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KOMPONENTY DO KOTŁÓW C.O.

KONTAKT

Dział techniczny:

tel. (32) 287 32 28 wew. 21 
kom. +48 784 323 395
e-mail: komponenty@powergate.pl

Dział handlowy:

tel. (32) 287 32 28 wew. 21 
kom. +48 666 857 675 
e-mail: info@powergate.pl 

Wentylatory wyciągowe spalin
Przeznaczone do tłoczenia gorącego powietrza.

• szeroki zakres mocy
• wbudowany czujnik Halla
• wysoki stopień ochrony IP44

Turbina ssąca
Do systemów pneumatycznego transportu pelletu i innych 
granulatów.

• silnik o dużej mocy zapewniający wysokie podciśnienie
• specjalna konstrukcja łopatek zapobiegająca osadzaniu 

się pyłu

Celkowy dozownik granulatu
Służący do dawkowania materiałów sypkich.

• zwarta mechanicznie konstrukcja zapewnia szczelność 
układu dozowania

• specjalna konstrukcja zapobiegająca blokowaniu się 
mechanizmu

• system ścinania nadmiaru pelletu
• zastosowany w kotłach zapobiega cofnięciu się 

płomienia

Czujnik pojemnościowy
Do kontroli poziomu materiałów sypkich i ziarnistych.

• szeroki zakres napięć zasilania
• wykrywanie materiałów sypkich (pellet, zrębki, 

granulaty, zboże)
• praca w zbiornikach i silosach z metalu i tworzyw 

sztucznych



Logistyka:

tel. (32) 285 82 76 wew. 25 
kom. +48 604 126 507 
e-mail: logistyka@powergate.pl 

Księgowość:

tel. (32) 285 82 76 wew. 24 
kom. +48 600 286 002 
e-mail: ksiegowosc@powergate.pl

POZOSTAŁE KOMPONENTY

Wentylatory i dmuchawy
Osiowe, poprzeczne, turbinowe oraz dmuchawy.

• zasilanie AC i DC
• szeroki zakres wydajności
• wykonanie pod indywidualne wymagania klienta

Kółka
Do zastosowań medycznych i przemysłowych.

• szeroki zakres średnic i obciążeń
• wysoka wytrzymałość oraz odporność na ścieranie
• wersje z hamulcem i bez hamulca
• wykonanie antystatyczne jako opcja

Karty pamięci
Typu SD, MicroSD, CF.

• wysoki współczynnik cykli programowania i kasowania
• przechowywanie danych do 10 lat
• temperatura pracy -40Cº do +85Cº 

Kable zasilające i wiązki kablowe
Z wtykami stosowanymi we wszystkich rejonach świata.

• wysoka jakość i odpowiednia cena
• możliwość wykonania kabli zgodnie z dokumentacja 

klienta



Nasze oddziały:

Norwegia
www.powermec.no

Dania
www.powermec.dk

Szwecja
www.powermec.se

Tajwan
www.powermec.com.tw
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