ba vị trí)
Áp suất hơi nước +0.07 và -0.28 Mpa, biến đổi
đáng kể khi có thay đổi tải.

Thiết lập
áp suất
0.7 MPa

Quy cách kỹ thuật nồi hơi cho cơ sở xác thực so sánh các đơn vị thực tế.
Nồi hơi dòng thẳng nhỏ gọn

Nồi hơi dòng thẳng cỡ lớn

2,000 x 4 đơn vị

4,000 x 2 cái

Phương pháp kiểm soát nhiên liệu

Kiểm soát ba vị trí

Kiểm soát PI

Phương pháp kiểm soát cấp nước

Kiểm soát BẬT/TẮT

Kiểm soát PI

Kiểm soát số lượng đơn vị

Kiểm soát số lượng đơn vị tại ba vị trí

Kiểm soát số đơn vị PI

Bốc hơi tương đương (kg/h) x số đơn vị

Đặc tính

Độ bền cao

Kiểm soát liên tục (kiểm soát PI)
Thiết lập
áp suất
0.7 MPa

Áp suất hơi nước Áp suất ổn định trong phạm
vi ±0.02Mpa ngay cả khi có thay đổi tải.

Thiết kế sử
dụng cho

15 năm

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Bắt đầu bán ra thị trường năm 2000.
Nước ngoài: Bắt đầu bán ra thị trường năm 2006.

Liên hệ:

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd., Sales and Service Planning Department
Tel: +81-3-3615-5821
Fax: +81-3-3615-5822
http://www.khi.co.jp/corp/kte/

