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Dotychczasowe wysokie ceny kotłów żeliwnych

stanowiły barierę zakupu dla wielu osób. Klienci

firmy Klimosz nie muszą już zastanawiać się nad

kompromisem między ceną a jakością. Spółka

wprowadziła do oferty kocioł żeliwny Hercules U22

Basic w cenie kotła stalowego.

Kocioł Viadrus Hercules U22 Basic 17-58kW zachowuje

wszystkie zalety żeliwa. Żeliwny wymiennik jest odporny

na korozję, ma także modułową konstrukcją, dzięki której

można zwiększać moc kotła poprzez jego dowolną

rozbudowę. Chociaż gwarancja przewiduje 10 lat

bezawaryjnej eksploatacji wymiennika, żywotność tego

kotła szacuje się na około 25 lat.

Przeczytaj: Zmiany w Spółce Klimosz >>

Naprawa kotła jest łatwa, niedroga i możliwa w miejscu instalacji kotła, inaczej

niż w przypadku kotła stalowego. Zajmuje on także mniej miejsca niż jego stalowy

odpowiednik. Konstrukcja kotła umożliwia także montaż z części w miejscu

instalacji, żeliwne kotły powstają bowiem w wyniku łączenia członów za pomocą

specjalnych nypli, analogicznie do grzejników żeliwnych.

Zalety żeliwa:

wysoka trwałość, wysoki współczynnik przewodności cieplnej i wysoka

odporność na korozję wodną, spalinową, chemiczną i elektrochemiczną

zupełna odporność na zmiany rozszerzalności cieplnej. Temperaturą graniczną,

do której żeliwo nie traci swych właściwości, jest 400°C. Osiągnięcie wyższej

temperatury na powierzchni ścianki wymiennika, w którym jest woda i który jest

wolny od zanieczyszczeń złogami osadu, jest niemożliwe. Prawidłowo użytkowany

kocioł żeliwny zatem, wbrew panującym przekonaniom, jest odporny na szoki

termiczne powodowane przez nagły napływ zimnej wody.

kamień kotłowy na powierzchniach żeliwnych gromadzi się długo i ma postać

łatwych do wypłukania wodą złogów

w warunkach długotrwałego nawęglania większość właściwości żeliwa pozostaje niezmienna, natomiast

konstrukcje stalowe stają się bardziej kruche i mniej wytrzymałe mechanicznie, co prowadzi do pękania spoin i

awarii kotłów stalowych

proces odlewania żeliwa pozwala tak rozwinąć powierzchnię wymiany ciepła w wymienniku, aby na małej

przestrzeni znalazła się odpowiednia ilość żeber odbierających ciepło ze spalin. W kotłach stalowych rozwinięcie

powierzchni uzyskuje się poprzez dodatkowe kanały przepływu spalin lub większą powierzchnię ścian kotła, co

znacząco powiększa wymiary urządzenia.

Przeczytaj: A może kaloryfery żeliwne? >>
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