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Przemysłowe systemy kotłów 
parowych lub gorącej wody

Przemysłowe systemy kotłów parowych lub gorącej wody znajdują zastosowanie w przemyśle żywieniowym, 
szpitalach, przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych. Opierają się na ścisłej współpracy wielu elementów, takich 
jak kotły, ekonomizery, zespoły regulacji ciśnienia oleju, zespoły uzdatniania wody, środki bezpieczeństwa 
termicznego przepływu zwrotnego, itp. Wszystko po to, aby wydajnie dostarczać energię w postaci gorącej wody 
lub pary.

Poniższa grafika pokazuje, który przyrząd pomiarowy lub 
przełączeniowy jest najistotniejszy z punktu widzenia danego 
podzespołu systemu kotła. Pod uwagę wzięto wskaźnik 
poziomu z wziernikiem - obowiązkowy element wyposażenia 
kotła parowego wg normy DIN EN 12953-6.

Legenda – Punkty pomiarowe:

1  Manometr
2  Przetwornik ciśnienia
3  Przełącznik ciśnienia

4  Miernik poziomu w wziernikiem
5  Manometr

Jako producenci modułów do zakładów przemysłowych na 
najwyższą skalę zdajecie sobie Państwo sprawę z tego,  
jak niezmiernie ważne jest zagwarantowanie, by na każdym 
najmniejszym elemencie można było polegać w 100%.  
My z kolei, jako dostawcy systemów pomiarowych  
i przełączeniowych o istotnym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa, w pełni rozumiemy związaną z tym 
odpowiedzialność. Dlatego też firma WIKA troszczy się  
nie tylko o niezawodność i dokładność swoich systemów 
pomiarowych, lecz także o wysoką wydajność dostaw.



Wybór produktu

Osłona 
termometryczna
SWT52G

Wskaźnik poziomu  
z wziernikiem
LGG-E, LGG-T, LGG-R

Akcesoria do 
wskaźników poziomu 
z wziernikiem
LGI

Akcesoria do 
wskaźników poziomu 
typu bypass 

Wskaźnik poziomu 
Bypass 
BNA

Manometr różnicowy
DPGT40
DPGT43,100

Termometr 
rezystancyjny
TR30, TR34

Termometr tarczowy
A52

Manometr
111.10
213.53
232.50, 233.50
212.20

Przetwornik ciśnienia
A-10, S-11, S-20

Przełącznik ciśnienia, 
ogranicznik 
maksymalnego 
ciśnienia
PSM-520, PSM-550

Przełącznik ciśnienia, 
PSM02

Manometr puszkowy
612.20

Akcesoria, zawór 
odcinający do 
przyrządów do 
pomiaru ciśnienia
910.11

Termometr 
rozszerzalnościowy  
z mikroprzełącznikiem
SB15, SW15

Ciśnienie Temperatura Poziom

WIKA oferuje kompleksowe portfolio produktów o pomiaru 
parametrów ciśnienia, temperatury i poziomu. 
Ponadto, zapewniamy maksymalną elastyczność dzięki 
innowacyjnym i dostosowanym do potrzeb klienta 
rozwiązaniom produktowym.

BGU, MRF, BLR, BMD, 
BLM, BFT
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Od pomysłu do zakończonej 
realizacji
Od pomysłu do zakończonej realizacji: przecieraj nowe szlaki w oparciu o 
doświadczenie naszego zespołu do spraw rozwoju i inżynierii projektowo-
konstrukcyjnej. Wspólnie z nami opracuj swoją koncepcję techniki pomiarowej tak, 
aby doskonale wpisała się w przyszłe rozwiązania systemowe. Niezależnie od 
tego, czy chcesz zmodyfikować istniejący system pomiarowy, czy też od podstaw 
opracować nowy przyrząd pomiarowy, możesz skorzystać z naszego wieloletniego 
doświadczenia praktycznego i naszej wiedzy na temat kluczowych aspektów 
Twojego segmentu rynku.

Broszura segmentowa WIKA 
“Technika grzewcza”

Nowoczesna technologia grzewcza pozwala na uzyskanie wydajnego  
i zrównoważonego źródła ogrzewania i ciepłej wody, w budynkach mieszkalnych 
i biurowych, prywatnych i publicznych, przy opalaniu drewnem, olejem i zasilaniu 
energią słoneczną. Dzięki temu oszczędzamy zasoby oraz chronimy środowisko 
naturalne. Ponadto działanie podlega surowym normom i regulacjom prawnym.

Oferujemy producentom i dystrybutorom bogate portfolio przyrządów do pomiaru 
ciśnienia, temperatury oraz poziomu wyprodukowanych przez firmę WIKA  
i dostosowanych do szerokiego zakresu wymagań. W niniejszej broszurze chcemy 
przedstawić przegląd naszych produktów i usług z zakresu technologii grzewczej.
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