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ISITMA
Isıtma SistemiKalorifer
İçin ÖrnekTesisatı
Sistem Yaptırırken
Şeması

- Uyarılar
Yukarıda kalorifer kazanları için uygun olabile- Tesisat içindeki tortu ve pisliklerin kazana ulaşcek tipik bir tesisat şeması gösterilmiştir. Bu şema
maması ya da kazan içindeki tortuların vana ve
kazanın verimli ve güvenli çalıştırılabilmesi için
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