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OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 



• 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde 

• NiCrNi namlu  

• Otomatik ateşleme 

• İyonizasyon elektrodu 

• Modüler tasarım 

• 6.000 mm ye kadar namlu boyu 

• Sıcak hava ile kullanım 

• Aynı kapasitede uzun ve kısa alev 

• Düşük NOx 

• Casted body till 650 KW and steel body for above 650 kw 

• NiCrNi quarl 

• Automatic ignition 

• Ionization electrode  

• Modular design  

• Quarl length up to 6.000 mm  

• Can be used with hot air 

• Short or long flame with same capacity  

• Low NOx 

  
TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
TECHNICAL DATA 



  
KULLANIM ALANLARI 

 
APPLICATION FIELDS 

• Tav Fırınları 

• Pota Isıtma Sistemleri 

• Seramik Pişirme Fırınları 

• Isıl İşlem Fırınları 

• Emaye Fırınları 

• Galvaniz Kazanları 

• Alüminyum Ergitme Ocakları 

• Döner Fırınlar 

 

• Heating Furnaces  

• Leadle Heating Systems 

• Ceramic Heating Furnaces  

• Thermal Process Furnaces  

• Enamelled Furnaces  

• Galvanise Kettle 

• Aluminium Melting Ovens 

• Rotary Furnaces  



 
UYGULAMALAR 

 
APPLICATIONS 

 

 

     OMB serisi bekleri gerekli aksesuarları kullanarak hemen her pro-

seste kullanmak mümkündür. Radyan tüplü sistemlerde (R1),  ergit-

me ocaklarında ve çan tipi fırınlarda (R2), gerekli alev tipine göre 

seçilmiş bek taşı ile birlikte açık alevli tav fırınlarında (R3) ve sera-

mik namlu ile birlikte kullanılarak yüksek çıkış hızı sayesinde sera-

mik sektöründe kullanılmaktadır. 

R4 

R3 

 

      It is possible to use OMB series burners nearly every process by 

using necessary accessories. It can be used in radiant tube systems 

(R1), melting ovens and bell type furnaces (R2), in open flame heat-

ing furnaces by using necessary burner stone according to flame type 

(R3) and also it can be used in ceramic sector with ceramic tube by 

utilizing its high discharge velocity.   

R2 

R1 



Bek Tipi / 

Burner 

Type 

Kapasite/ 

Capacity 

KW 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

K 

(mm) 
Gg Hg 

OMB 06 85 86 65 82 135 180 152 80 1/2” 1 ½” 

OMB 08 150 128 80 92 160 240 200 100 3/4” 2” 

OMB 10 240 128 100 92 160 240 200 100 1” 2” 

OMB 12 330 148 125 145 245 300 260 138 1 ¼” DN80 

OMB 14 450 148 140 145 245 300 260 138 1 ¼” DN80 

OMB 16 650 220 165 229 260 265 215 171 1 ½” DN100 

OMB 18 800 220 180 260 310 280 230 190 1 ½” DN125 

OMB 20 1000 230 200 260 330 300 260 213 2” DN150 

OMSB 24 1500 230 240 260 360 340 290 241 2” DN150 

OMSB 27 2000 245 273 356 415 393 333 275 DN65 DN200 

OMSB 30 2500 245 300 315 460 420 360 275 DN65 DN200 

  
BOYUTLAR 

 
DIMENSIONS 



  
ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

 
OPERATING CONDITIONS  

 

• ON / OFF : Burner operates only in one flame length. Produc-

tivity is low. It can not be used over 1.000 KW (R6)  

 

• TWO LEVEL : Flame length is either max or min. It operates 

in full volume or in minimum volume. It is more productive 

then ON/OFF (R7)  

 

• PROPORTIONAL  : Flame length changes according to en-

ergy requirement. Flame length changes simultaneously in line 

with the defined band with. It is the best productive burning 

style (R8).  

• ON / OFF : Bu çalışma şeklinde bek tek alev boyunda çalışır 

ve söner. Verimliliği düşüktür. 1.000 kw ve üzerinde kullanıl-

maz. (R6) 

 

• İKİ KADEME : Alev boyu en uzun veya en kısa boydadır. 

Sonuna kadar açar veya sonuna kadar kısar. Sönmez. ON/OFF 

a göre daha verimlidir.(R7) 

 

• ORANSAL : Alev boyu enerji ihtiyacına göre artar veya aza-

lır. Belirlenen oransal band dahilinde bekin alev boyu sürekli 

değişir. En verimli yanma biçimidir. R(8) 

R8 

R7 

R6 



 
AKSESUARLAR 

 
ACCESSORIES  

 

• FOTOSEL : İyonizasyon elektrotu yerine kullanılır. Elektrotun kullanı-

mının olmadığı ve bakının sık ve zor olduğu uygulamalarda kullanılır. 

Bakımı kolaydır. Genellikle soğutma veya süpürme havası ile kullanı-

lır.3.000 kw ve üzeri kapasitelerde özellikle tercih edilir. Örn. : Hadde 

fırınları, döner fırınlar… 

• PİLOT BEK : Ana beki tutuşturmak için kullanılır. Ateşleme ve/veya 

iyonizasyon elektrotu kullanımına müsait olmayan uygulamalarda tercih 

edilir. Tercihen iyonizasyonunda pilot bek ile yapılmalıdır. Bakımı ve 

montajı kolaydır. Bek yandığı sürece yanar. Örn. : Pota ısıtma sistemleri, 

alüminyum ocakları, ön karışımlı bekler... 

• SiC NAMLU : Bekin çıkış hızını artırarak alevin kısa ve sert olmasını 

sağlar. NOx seviyesi düşüktür. Termik şoklara dayanıklıdır. Örn. : Sera-

mik fırınları, galvaniz kazanı ... 

• UV DEDECTOR : It is used as ionization electrode. It is useful for the 

areas where electrode usage is either hard, or hard to maintain. Mainte-

nance of the photocell is more convenient. Generally it is used with cool-

ing or swap air. Especially preferred over 3.000 kw. (Rotating furnaces 

etc) 

• PILOT BURNER : It is used for firing the main burner. It is preferred 

for the systems where ignition and/or ionization electrode is not appropri-

ate. Ionization must be also done with pilot burner. It is easy to care and 

maintain. It burns until burner burns. (Ladle heating systems, aluminum 

melting ovens, premix burner etc) 

• SiC TUBE  : It provides short and tough flame by increasing output ve-

locity of the burner. NOx level is extremely low. It is resistant to thermal 

shocks (Ceramic and galvanize kettle etc) 
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