Çinko Kaplama Su Isıtıcılar
100 Yılın Üzerinde Deneyim
CBC, 100 yılı aşkın süredir galvanizleme ve tavlama
endüstrileri için su ısıtıcıları üretmektedir ve kalite,
güvenilirlik ve hizmet açısından bir pazar lideri olma
konusunda dünya genelinde kabul görmektedir. CBC, su
ısıtıcılarını dünya genelinde ulaşabileceği tüm noktalara
nakleder ve Orta, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında
su ısıtıcısı üretiminde tartışmasız lider olmuştur.

Düz Tabanlı
Su Isıtıcılar

Müşterilerimize garantili modern ürünler sunmamız için
mevcut en yeni üretim ve kaynak teknikleri ile birleştirilen
su ısıtıcılarının ve basınca dirençli ASME ürünlerinin
üretiminde yüzlerce yıllık deneyimimize güveniyoruz.
CBC, günümüzde pazarda yaygın olarak kullanılan her
tür su ısıtıcısını (düz ya da yuvarlak tabanlı) sağlayabilir.
Buna ek olarak müşteriye özgü tüm gereklilikleri de
destekleyebiliyoruz.

Paslanmaz
Su Isıtıcılar

Yuvarlak tabanlı olanlar dahil tüm su ısıtıcılarının
üretiminden sonra su ısıtıcıları, nakliyeleri yapılmadan
önce komple bir gerilim giderme sürecinden geçer. Bu,
müşterilerimize daha hızlı ısıtma avantajları sağlar ve
kurulum ile başlangıç sırasında su ısıtıcılarının gerilimini
uygun şekilde giderme yükünü ve sorumluluğunu
ortadan kaldırır.

Kalite Denetimi ve İşletilebilirlik
CBC'nin kalite denetimi, çelik fabrikasındaki ideal çelik
kompozisyonunu belirterek başlar ve pazardaki mevcut
çeşitli çinko alaşımlar, ocak ve yakma donanımı türleri için
su ısıtıcısı çeliğinin direnci üzerinde gerçekleştirilen
sürekli araştırma ile devam eder.

Yuvarlak Tabanlı
Su Isıtıcılar

Ayrıca üretim sürecimiz tam anlamıyla standart hale
getirilmiştir ve proje oluşturulduğunda sürekli bir
inceleme altına girer. Nakliye öncesi nihai bir inceleme
gerçekleştirilir ve bu inceleme belgelenir. Her bir
müşteri, ürünleri ile birlikte ilgili tüm belgelerin
bulunduğu bir veri paketi alır.

Çinko Kaplama ve Kurşun Su Isıtıcı Uzmanları
1894'ten Bu yana Kaliteli Çelik Üretimi
Birden Fazla Su Isıtıcısı Stili

Columbiana Boiler Company

Modern Teknikler Kullanan Yüksek Beceriye Sahip Kaynakçılar

Çinko Kaplama Su Isıtıcılar
Özel Su Isıtıcı Üretimi ve Servisleri
Başlıca ürünlerimizin üretimine ek olarak ayrıca cüruf kepçeleri
ve çengeller, su ısıtıcı kapakları, üniversal raflar, eğirici sepetleri,
su ısıtıcısı yalıtım paketleri ve ilgili ekipman gibi özel üretim
aksesuarlarının üretimini de sunar.
İstiyorsanız bağlı kuruluşlarımız, işlemlerinizi yedeklemeniz ve
çalışmasını devam ettirmeniz adına hızlı ve benzersiz bir geri dönüş
sağlamak üzere su ısıtıcısının değişim prosedürünün tamamında
sizlere yardımcı olabilir.
n Yan Duvardan Tabana Kare Köşe (Düz Tabanlı) ya da Döner Köşe
(Yuvarlak Tabanlı) Olarak Mevcut Geçiş
n
n

Büyük Araba Tabanlı Ocakta Sağlanan Gerilim Giderme
Teknik Özelliklerinize Uygun Özel Ekipman Üretimi:
• Cüruf Kepçeleri
• Havşalar
• Burgular
• Eğiriciler
• Kapak Plakaları
• Termokupl Hazneleri
• Çinko Kaplı Su Isıtıcısının • Diğer İlgili Üretimler
Boyuta Göre Kesilen Çelik
Modifiye Plakası

Özel Cüruf
Kepçeleri Üretimi

Üretim Kapasiteleri
Güncel Su Isıtıcı Boyutları:
Uzunluklar: 12" ila 82' (304 mm ila 25,1 m)
Derinlikler: 6" ila 16' (152 mm ila 4,9 m)
Genişlikler: 6" ila 10' (152 mm ila 3,1 m)

Mevcut En Büyük Su Isıtıcılarımız…

Malzeme Kalınlık Aralığı:

82'4" uzunluk x 10'4" genişlik x 12'4" derinlik
(25,1 m uzunluk x 3,2 m genişlik x 3,8 m derinlik)

Karbon: 1" ila 2,5" (25,4 mm ila 63,5 mm)
Paslanmaz Çelik: 1" ila 2" (25,4 mm ila 50,8 mm)

Ağırlık 155 ton (310.000 lbs)
(140.613 kg)

Paslanmaz Kaplama: maksimum 2,1" (52,3 mm)
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