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Sähkölämmitys teollisuus & kiinteistöt 

SÄHKÖKATTILAT 

TEOLLISUUS & KIINTEISTÖT 



SKedut 

G\ SK SARJA, kattiloita vesiki
� ertoisille lämmitysjärjest

elmille ja teollisuusprosesseihin. 
Tehoalue 30-750 kW. Mahdollisuus
rinnan kytkentään.

Kattilat kytkeytyvät 7, 15 tai 30 

portaassa lämpöverkoston tehon

tarpeen mukaan. 

Menoveden lämpötila on sää

dettävissä alueelle 20-95°C. Kattilat 

toimiteaan vakiomenolämpötilat

ermostaatilla. Ulkolämpötilaohjaus 

muuttuvalle menoveden lämpöti

lalle on saatavana lisävarusteena. 

Älykäs lämpötilanohjaus säätää 

tehokytkentää pidentääkseen mm. 

kontaktorien käyttöikää. 

Turvanäkökulmasta SK-sarja toimii 

nollavirtauksella, eli kattilat ei tar

vitse varustaa virtausvahdilla eikä 

kaksoispumpuilla. 

Kattilat voidaan rajoittaa yhteen 

tehoportaseen. Sisäänrakennettu 

kuormavahti suojaa pääsulakkeet. 

Kattiloissa on liitännät ulkoiselle 

rajoitukselle, ulkoiselle ohjaukselle 

joko virta/jännite sekä ulkoiselle 

näytölle kytketylle teholle ja lämpö

tilalle. 

Hälytykset näkyy etupaneelissa. 

Kattiloissa on liitäntä ulkoiselle sum

mahälytykselle. 

Jos esimerkiksi kytketään läm

mönsiirtimen kautta voidaan kattila 

e 
Räjäytyskuva, katso 

viereinen sivu. 

ohjata suoraan toisiopiirin lämpöti

lan mukaan. 

Suurissa tehoissa kattiloita voidaan 

liittää sarjaan, sarjaohjaus lisä

varusteena. 





SK 

30-750kW

SÄHKÖKATTILOITA 

lämmitykseen ja teol

lisuusprosesseihin. Kattilasarja 

koostuu 24 sta eri kattilasta teho

aluelle 30 - 750 kW. 

7, 15 tai 30 tehoporrasta 

Kattiloiden teho on jaettu 7, 15 tai 30 

portaalle. Lämpötilaohjaus säätää 

tehokytkentää lämmöntarpeen mu

kaan. Kun kattila käytetään yhdessä 

lämpöpumpun kanssa on useam

masta portaasta etu koska tukiläm

mitys voi tehdä pienemmällä kytken-

täteholla. Prosessikäytössä taas 

voi olla parempi että kattilassa on 

vähemmän portaita jolloin suurempi 

lämpöteho on heti käytettävissä. 

Kattiloiden säätöalua on 20- 95°C 

ja ne voidaan rajoittaa alas jopa 

yhteen tehoportaaseen. 

Ulkolämpötilaohjauksella tai 

ilman 

Vakioohjaus pitää kattilan lämpö

tilaa vakiona. Lisävarusteena on 

saatavana ohjaus joka säätää 

lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. 

Alumiini ja kupari 

Käytetyt liittimet mahdollistavat sekä 

alumiini- että kuparikaapeleiden 

käyttöä, jatkoja alumiinista ei ole 

tarpeen jolloin asennus helpottuu. 

Käyttövarmuus 

Kattilat on varustettu pintavahdilla ja 

vikavirtamittauksella, jotka antavat 

aikaisessa vaiheessa indikaation 

mahdollisista vastuksien vaurioista 

jolloin korjaustoimenpiteisiin voi 

ryhtyä suunnitellusti ilman häiritseviä 

käyttökatkoja. 



Sarjaan tai rinnan 

Kattilat voidaan kytkeä sarjaan 1,5 

MW asti tai rinnan 10 MW asti. Lisä

varusteena saatavana älykäs sarjao

hjaus joka tasaa käyttöajat kaikille 

kattiloille. 

Hapon kestävät vastukset 

Vastukset ovat vakiona haponke

stävästä teräksestä messinkipäällä. 

Myös muut materiaalit ja laadut 

saatavana. 

Ulkoinen ohjaus (lämpöpumppu) 

Kattiloissa on liitännät ulkoiselle 

estelle, tehonohjaukselle joko jän

nite- tai virtasignaalilla sekä 0-1 0V 

ulostulo kytketylle teholle ja lämpö

tilalle. Lämpöpumpuille binäärisella 

lisälämmönohjauksella on olemassa 

soviteyksikkö EPVP, vakiona mal

leissa SK 30 8-SK 120 B. 

Pumppuliikunta 

Pumppuliikuntatilassa on lämmitys 

kytketty pois mutta kiertopumppu 

(1-vaihe) kytketään päälle muutaman 

minuutin ajaksi vuorokaudessa. 

11 
Lämmitämme kaikki 

nestemäiset aineet 












