
     ORANSAL ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER
 MODULATED DUAL (Gas+Diesel) BURNERS



Doğru seçimle 
başlamak
Starting the 
right selection
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ÜRET Çift Yakıtlı Brülörler 75 - 5700 kW
TS EN 676 + A2 çerçevesinde CE 1312 sertifikasyonu ile üretilen üflemeli tip 
Üret Gaz Brülörleri tek kademe, iki kademe ve oransal tiplerlerde üretilir. Özel 
olarak imal edilen türbülasyon sistemi sayesinde hem Doğalgaz da hem de 
LPG ve Propan gibi dökme gazlarda mükemmel yanış sağlar. TSE EN 267+A1 ye 
uygun olarak üretilen yüksek basınçlı ve püskürtmeli, üflemeli tip Üret hafif ve 
orta yağ brülörleri; tek kademe, iki kademe ve üç kademe olarak üretilmektedir. 
Güçlü konstrüksiyonu özel türbülasyon sistemi ile her türlü zor şart altında 
sorunsuz ve verimli yanma sağladığı gibi değişik yanma odası basınçlarına 
uyumludur. Gövde üzerine monte edilen elektrik kumanda panoları ile montaj 
ve kullanım kolaylığı sağlar. Konutlarda ve sanayide sessiz ve yüksek verimle 
çalışan Üret brülörlerinin servis ve yedek parça problemi de yoktur. Üret çift 
yakıtlı brülörler ise, Üret gaz brülörleri ve Üret sıvı yakıt brülörlerinin yanma 
teknolojilerinin uyumlu çalışması gerçekleştirilerek üretilmiştir. Yüksek verimli, 
ekonomik ve pratik montaj uygulaması ile tercih sebebidir. Özel türbülasyon 
sistemi gaz ve hafif yağı mükemmel bir biçimde yakar.

URET Dual ( gas + oil ) Burners 75 – 5700 kW 
Blowing type Üret gas burners as produced suitable to TSE EN 676 + A2 , 
are manufactured in single stage two stage and modulated forms. Specially 
produced turbulence system ensures perfect combustion both for natural gas 
and LPG propane. Besides having high effi ciency and being economic they are 
very sensivite to gas and air pressure and voltage changes.
Üret diesel and fuel oil burners are produced with accordance of TSE EN 
267+A1, high pressured blown type single stage two stage and three stage. 
With its strong structure and special turbulator system it provide a smooth and 
effi cient combustion under the all diffi cult conditions. It is also compatible with 
different combustion chamber presures. The electrical control panel mounted 
on the body provides easy installation and use. Service and spare parts are 
availabe Üret Dual Fuel burners has manufactured compatible according to 
combustion technology of Üret gas burners and Üret oil burners. Üret has been 
preferring brand due to high effi cient , economic and practical assembly. The 
special turbulator system provide to excellent combustion for gas and light oil.
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  Üret Oransal Çift Yakıtlı Brülörler Kapasite Tablosu  /  Capacity Table of Üret Modulated Dual Burners

Oransal Çift Yakıtlı Brülörler / Modulated Dual Burners

256-2430 kW

Geniş oransal çalışma
aralığı ile yüksek verim,
dayanıklı uzun ömürlü
dizayn 
 

High efficiency, and
durable long-life design
with wide rational
operation range

 

4

ÜRGL 6 AZ 220 727 256 845 1.5380 V

380 V 3

0.37 J 6

J 4

1  1/4”

1  1/2”

50-300 42

ÜRGL 7 AZ 560 1425 650 1658 0.37 100-300 46

380 V 4 J 6 2”ÜRGL 8 AZ 800 2090 930 2430 0.75 100-300 70

  

BRÜLÖR TİPİ
BURNER TYPE

KAPASİTE / CAPACITY

ELEKTRİK
ELECTRICITY

50Hz

      POMPA
MOTOR GÜCÜ

POWER
kW

          FAN
MOTOR GÜCÜ

POWER
kW

POMPA
PUMP 

GAZ BAĞLANTI ÇAPI
GAS CONNECTION

DIAMETER

GİRİŞ BASINCI
ENTRY PRESSURE

mbar

AĞIRLIK
WEIGHT

kg

Kcal/hx1000 kW

min max min max

Yanma Odası Karşı Basıncına Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri
Capacity Curves of Burner Against Counter Pressure of Combustion Chamber
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Eğrilerde tayin edilecek değerler, brülör tiplerine 
göre; rejim halinde yanma odası basıncına bağlı 
olarak takribi yakılan yakıt miktarını gösterir.

Isı kazanları ve eşanjörlerinin yanma odası 
biçimlerine ve baca tiplerine göre brülörde 
yakılacak yakıt miktarını, kurulu tesiste 
yapılacak fiili ölçümler tayin eder.

The values to be determined at the curves, show 
approximate combusted amount of fuel in the 
combustion chamber according to burner types 
and depending on the combustion chamber 
pressure in normal working conditions.

The combustible amount of fuel for burner 
is determined by actual measurements at 
the current facility according to combustion 
chamber forms and flue types of boilers and 
heat exchangers.

Boyutlar  / Dimensions (mm)

Tip / Type

ÜRGL 6 AZ

ÜRGL 7 AZ

ÜRGL 8 AZ

b1 b2 b3 b4 b5 l1 l2 l3 l4 l5 h1 h2 h3 h4 d1 d2 d3 d4

810 335 295 255 1080 315 500    - 265 610 475 355 210 ø 165 ø 175 ø 210 M8

M10

M10ø 235ø 220ø 2102303654956804302205853301565312355530520

500 530 355 312 1565 330 585    220 430 630 495 365 195 ø 190 ø 200 ø 235

475

1030

1050

Kazana Bağlama Ölçüleri
Connection sizes to the boiler

h4

h3

h1 h2

d2

d4

d3

b1

b2

b3

b4 b5 d1

l1
l2l3l4l5



Oransal Çift Yakıtlı Brülörler / Modulated Dual Burners

1744-5700 kW
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  Üret Oransal Çift Yakıtlı Brülörler Kapasite Tablosu   /  Capacity Table Of Üret Modulated Dual Burners  

ÜRGL 9 AZ 1500 3135 1744 3645 11380 V

380 V 11

1.5 TA 3C

TA 5C

2”

DN 80

100-300 245

ÜRGL 12 AZ 1548 4902 1800 5700 2.2 100-300 520

Çift servomotor kontrolü ile
düşük Nox değeri,
üstün yanma verimi  

Low Nox value with double
servomotor control,
superior combustion yield 

  

BRÜLÖR TİPİ
BURNER TYPE

KAPASİTE / CAPACITY

ELEKTRİK
ELECTRICITY

50Hz

      POMPA
MOTOR GÜCÜ

POWER
kW

          FAN
MOTOR GÜCÜ

POWER
kW

POMPA
PUMP 

GAZ BAĞLANTI ÇAPI
GAS CONNECTION

DIAMETER

GİRİŞ BASINCI
ENTRY PRESSURE

mbar

AĞIRLIK
WEIGHT

kg

Kcal/hx1000 kW

min max min max

Yanma Odası Karşı Basıncına Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri
Capacity Curves of Burner Against Counter Pressure of Combustion Chamber
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Eğrilerde tayin edilecek değerler, brülör tiplerine 
göre; rejim halinde yanma odası basıncına bağlı 
olarak takribi yakılan yakıt miktarını gösterir.

Isı kazanları ve eşanjörlerinin yanma odası 
biçimlerine ve baca tiplerine göre brülörde 
yakılacak yakıt miktarını, kurulu tesiste 
yapılacak fiili ölçümler tayin eder.

The values to be determined at the curves, show 
approximate combusted amount of fuel in the 
combustion chamber according to burner types 
and depending on the combustion chamber 
pressure in normal working conditions.

The combustible amount of fuel for burner 
is determined by actual measurements at 
the current facility according to combustion 
chamber forms and flue types of boilers and 
heat exchangers.

Boyutlar  / Dimensions (mm)

Tip / Type

ÜRGL 9 AZ

ÜRGL 12 AZ

b1 b2 b3 b4 b5 l1 l2 l3 l4 l5 h1 h2 h3 h4 d1 d2 d3 d4

1275 645 500 448 1910 600 675   250 385 755 690 490 265 ø 275 ø 285 ø 330 M12

M16x8695 650 550 440 1945 800 780   315 410 975 920 645 360 ø 356 ø 360 ø 500

630

1345

Kazana Bağlama Ölçüleri

ÜRLG 9 ÜRLG 12

Connection sizes to the boiler

d4

d2

d3

d4

d2

d3

b1

b2

b3

b4 b5

l1
l2l3l4l5

h1 h2

h3

h4

d1
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