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ПаротеплогенераториПаротеплогенератори ПТГПТГ цеце компактнікомпактні, , цілкомцілком
автоматизованіавтоматизовані установкиустановки, , щощо забезпечуютьзабезпечують
високоефективнувисокоефективну генераціюгенерацію іі транспорттранспорт теплотитеплоти зз метоюметою
нагріваннянагрівання іі термостатуваннятермостатування обоб''єктівєктів різногорізного
призначенняпризначення, , надійнійнадійній іі простіпрості вв експлуатаціїексплуатації..
ПарогенераториПарогенератори уу данийданий часчас забезпечуютьзабезпечують паромпаром
підприємствапідприємства різногорізного профілюпрофілю відвід заводівзаводів іі сушильнихсушильних
камеркамер додо саунсаун..
ТеплогенераториТеплогенератори поставляютьпоставляють теплотепло іі гарячугарячу водуводу
багатоповерховимбагатоповерховим будинкамбудинкам, , котеджамкотеджам, , побутовимпобутовим іі
виробничимвиробничим приміщеннямприміщенням. . КонструкціяКонструкція установокустановок
універсальнауніверсальна: : можливеможливе сполученнясполучення двохдвох функційфункцій
((виробництвовиробництво теплатепла іі парипари) ) абоабо використаннявикористання будьбудь--якоїякої
однієїоднієї..

ПРИНЦИППРИНЦИП ДІЇДІЇ ІІ ПЕРЕВАГИПЕРЕВАГИ ПТГПТГ

ПароПаро-- іі теплогенераторитеплогенератори єє конструкторськоюконструкторською розробкоюрозробкою фахівцівфахівців військововійськово--промисловогопромислового комплексукомплексу, , 
здійсненоїздійсненої вв рамкахрамках конверсіїконверсії. . ОсновнимОсновним елементомелементом ПТГПТГ єє двохфазнийдвохфазний замкнутийзамкнутий термосифонтермосифон ізіз
просторовопросторово розділенимирозділеними зонамизонами нагріваннянагрівання йй охолодженняохолодження тата електричнимелектричним джереломджерелом нагріваннянагрівання. . 
ТермосифонТермосифон цеце герметичнийгерметичний контурконтур, , заповненийзаповнений проміжнимпроміжним теплоносіємтеплоносієм. . ПриПри нагріваннінагріванні однієїоднієї йогойого
частиничастини теплоносійтеплоносій закипаєзакипає, , іі парапара, , щощо утвориласяутворилася, , надходитьнадходить нана ділянкуділянку охолодженняохолодження, , деде
конденсуєтьсяконденсується..
КонденсатКонденсат підпід дієюдією силсил гравітаціїгравітації повертаєтьсяповертається нана ділянкуділянку обігрівуобігріву, , замикаючизамикаючи вв такийтакий спосібспосіб
своєріднийсвоєрідний теплообміннийтеплообмінний циклцикл. . ВикористанняВикористання схованоїсхованої теплотитеплоти пароутворенняпароутворення вв процесіпроцесі
послідовнихпослідовних фазовихфазових перетвореньперетворень проміжногопроміжного теплоносіятеплоносія забезпечуєзабезпечує високувисоку ефективністьефективність
теплопереносутеплопереносу даногоданого пристроюпристрою. . ПриПри цьомуцьому установкаустановка забезпечуєзабезпечує високоефективневисокоефективне додо 97%  97%  
перетворенняперетворення електричноїелектричної енергіїенергії вв тепловутеплову заза рахунокрахунок оригінальноїоригінальної конструкціїконструкції ПТГПТГ..



ПАРОГЕНЕРАТОРИПАРОГЕНЕРАТОРИ ВИДАТКОВІВИДАТКОВІ
ВВ ДВОКОНТУРНОМУДВОКОНТУРНОМУ ВИКОНАННІВИКОНАННІ

Парогенератори видаткові в двоконтурному виконанні «Екотеп» забезпечують:

- надійне джерело пари для виконання технологічних процесів;
- цілком автоматизований режим роботи;
- можливість помістити парогенератор безпосередньо у споживача пари і виключити
втрати на теплотрасах;
- швидкий вихід на заданий режим і автоматичне відключення при завершенні
технологічного процесу;
- одержання якісного, без рідкої фази пари, за рахунок оригінального сепаратора;
- можливість переходу в режим чекання при відсутності споживання пари в
технологічному режимі, що дозволяє заощаджувати енергію.

Особливістю двоконтурних
парогенераторів ДПГ «Екотеп» є
наявність теплообмінника з нержавіючої
сталі, що дає можливість механічного
очищення від накипу і дозволяє істотно
збільшити ресурс роботи нагрівальних
елементів.



ПАРОГЕНЕРАТОРИПАРОГЕНЕРАТОРИ ВИДАТКОВІВИДАТКОВІ
ВВ ОДНОКОНТУРНОМУОДНОКОНТУРНОМУ ВИКОНАННІВИКОНАННІ

Парогенератори видаткові одноконтурні «Екотеп» забезпечують:
- надійне джерело пари для виконання технологічних процесів;
- цілком автоматизований режим роботи;
- можливість помістити парогенератор безпосередньо у споживача пари і
виключити втрати на теплотрасах;
- швидкий вихід на заданий режим і автоматичне відключення при завершенні
технологічного процесу;
- можливість переходу в режим чекання при відсутності споживання пари в
технологічному режимі, що дозволяє заощаджувати енергію.



ПАРОГЕНЕРАТОРИПАРОГЕНЕРАТОРИ ДЛЯДЛЯ РОБОТИРОБОТИ
ВВ ЗАМКНУТОМУЗАМКНУТОМУ КОНТУРІКОНТУРІ

Парогенератори для роботи в
замкнутому контурі забезпечують:

- надійне джерело пари для виконання
технологічних процесів;
- цілком автоматизований режим
роботи;
- можливість помістити парогенератор
безпосередньо у споживача пари і
виключити втрати на теплотрасах;
- швидкий вихід на заданий режим і
автоматичне відключення при
завершенні технологічного процесу;
- підтримка з високою точністю заданої
температури продукту, що
нагрівається;
- можливість переходу в режим
чекання при відсутності споживання
пари в технологічному режимі, що
дозволяє заощаджувати енергію.



ПАРОГЕНЕРАТОРИПАРОГЕНЕРАТОРИ ВИСОКОГОВИСОКОГО ТИСКУТИСКУ

Парогенератори високого тиску забезпечують:
l надійне джерело пари для виконання

технологічних процесів;
l цілком автоматизований режим роботи;
l можливість помістити парогенератор

безпосередньо у споживача пари і
виключити втрати на теплотрасах;

l швидкий вихід на заданий режим і
автоматичне відключення при завершенні
технологічного процесу;

l можливість переходу в режим чекання при
відсутності споживання пари в
технологічному режимі, що дозволяє
заощаджувати енергію.

Особливості конструкції:
l агрегатна частина виконана з

застосуванням технології закачування труб;
l застосовуються нагрівачі з питомою

потужністю не більше 6 Вт/см².



ПАРОГЕНЕРАТОРИПАРОГЕНЕРАТОРИ ВИСОКОГОВИСОКОГО ТИСКУТИСКУ

Парогенератори високого тиску забезпечують:
l надійне джерело пари для виконання

технологічних процесів;
l цілком автоматизований режим роботи;
l можливість помістити парогенератор

безпосередньо у споживача пари і
виключити втрати на теплотрасах;

l швидкий вихід на заданий режим і
автоматичне відключення при завершенні
технологічного процесу;

l можливість переходу в режим чекання при
відсутності споживання пари в
технологічному режимі, що дозволяє
заощаджувати енергію.

Особливості конструкції:
l агрегатна частина виконана з

застосуванням технології закачування труб;
l застосовуються нагрівачі з питомою

потужністю не більше 6 Вт/см².



УСТАТКУВАННЯУСТАТКУВАННЯ
ДЛЯДЛЯ ВИРОБНИЦТВАВИРОБНИЦТВА ФАРБФАРБ ІІ ЛАКІВЛАКІВ

Парогенератор з високотемпературним
органічним теплоносієм (ВОТ)

Призначення: Нагрівання продуктів до
температури 340°С.

Робота парогенератора забезпечена
застосуванням принципу двохфазного
термосифона з високотемпературним
органічним теплоносієм (ВОТ).

Переваги:
l безпека роботи, максимальний тиск

назріваючої пари при температурі 350°С не
перевищує 3 кг/см2;

l висока якість продукції за рахунок
рівномірного нагрівання на всій
теплообмінній поверхні;

l висока точність підтримки заданої
температури продукту (не більш ніж +/-
1°С);

l реалізація заданої програми нагрівання в
процесі реалізації технологічного процесу
приготування компонентів;

l висока економічність за рахунок установки
парогенератора безпосередньо поруч з
реактором.



ПАРОПЕРЕГРІВАЧІПАРОПЕРЕГРІВАЧІ

Переваги пароперегрівачів
l автоматична підтримка
параметрів перегрітої пари;

l мінімальні габарити установки
в порівнянні з аналогами;

l блокове виконання і зручність
проведення регламентних
робіт.

Особливості конструкції
• пароперегрівачі виконані з нержавіючої сталі;
• керування параметрами і роботою ПП забезпечує електронний
прилад;
• на вході в ПП встановлений оригінальний сепаратор, який
видаляє рідку фазу з пари.



СФЕРИСФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯЗАСТОСУВАННЯ

Паро- і теплогенератори можуть бути застосовані у таких галузях
промисловості:
• Меблева
• Деревообробна
• Гумова
• Легка
• Целюлозо-паперова
• Хімічна
• Харчова
• Сільське господарство
• Підприємства суспільного харчування
• Пральні
• Комунальне господарство і багато чого іншого, де потрібне сполучення
високої ефективності генерації та використання тепла і пари з надійністю, 
компактністю й автоматичним режимом роботи систем.

Для вирішення ряду спеціальних задач існують конструкції з
нагрівальними елементами: 
• ТЕНами
• Активно-індуктивними блоками
• Електродними нагрівачами.


