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Skåland Rør & Industrimontasje AS leverer olje- og
gassfyrte varmtvannskjeleri kapasitetsområde
500 kW til 33 mW.

GLOBAL kjelene er utviklet og konstruert på bakgrunn af
Danstokers 75-årige erfaring som internasjonal
kjelprodusent.

Disse tretrekks fyrgang røkrørskjelene, er utstyrt med
vannkjølt vendekammer, og velegnet til overtrykksfyring
med olje, gass eller biogas. Kjelene kan leveres med
standard designtrykk på henholdsvis 4, 6, 10 og 16 bar(o).
Trykk inntil 32 bar(o) på bestilling.

2-kanals
GLOBAL-LUX
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standard versjon
GLOBAL
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Opsjoner
Utvidet dørk
Leidere, gallerier, etc.
Kjelarmatur, automatisk bundblåsing
Brennere og styreskap
Economisere, pumper, tanker
Vannbehandling

Opsjoner

Lux versjon
Ekstra dekkkdører
Ekstra isolerte deksler og ”manneluke”
Aluminiums pynteband

Vesentlige fordeler ved
GLOBAL kjelen:
Høy total virkningsgrad
Enestående isoleringsprinsipper
Lav fyrgangsbelastning
Lavt mottrykk
Optimert for gass og/eller oljefyring
Lett adgang til røk– og vannside
Robust konstruksjon
Bekledning og sadler uten varmebroer
Fraisoleret betjeningsplattform

I henhold til EN-normerne, leveres oljefyrte kjeler opp til 13,3
mW, og gasfyrte kjeler opp til 17,3 mW med én fyrgang.
Kjeler med høyere ytelse, leveres med to fyrganger.

Fyrgangene er rikelig dimensjonert, med den følge at
fyrgangsbelastning og -temperatur holdes lav for å sikre
optimal forbrenning, og derved gode emisjonsverdier.

GLOBAL kjelene har en meget høy samlet termisk
virkningsgrad, idet varmetapet til omgivelsene er redusert til
et minimum.

Kjelen kan forsynes med ekstra dekkluger, så det allerede
minimale strålingstapet reduseres ytterligere.
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Skåland Rør og Industrimontasje AS er en velrenommert
bedrift med spesialkompetanse og lang erfaring innenfor
alle typer industrirør arbeid, samt mekaniske arbeider i
norsk næringsmiddelindustri. Videre har vi mange års
erfaringer med damp- og varmeteknologi.

Fra Firmaet ble etablert i 2001 og fram til i dag, har vi blitt
en betydelig aktør i det norske markedet. Produktene våre
består av Danstokers dampkjeler. Elektriske dampkjeler i
alle størrelser inngår også i vårt sortiment.

Vi leverer også trykksatte/trykkløse tanker,
varmevekslere, skorsteiner, vannbehandlingsutstyr, alt av
rør i alle kvaliteter og dimensjoner, til fordelaktige priser.
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