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Существует несколько причин для выбора отдельного парогенератора 
для централизованной подачи пара на финишное оборудование. Многие 
модели можно купить со встроенным парогенератором, но есть 
паровые манекены (например, TopJet или Mistral 31V), которые 
работают только с внешней подачей пара. Централизованный 
парогенератор может во многих случаях сократить стоимость 
комплекта финишного оборудования и уменьшить затраты на 
обслуживание. 

Існує кілька причин для вибору окремого парогенератора для 
централізованої подачі пари на фінішне обладнання. Багато 
моделей можна купити з вбудованим парогенератором, але є 
парові манекени (наприклад, TopJet або Mistral 31V), які 
працюють тільки із зовнішньою подачею пари. Централізований 
парогенератор може в багатьох випадках скоротити вартість 
комплекту фінішного обладнання та зменшити витрати на 
обслуговування. 

H1 
Парогенератор предназначен для подачи пара на 
оборудование влажно-тепловой обработки. 
Генераторы пара Camptel соответствуют всем 
стандартам по безопасности и 
энергоэффективности, крайне надёжны, просты в 
использовании и управлении. Дополнительно 
можно заказать бак из н/ж стали для сбора 
конденсата с контроллером температуры, что 
сокращает расход воды и электроэнергии. На 
модели H1 установлен бойлер объёмом 23л и 
нагревательный элемент на 12 кВт, что даёт 
производительность 16 кг/час. Возможна 
комплектация ТЭНами на 15 кВт или 18 кВт, тогда 
производительность увеличится до 20 или 24 
кг/час соответственно.  

 

 

H1 
Парогенератор призначений для подачі пари на 
обладнання волого-теплової обробки. Генератори 
пари Camptel відповідають всім стандартам з 
безпеки та енергоефективності, вкрай надійні, 
прості у використанні та управлінні. Додатково 
можна замовити бак з н / ж стали для збору 
конденсату з контролером температури, що 
скорочує витрату води та електроенергії. На 
моделі H1 встановлений бойлер об'ємом 23л і 
нагрівальний елемент на 12 кВт, що дає 
продуктивність 16 кг / год. Можлива 
комплектація ТЕНами на 15 кВт або 18 кВт, тоді 
продуктивність збільшиться до 20 або 24 кг / год 
відповідно. 

H2 
Модель Н2 отличается от Н1 комплектацией: здесь 
установлен бойлер 59л и сдвоенные 
нагревательные элементы по 15 кВт, общей 
мощностью 30 кВт. При необходимости один из 
ТЭНов можно отключить.  Производительность этой 
модели 40кг/час. Возможно увеличить 
производительность до 48, 57 или 64 кг/час, 
заказав более мощные ТЭНы.  

H2 
Модель Н2 відрізняється від Н1 комплектацією: 
тут встановлено бойлер 59л і здвоєні нагрівальні 
елементи по 15 кВт, загальною потужністю 30 
кВт. При необхідності один з ТЕНів можна 
відключити. Продуктивність цієї моделі 40кг/год. 
Можливо збільшити продуктивність до 48, 57 або 
64 кг / год., замовивши більш потужні ТЕНи. 

 
 

характеристики  H1  H2  характеристики 
электропитание 380В/3ф+N+G/50Гц 380В/3ф+N+G/50Гц електроживлення 
объём бойлера 23 л 59 л об’єм бойлера 

мощность нагрева 12 кВт 30 (15+15) кВт потужність нагріву 
мотор водяного насоса 0,5 кВт 0,5 кВт мотор водяного насоса 

производительность пара 16 кг/ч 40 кг/ч продуктивність пари 
подвод воды 3/4" 3/4" підвід води 

диаметр слива 1/2" 1/2" діаметр зливу 
давление пара 5 бар 5 бар тиск пари 

габариты  450x850x1000 мм 700x700x1000 мм габарити 
вес 100 кг 150 кг вага 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ 
бак из н/ж стали на 40л  + - бак з н/ж сталі на 40л  

бак из н/ж стали на 115л - + бак з н/ж сталі на 115л 
тэн бойлера 15 кВт (20 кг/час) + - ТЭН бойлера 15 кВт (20 кг/год) 
тэн бойлера 18 кВт (24 кг/час) + - ТЭН бойлера 18 кВт (24 кг/год) 

два независимых ТЭНа + стандарт два незалежгих ТЭНи 
тэн 36 (18+18) кВт (48 кг/час) - + ТЭН 36 (18+18) кВт (48 кг/год) 
тэн 42 (21+21) кВт (57 кг/час) - + ТЭН 42 (21+21) кВт (57 кг/год) 
тэн 48 (24+24) кВт (64 кг/час) - + ТЭН 48 (24+24) кВт (64 кг/год) 

 
 


