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Izolacja LOOS prze³amuje ostatnie lody
Wiêkszoœæ kot³ów parowych i wodnych czêsto pracuje
przez ponad 8000 godzin w roku i w tym czasie oddaj¹ te¿
ciep³o do otoczenia. Te straty promieniowania
i przewodowe s¹ takie same niezale¿nie od obci¹¿enia
kot³a. S¹ jednak inne u ka¿dego producenta, zale¿¹ od
konstrukcji, iloœci i wykonania mostków cieplnych oraz
izolacji.
Konstrukcje LOOS, z powodzeniem u¿ytkowane od

1.

Maty izolacyjne
bez dystansów

LOOS nie stosuje w swoich izolacjach
dystansów miêdzy korpusem kot³a
a cylindrycznym p³aszczem izolacyjnym, unikaj¹c w ten sposób mostków
cieplnych. Moc cieplna gor¹cego
walczaka kot³a nie ma ¿adnego po³¹czenia z p³aszczem izolacyjnym, wiêc
ca³a powierzchnia maty izolacyjnej
spe³nia rolê izolacji cieplnej.

2.

Izolowane otwory rewizyjne

Kot³y parowe i wodne podlegaj¹
powtarzalnym badaniom wewnêtrznym
przeprowadzanym przez w³aœciwe
organizacje nadzoruj¹ce. Do badañ tych
potrzebne ¹ otwory rewizyjne ze
specjalnymi zamkniêciami w korpusie
kot³a. Otwory rewizyjne wymagaj¹
przebicia w p³aszczu izolacyjnym.
Przebicia te te¿ s¹ zaizolowane i
zamkniête odkrêcan¹ pokryw¹ izolacyjn¹. Otwory rewizyjne i wyczystkowe na komorach spalin i ekonomizerach s¹ tak samo zaizolowane,

kilkudziesiêciu lat, s¹ zoptymalizowane pod wzglêdem
cieplnym, a z geometrii i umieszczenia powierzchni
grzejnych paleniska i konwekcyjnych wynika lepszy
w porównaniu do innych konstrukcji stosunek
powierzchni do wydajnoœci. Mimo to LOOS poszukuje
dalszych sposobów zminimalizowania strat promieniowania i przewodowych.

wiêc na otworach rewizyjnych nie
nastêpuj¹ zwiêkszone straty promieniowania. Miejsce umieszczenia
otworu rewizyjnego wskazuje oznaczenie na p³aszczu kot³a.

3.

Redukcja mostków cieplnych

Mostki cieplne na podporach kot³a i
konsolach podestów zosta³y zminimalizowane przez udoskonalenia
konstrukcyjne. Stopy kot³a, podpory
kot³a i konsole podestów, przyspawane
do korpusu kot³a, zmniejszaj¹ efekt
mostków cieplnych. Elementy, s³u¿¹ce
polepszeniu statyki i sztywnoœci,
znajduj¹ siê pod izolacj¹ i nie przewodz¹
ciep³a do p³aszcza izolacyjnego.

4.

materia³ów izolacyjnych, uzyskuj¹
o blisko 30 % lepsz¹ izolacjê ciepln¹.

5.

Kompaktowe i o zmniejszonej
powierzchni

Celem firmy LOOS s¹ jak najwiêksze
korzyœci odnoszone przez u¿ytkownika.
Cel ten w pe³ni osi¹gaj¹ kot³y parowe
UNIVERSAL UL-S-IE i dwup³omienicowe ZFR-IE oraz kot³y grzewcze
UNIMAT UT-IE. Kot³y te s¹ wyposa-

Wiêcej ciep³a u¿ytkowego
dziêki innowacyjnym materia³
om izolacyjnym

LOOS stosuje w kot³ach z drzwiami
frontowymi, maj¹cymi kontakt z gazem
opa³owym, i z przednimi komorami
nawrotnymi materia³y izolacyjne, które,
w przeciwieñstwie do tradycyjnych

Zdjêcie fabryczne kot³a podczas izolowania.
Izolacja cylindryczna, bez dystansów.

¿one w zintegrowany ekonomizer do
odzyskiwania ciep³a spalin, nie
wspominaj¹c ju¿ o powiêkszonych
powierzchniach.
Oddzielne, izolowane ze wszystkich
stron obudowy stanowi¹ wyposa¿enie
tylko tych ekonomizerów, w które
dodatkowo wyposa¿ane s¹ ju¿
zainstalowane kot³y.

6.

Kot³y LOOS wykazuj¹
doskona³y bilans cieplny

Je¿eli rozpatrujemy powierzchnie
izolowane matami izolacyjnymi
i p³aszczami ochronnymi kot³ów
o okreœlonej mocy ró¿nych producentów, musimy uwzglêdniæ bardzo
zró¿nicowane, charakterystyczne dla
ka¿dego producenta, iloœci paliwa
potrzebne do pokrycia strat ciep³a.
W porównaniu dwóch podobnych
kot³ów (A kocio³ LOOS, B kocio³
innego producenta) kocio³ LOOS ma
mniejsze powierzchnie, co pozwala na
oszczêdnoœæ tysiêcy litrów/metrów
szeœciennych oleju opa³owego/gazu.

Przyk³ad: porównanie strat cieplnych dwóch
kot³ów o tej samej wydajnoœci
parowej i ró¿nych powierzchniach
izolowanych i o ró¿nej gruboœci izolacji

Roczne straty ciep³a na izolowanej powierzchni
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7.

P³aszcz izolacyjny
dla ka¿dych wymagañ

Zak³adana przez LOOS izolacja z p³aszcza ochronnego z aluminium
pozbawionego metali ciê¿kich, o strukturalnej powierzchni, spe³ni ka¿de
wymagania. Kot³y przeznaczone do
ustawienia na wolnym powietrzu
zostan¹ wyposa¿one w izolacjê
przeciwatmosferyczn¹, a do ochrony
przed powietrzem agresywnym
zastosujemy odporne materia³y, np.
aluminium odporne na dzia³anie wody
morskiej.

8.

Ekonomiczne i ekologiczne

Izolacja LOOS pozwala na znacznie
wiêksze oszczêdnoœci ni¿ jakakolwiek
inna izolacja, chocia¿ o tej samej
gruboœci, to nie spe³niaj¹ca najnowszych
standardów technicznych. Wykres
pokazuje, ¿e maty izolacyjne o gruboœci
ponad 150 mm nie s¹ ekonomiczne.
Dziêki innowacyjnym rozwi¹zaniom
konstrukcyjnym i izolacyjnym we
wszystkich kot³ach LOOS prze³ama³
ostatnie lody w drodze do u¿ytkownika i
ochrony œrodowiska.
Stosuje maty z w³ókna mineralnego, jak
do izolacji budynków, i ulegaj¹ce
biodegradacji ceramiczne maty
izolacyjne. Stosowane materia³y
izolacyjne mog¹ byæ odprowadzane, jak
gruz budowany, na wszystkie
przeznaczone do tego celu sk³adowiska
odpadów.

Zdjêcie fabryczne kot³a UL-S-IE z zaizolowanym
i otworami rewizyjnymi
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Izolowana powierzchnia zale¿nie od producenta

Porównanie strat ciep³a dwóch kot³ów

Wolno stoj¹cy kocio³ w firmie produkuj¹cej oleje mineralne we Francji

