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AB Heatec BV  
 

Uitvoering ketelinstallatie : verticale installatie met “up firing” systeem  
met lucht voorverwarming tot 200 

0
C, NOx < 70 mg/m

3
in Eex uitvoering 

 
De complete thermische olie installatie ontworpen en geengineered door  
AB Heatec BV. Ketel, gereed voor montage met een staalconstructie en  
branderbehuizing. De installatie is geleverd, ge-engineered en ontworpen  
door AB Heatec BV. 
 

 

 
 

Deze uitvoering is wereldwijd geaccepteerd en voor sommige klanten is dit hun 

standaard uitvoering van de installaties. 
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De grote voordelen hiervan zijn : 

• Kleine voetconstructie met compact ontwerp,  

       spaart veel vloeroppervlakte uit om te plaatsen op locatie 

• Brander vanaf de grond  bereikbaar voor eenvoudig onderhoud 

• Olie gekoelde  bodemplaat, vermijd algemene   oververhitting  

       van de spiralen and thermische olie. Op deze wijze wordt  

       voorkomen dat bemetseling afbrokkelt en in de ketel naar  

       beneden valt.  

• Spiralen gemakkelijk af te tappen (in verg. met een horizontale 

       ketel), makkelijk op te vullen en te ontluchten/ontgassen 

• Beschikbaar als open lucht installatie zonder extra kosten, dus  

       geen gebouw nodig (zelfs in Rusland bij -40 °C in de winter) 

• Geen extra schoorsteen noodzakelijk 

• Korte samenbouw tijd, in verband met modulaire  

       bouwcomponenten 

• Geen rookgaskanalen, reduceert kosten en installatie tijd 

 

Verder voordelen van deze installatie zijn verder : 

• Lucht voorwarmer uitgevoerd in parallelle plus tegen/gelijkstroom constructie;  

       sterke vermindering van corrosie in de lucht voorwarmer 

• Gekoelde omkeer plaat met bewezen kwaliteit 

• Complete fabricage van de ketel in onze fabriek; hoge nauwkeurigheid en  

kwalitatieve hoogwaardige producten, automatische lasmachine voor constante kwaliteit 

• Ondersteuning in engineeringvraagstukken voor leidingwerk en andere warmtetechnische  

       problemen en ontwerpen 

 
Uitvoering bedieningspaneel : Siemens Touch screen met eenvoudig bediening ook  
voor complexe installaties  
 
Bediening en beveilig van de installatie uitgevoerd met een Siemens plc met seriële aansluiting,  
voorzien van een Touch screen voor eenvoudige bediening en uitlezing. 

 
De grote voordelen hiervan zijn : 

• Verschillende seriële koppelingen mogelijk  

       voor aankoppeling systeem klant 

• Eenvoudige bediening met compact ontwerp 

• Geschiedenis en weergave van alarm en  

       diverse grafieken 

• Weergave actuele bedrijfssituatie met  

       bijbehorende informatieverstrekking 

• Te integreren in de diverse secundaire 

       systemen, aankoppeling met verbruikers 

 
 

 


