
SAM-3 SOOT-A-MATIC MODEL KAZAN DUMAN BORULARINI OTOMAT�K TEM�ZLEME 
S�STEM� 

   
 Birçok üretici firmalar, yakıt tasarrufunu çe�itli metotlar ile sa�ladı�ını iddia 
etmektedir. Yakıt israfını önleyebilmek için en etkin yol, kazan borularını kirli bırakmayıp 
periyodik aralıklarla temizlemektir. Bu kesinlikle ispatlanmı�tır. Su veya Duman Borulu Kazan  
borularını kurum, kireç vb. gibi artık maddelerden arındırmak basit sistemlerle imkânsızdır.  
Kazan borularının temizli�inde en mükemmel yol, dünyada binlerce kurulu� ve i�letmenin 
kullandı�ı Soot-A-Matic otomatik temizleme Sistemi’dir.  

Sistem, birbirine ba�lı çalı�an iki ayrı cihazdan olu�maktadır. 

1-)SAM-3A Model Kazan Borularını Otomatik Tomarlama Cihazı 
 
     Cihaz elektrikli, 1/2 Hp. (220 V., 3.5 A.) olup otomatik kumanda sistemi ile çalı�maktadır. 
Tomarlama cihazının temizleme ba�lık veya fırçalarıyla ileri veya geri yönde hızı, saniyede 
0.9 metreden fazladır.SAM-3A Tomarlama Cihazı, birbirleriyle kolayca elle de�i�tirilebilir 
merkezleme ve temizleme ba�lıklarıyla 35 – 102 mm. çap aralı�ında kazan duman borularını 
7.9 m. mesafeye kadar temizleme kapasitesine sahiptir.  
 
      Kazan borusunun temizli�i için, Tomarlama cihazı sabitleme ba�lı�ının kazan borusunun 
içersine yerle�tirilip, kazan borusu üzerinde sabitlendikten sonra otomatik teti�e (ileri ve geri 
kumandalı) basılması yeterlidir. Cihaz üzerinde, çelik bandın fırçayla beraber ileri veya geriye 
ne kadar mesafe hareket etti�ini gösteren döner gösterge mevcuttur.Tomarlama Cihazı, 
merkezleme ba�lı�ı kazan borusunun içerisine yerle�tirilip sabit durarak her pozisyonda (düz, 
ters, yan, çapraz vb. gibi) çalı�maktadır. 

Çelik �eritle beraber temizleme ba�lı�ı kazan borusu boyunca ileri/geri yönde 
otomatik olarak hareket ederken çözülüp hareket ettirilen kurum ve kireç aynı anda vakum 
cihazıyla emilip haznenin içerisine alınmaktadır. 
 
2-) GTC-540A-20-SS Kazan Borularını Vakumlama Cihazı (Sanayi Tip) : 

Çift Motor gücü: Toplam 2.1/4 H.p. (1,6 kw.),220 V., 50 Hz., 7.5 A., her bir motor gücü; 
1.1/8 H.p. (0,8 k.W) iki adet kuvvetli emi� gücüne sahip, by-pass tip motora sahiptir. 

Vakum Cihazı emi� gücü: (Hava geçi�i; 270 CFM (7.6 m3/dakika’dır.) 
 
Vakum Cihazı, Statik su emme derinli�i: 1.3 metre (sulu ve sıvı haznesinde 
toplayabilmektedir. 

Emi� Haznesi (ıslak ve kuru) kapasitesi, 20 Galon (176 litre)’dir. Kazan tomarlama 
cihazıyla aynı anda borudaki kurum ve di�er artık maddeleri aralıksız vakumlayıp emi� 
haznesine içerisindeki polietilen torbaya doldurmaktadır.  

Vakum Cihazı, içte polipropilen torba filtre ve dı�ta dakron bez filtre olmak üzere çift 
fitrasyona sahiptir. Kurum, kireç vb. gibi artık maddeleri çarptırarak filtre edip haznesine 
çökertmektedir.  

Cihazın tamamı Cr-Ni paslanmaz çelik olup darbeye ve dı� etkilere kar�ı dayanıklıdır. 

Otomatik su kesicisi sayesinde ıslak emi�te yapılabilmektedir.  

Vakum Cihazı, ta�ıyıcı araba üzerine monte edilmi�tir. 
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 GTC-170SQD Vakum hortumu (51 mm x 3,7 metre 
uzunlu�unda) 

   

 BFN-152 Kısa tip kazan sabitleme ba�lı�ı (460 
mm.uzunlu�unda) 

   

 BFN-152S Uzun tip sabitleme ba�lı�ı (89 mm.uzunlu�unda) 

   

  
GTC-151 seri Paslanmaz çelik kazan temizleme fırçası (35- 102 mm. çap aralı�ında) 

   

 FTS seri Kazan Boruları Tomarlama Ba�lı�ı (51- 102 mm. çap 
aralı�ında)  

   

  
JTS seri Kazan Boruları Kazıyarak Temizleme Ba�lı�ı (51- 102 mm. çap aralı�ında)  

   

 

    
 
 
 


