Blokové kogeneračné jednotky

Blokové kogeneračné jedotky pre výrobu tepla a elektriny
vo výkonovom rozsahu od 5,5 do 401 kWel
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Blokové kogeneračné jednotky do 401 kWel a 549 kWtep
Energetická koncepcia, zhotovenie podľa priania zákazníka, pre použitie v strednej
výkonovej oblasti v komunálnej, priemyselnej a podnikateľskej sfére.

Bloková kogeneračná jednotka s prevádzkou
na plyn (modul BKJ) vyrába súčasne teplo
a elektrickú energiu. Jej výkon je dimenzovaný
pre obytné súbory a malé prevádzky. Na strane tepla sa modul BKJ prevádzkuje paralelne
s kotlom. Obidva zdroje tepla sú pripojené
k vykurovaciemu systému na ohrev vykurovacej a pitnej vody.

Ekologické vykurovanie Bioplynom
Mimoriadne ekologicky je možné moduly
BKJ prevádzkovať aj na bioplyn – tým pádom
pracuje CO2 neutrálne. Prevádzkovateľ sa
tak stáva nezávislým na fosílnom palive ako
zemný plyn, pretože v prípade bioplynu sa
jedná o energetický zdroj vyrábaný vo svojom
regióne.

V prípade kompaktných zariadení ESS
stojí v popredí myšlienka decentralizovaných
modulov BKJ riadených podľa výroby tepla.
V jednotkách, ktoré sú v pomerne malé, sa
na jednej strane vyrába elektrická energia pre
vlastnú potrebu, na druhej strane sa súčasne
vznikajúce teplo využíva v maximálnej miere
a bez strát pre vykurovanie. Nepotrebná
elektrická energia sa napája do verejnej siete
a hradia ju rozvodné závody.

Spoločnosť BIOFerm, ktorá patrí ku skupine
Viessmann, navrhuje a zhotovuje zariadenia na
výrobu bioplynu. Bioplyn, ktorý sa tak získava
je možné ideálne využiť pre prevádzku blokovej kogeneračnej jednotky.

Celková účinnosť blokových kogeneračných
jednotiek môže byť až 95 %. Vitobloc 200
EM-20/39 tak dosahuje viac ako 62 %
tepelnej účinnosti a viac ako 32 % elektrickej
účinnosti.

Srdce modulu BKJ:
zážihový plynový motor

Kvalita a hospodárnosť

Výroba elektriny
Účinnosť
Použitá energia

Oddelená výroba

Kogeneračná jednotka

55 %

87 %

157 %

100 %

36 %
100 %

57 %

Decentrálny
modul BKJ
na zemný
plyn

Uholná
elektráreň
η = 38 %

Zemný plyn
η = 90 %

Straty

100 %

51 %

70 %

13 %
Zníženie o

TZL

100 %

99,0 %

SO2

100 %

98,5 %

NOx

100 %

29,0 %

CO2

100 %

58,0 %
Úspora o

Primárna energia

100 %

36,0 %

Zdroj: ASUE

Kombinovaná výroba elektriny a tepla
v porovnaní s konvenčnou výrobou

Decentrálna výroba elektriny
Pri výrobe elektrickej energie v elektrárňach
(centrálne zásobovanie elektrinou) vzniká
teplo, ktoré sa často nevyužité vypúšťa do
okolitého prostredia. Využitím tohto tepla,
napr. na vykurovanie budov sa znižujú straty

a klesajú emisie, ktoré majú škodlivé účinky
na životné prostredie a ovzdušie. Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla umožňuje
úsporu primárnej energie až o 36 % a patrí tak
k najefektívnejším nástrojom úspory energie.
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Kedy a kde sa oplatí použiť blokové
kogeneračné jednotky?
Vďaka použitiu energeticky efektívnych motorov sa moduly BKJ stávajú veľmi výkonným
agregátom s vysokým stupňom využitia.

Dobré dôvody pre využitie blokových
kogeneračných jednotiek
Výrobou blokových kogeneračných jednotiek
pre prevádzku na zemný plyn a bioplyn rozširuje Viessmann svoj kompletný program o výrobky použiteľné v strednom rozsahu výkonu
pre komunálnu, živnostenskú a priemyselnú
sféru. Pre vyjadrenie hospodárnosti projektu
modulu BKJ s prevádzkou na zemný plyn sa
odporúča zladiť výkon presne s potrebou tepla
a elektrickej energie. Tepelný výkon kotla by
mal byť viac ako 250 kW, alebo ročná spotreba plynu viac ako 300 000 kWh/a a spotreba
elektrickej energie viac ako 80 000 kWh/a.
Mini moduly BKJ s využitím kondenzácie
Vitobloc 200, modul EM-20/39, je spolu
s kotlom pre pokrytie špičkového zaťaženia
ideálny pre bytové domy od 30 do 50 bytových jednotiek, stredne veľké hotely, domovy
dôchodcov, autosalóny atď. S celkovou účinnosťou 95 % pracuje mini modul BKJ vďaka
využitiu kondenzačného účinku veľmi účinne
a odporúča sa tak pre novostavby alebo pre
modernizácie.
Ďalšou výkonnou variantu je mini modul BKJ
Vitobloc 200 EM-50/81, s celkovou účinnosťou 90,3 %.
Paralelná prevádzka so sieťou
a ostrovná prevádzka
Všetky moduly je možné prevádzkovať nielen
paralelne so sieťou, ale voliteľne tiež v ostrovnej prevádzke. Tak môže v prípade výpadku
verejnej elektrickej siete Vitobloc 200 po krátkej nábehovej fáze dodávať elektrickú energiu.

Výhody na prvý pohľad
n Vysoká elektrická účinnosť vďaka využitiu
energeticky účinných motorov, maximálna
hospodárnosť pri čo najvyššom podiele
vyrobenej elektriny.
n Všetky moduly Vitobloc 200 majú reguláciu
výkonu.
n Sériová výbava štartovacími akumulátormi so synchrónnym generátorom, tak je
bloková kogeneračná jednotka vybavená
pre ostrovnú prevádzku siete a nezvyšuje
sa potreba jalového prúdu.
n Sú určené aj pre náročné podmienky pripojenia, účinník je softvérovo regulovateľný.
n Prevádzka na zemný plyn alebo bioplyn.
n Úspora času a nákladov pri projektovaní,
montáži a uvedení do prevádzky na mieste
pomocou obsiahleho sériového vybavenia.
n Dlhšie intervaly servisu vďaka integrovanému zásobovaniu mazacím olejom
s optimalizovaným objemom nádrže – tým
sa minimalizujú prevádzkové náklady.
n Jednotky sú pripravené k zapojeniu
a preskúšané v závode, minimálne
inštalačné náklady a skontrolované hodnoty
výkonov.
n Preverená technika na základe viac než
1000 nainštalovaných zariadení.
n Osvedčené systémy diaľkovej kontroly
a automatizácie.
n Obsiahle servisné koncepty, napr.
rôzne ponuky údržby od štandardnej
po all inclusive.

Prehľad produktov

Účinné zásobovanie teplom a elektrinou
kompaktými blokovými kogeneračnými jednotkami
Moduly s plynovými motormi v prevádzke na zemný plyn

Modul blokovej
kogeneračnej
jednotky
Vitobloc 200

Počet
valcov

Výkony1)
[kW]
elektrický 2) tepelný 3)
cos ϕ = 1,0 ± 5 %

Príkon v plyne Typ
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

EM-5/13

R3

5,5

13,5

20,2

Lambda = 14)

EM-20/39

R4

20

39

62

Lambda = 14)

EM-50/81

R4

50

81

145

Lambda = 14)

EM-70/115

R6

70

115

204

Lambda = 14)

EM-140/207

R6

140

207

384

Lambda = 14)

EM-199/263

R6

199

263 + 20

538

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením5)

EM-199/293

R6

199

293

553

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením6)

EM-238/363

V12

238

363

667

Lambda = 14)

EM-363/498

V12

363

498

960

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením6)

EM-401/549

V12

401

549 + 16

1053

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením5)

1)

Výkonové hodnoty zodpovedajú DIN ISO 3046 časť 1

2)

Elektrický výkon na svorkách generátora pri cos ϕ = 1

3)

Využiteľný tepelný výkon z chladiacej vody, mazacieho oleja a zo spalín pri vychladení na 120 °C (zemný plyn), prípadne

(pri tlaku vzduchu 1000 mbar, teplota vzduchu 25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 30 %, cos ϕ = 1)

pri Vitobloc 200 typ EM-20/39 vychladenie na 60 °C (pri teplote vody na vstupe do modulu 40 °C)
4)

Motory s 3-cestným katalyzátorom a prevádzkou pri zmiešavacom pomere Lambda = 1

5)

Motory s tlakovým spaľovaním, preplňovanou prípravou zmesi a externým zmiešavacím chladením

6)

Motory s tlakovým spaľovaním, preplňovanou prípravou zmesi a interným zmiešavacím chladením

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Modul EM-5/13

Modul EM-20/39

Modul EM-50/81

6/7

Moduly s plynovými motormi v prevádzke na bioplyn

Modul blokovej
kogeneračnej
jedntoky
Vitobloc 200

1)

Počet
valcov

Výkony1)
[kW]
elektrický 2) tepelný 3)
cos ϕ = 1,0 ± 5 %

Príkon v plyne Typ
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

BM-36/66

R4

36

66

122

Lambda > 14)

BM-55/88

R6

55

88

165

Lambda > 14)

BM-190/238

R6

190

238 + 16

493

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením5)

BM-366/437

V12

366

437 + 16

950

Prepĺňanie turbom
so zmieš. chladením5)

Výkonové hodnoty zodpovedajú DIN ISO 3046 diel 1
(pri tlaku vzduchu 1000 mbar, teplota vzduchu 25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 30 %, cos ϕ = 1)

2)

Elektrický výkon na svorkách generátora pri cos ϕ = 1

3)

Využiteľný tepelný výkon z chladiacej vody, mazacieho oleja a zo spalín pri vychladení na 150 °C (bioplyn)

4)

Motory s tlakovým spalovaním, bez prepĺňania a prevádzke so zmiešavacím pomerom Lambda > 1

5)

Motory s tlakovým spalovaním, preplňovanou prípravou zmesi a externým zmiešavacím chladením

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Modul EM-140/207

Modul EM-238/363

Modul EM-401/549

Kompletný program Viessmann

Olejové kotly
na výrobu tepla
do 116 MW príp.
pary do 120 t/h

Plynové kotly na výrobu
tepla do 116 MW príp.
pary do 120 t/h

Solárna termika
a fotovoltika

Rodinný dom

Bytový dom

Priemysel / výroba
/ obce

Centrálne
zásobovanie teplom

Individuálne riešenia s efektívnymi systémami

Kompletný program ﬁrmy Viessmann ponúka
pre všetky aplikačné oblasti a všetky zdroje
energií individuálne riešenia s efektívnymi
systémami. Ako ekologický priekopník ponúka
spoločnosť Viessmann inteligentné, komfortné a efektívne vykurovacie, klimatizačné a
chladiace systémy a decentrálnu výrobu elektriny. Viessmann produkty a systémy zaručujú
najvyššiu efektívnosť a spoľahlivosť.
Kompletný program ﬁrmy Viessmann ponúka
špičkové technológie a vytvára štandard
pre celé odvetvie. S vysokou energetickou
efektívnosťou pomáha šetriť vykurovacie
náklady a predstavuje správnu voľbu aj
z ekologického hľadiska.

Všetko z jednej ruky
Viessmann má pre každé použitie ten správny
produkt, či už pre vykurovacie systémy, nástenné alebo stacionárne. Či už pre rodinné
domy, pre veľké obytné budovy, živnosti a
priemysel alebo aj pre lokálne siete diaľkového
vykurovania. Či je zariadenie určené na modernizáciu alebo pre novostavbu, či už pre potrebu tepla, pary, prúdu a chladu – Viessmann je
vždy ten správny partner.
Rozsiahla expertíza v skupine Viessmann
poskytuje partnerom cestu k perfektnému
riešeniu. Obšírna servisná ponuka uzatvára
výkonové portfólio.
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Zariadenia na vykurovanie
drevom, kogeneračné zariadenia a zariadenia na bioplyn
do 50 MW

Tepelné čerpadlá
pre soľanku, vodu
a vzduch do 2 MW

Systémové
komponenty

Chladiaca technika

Kompletný program ﬁrmy Viessmann:
Individuálne riešenia s efektívnymi systémami pre všetky
zdroje energií a aplikačné oblasti

Ponuka pre všetky zdroje energie
a aplikačné oblasti
n Plynové a olejové kotly na výrobu tepla
do 116 MW príp. pary do 120 t/h
n Kogeneračné zariadenia do 50 MWel
n Tepelné čerpadlá do 2 MW
n Zariadenia na spalovanie dreva do 50 MW
n Zariadenia na bioplyn od 18 kWel do 20 MWplyn
n Zariadenia na úpravu bioplynu do 3000 m3/h
n Solárna termika
n Fotovoltika
n Príslušenstvo
n Chladiaca technika

Údržba a servis
Jedno, či pri uvedení do prevádzky, údržbe
alebo odstránení porúch, v celej skupine
Viessmann sa môže partner spoľahnúť na
kompetentnú podporu. Naši spolupracovníci
sú mu k dispozícii telefonicky alebo osobne.
Online nástroje poskytujú cennú pomoc
a v prípade potreby sú náhradné diely dodané
na druhý deň.
Školenia
Viessmann akadémia ponúka od obchodných
až po technické školenia. Tým majú naši partneri vždy tie najnovšie poznatky.

Podnikanie
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov inteligentných, komfortných a efektívnych
vykurovacích, klimatizačných a chladiacich
systémov a decentrálnej výroby elektriny.

To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne
aspekty zosúladené tak, aby boli uspokojené
požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujúca generácia.

Ako rodinný podnik v tretej generácií dodáva
už desaťročia obzvlášť efektívne vykurovacie
systémy s nízkymi emisiami.

K hlavnej obchodnej činnosti patrí ochrana klímy a životného prostredia, efektívnosť zdrojov
v celom podnikaní.

Silná značka vzbudzuje dôveru
Značka Viessmann a jej posolstvo je celosvetovo charakteristický znak. „Climate of
innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to
viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého
produktového využtia a zároveň záväzok ku
ochrane klímy.

Príklad Efektivita Plus
S projektom trvalej udržateľnosti Efektivita Plus
ukazuje Viessmann v Allendorfe, že energetické a klimatické ciele pre rok 2050 môžu byť
splnené dostupnou technikou už dnes. Výsledky už hovoria za seba:

Trvalo obchodovať
Prevzatie zodpovednosti znamená pre
Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.

Nemecká cena
za trvalú udržateľnosť
Najudržateľnejšia
výroba Nemecka 2009

Nemecká cena
za trvalú udržateľnosť
Najudržateľnejšia
značka Nemecka 2011

n Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o 60 %
n Zníženie emisií CO2 o 80 %
Dlhodobý cieľ je zabezpečiť samostatné
pokrytie energetickej potreby v podniku.

Cena Energy Efﬁciency Award 2010

Skupina Viessmann
Informácie o podnikaní
n Rok založenia: 1917
n Počet zamestnancov: 10600
n Obrat skupiny: 1,89 miliárd Euro
n Podiel exportu: 54 %
n 27 výrobných závodov v 11 krajinách
n Predajné organizácie v 74 krajinách
n 120 predajných pobočiek vo svete

Kompletná ponuka skupiny
Viessmann pre všetky zdroje energie
a aplikačné oblasti
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Plynové a olejové kotly
Kogeneračné zariadenia
Tepelné čerpadlá
Zariadenia na spaľovanie dreva
Zariadenia na bioplyn
Zariadenia na úpravu bioplynu
Solárna termika
Fotovoltika
Príslušenstvo
Chladiaca technika

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

Vaša špecializovaná kúrenárska ﬁrma:
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