Spaľovacie zariadenia na drevo do 13000 kW
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Spoľahlivo, trvalo udržateľne, hospodárne
Výnimočné nápady využitia biomasy pri získavaní energie.

To je zásada, ktorej sa tím Mawera upísal
od roku 1975. S úspechom. Pretože sa od
začiatku zameriaval na drevné palivá, podnik
medzičasom patrí medzi celosvetovo vedúcich
lídrov vo výrobe zariadení na spaľovanie
biomasy.
Od roku 2006 patrí Mawera ku skupine
Viessmann. V spojení s ďalšími ﬁrmami
skupiny Viessmann máte k dispozícii kompetenciu a skúsenosti pri plánovaní, projekcii
a výstavbe kompletných energocentrál pri
využití všetkých energetických nosičov –
predovšetkým samozrejme pri termickom
využití biomasy.
Prečo biomasa?
Popri podnikoch v drevárskom priemysle
sa stále viac komún, kontraktorov a iných
komerčných výrobcov tepla rozhoduje pre
biomasu ako palivo. Toto vyplýva z menšieho
kolísania cien ako pri fosílnych palivách,
dodáva sa z regiónov, ktoré nezasahujú krízy
a v neposlednom rade prináša udržateľnosť
a CO2 neutralitu a príspevok pre kvalitu života
v budúcnosti.

Palivo biomasa:
 Malé kolísanie cien
 Vysoká dostupnosť
 Dorastá, CO2 neutrálne palivo
Mawera
 Spaľovacie zariadenia na biomasu
od 850 do 13000 kW
 Zariadenia na výrobu tepla, pary
a elektrickej energie
 Založené 1975
 Sídlo v Hard am Bodensee, Rakúsko
 140 pracovníkov
 Podiel exportu: viac ako 80%

Odpad z lesa a píly

Drevo zo starostlivosti o krajinu

Kôra

Odpadné drevo, spracovanie dreva

Hobliny

Pelety

Plochý posuvný rošt FSB 1100
Biowärme Frastanz, Rakúsko

Drevný prach

Výskum a vývoj
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Inovácia s trvalo udržateľným využitím
Pokrok nemá žiadnu šancu, ak zostane všetko po starom.

Ako základ pre pokrok a inováciu prevádzkuje
Mawera svoje vlastné testovacie zariadenie
v Harde. Popri testoch so špeciﬁckým palivom
od zákazníkov slúžia tu získané poznatky na
náš ďalší stály rozvoj. Tento dopĺňame spoluprácou s technickými univerzitami a ďalšími
vedeckými inštitúciami. Nízkoemisné spaľovacie technológie a optimalizované geometrie
spaľovacích komôr sú výsledky výskumných
aktivít Mawera. Z toho neproﬁtujú iba naši
zákazníci, ale aj životné prostredie.
Vynikajúce výsledky
Ako inovatívny podnik trvalo hľadáme nové
riešenia. Za to bola Mawera už viackrát
a opakovane ocenená:
 Cena za inováciu 2004
 Rakúska Značka kvality 1985 ako prvá
v odvetví
 Adl (Pracovné príležitosti vytvorené
inováciou) 2003 víťaz v spolkovej krajine
Voralberg, AT
 Bavorská Štátna cena 1981 a 1988
 Ekologická certiﬁkácia 2009
Úspech nám dáva za pravdu
 Najlepšie hodnoty NOx vlastnej spaľovacej
komory Low NOx od Mawery
 Najvyššie účinnosti pri nepatrnom
opotrebení zariadenia
 Najnižšie hodnoty emisií vďaka regulácií
Mawera Logic

ORC Modul, elektráreň
na spaľovanie dreva
Hövelhof GmbH, Nemecko
(Kogeneračné zariadenie)

Plochý posuvný rošt FSB 1700
Parný kotol 2,6 t/h, 20 bar

Systémové riešenia

Spaľovacie systémy Mawera
Druh paliva a iné špeciﬁcké požiadavky zákazníka určujú typ spaľovacieho systému. Na
výber sú kotly s podsuvným roštom, s dvojitým roštom, so spaľovním s plochým posuvným
roštom, so spaľovaním s priamym vháňaním zmesi paliva a vzduchu, alebo zvláštne vykurovacie zariadenia – v ponuke vždy tiež v prevedení Low NO x pre zníženie emisií NOx .

Pyroﬂex (typ FSB)
Plne automatický kotol na drevo
s plochým posuvným roštom
850 až 1700 kW
Pre suché až vlhké palivá
Obsah vody: max. w50

Pyroﬂex (typ SRT)
Plne automatický kotol na drevo
so stupňovytým roštom
850 až 8000 kW
Drevná štiepka, drevný odpad z lesa,
odrezky, kôra, drevo zo starostlivosti
o krajinu, kusy koreňov
Obsah vody: w20 až w60

Pyroﬂex (typ FSR)
Plne automatický kotol na drevo
s plochým posuvným roštom
850 až 13 000 kW
Zbytkové drevo z lesa, odrezky, zbytkové
drevo z priemyselnej výroby (hobliny, piliny,
prach, MDF)
Obsah vody: w6 až w55

Pyrovent (typ FR)
Plne automatický kotol na drevo
s priamym vháňaním zmesy paliva a vzduchu
850 až 13 000 kW
Pre spaľovanie veľmi prachového, suchého
paliva z priemyselného spracovania dreva
Obsah vody: w6 až w15
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Systémové riešenia Mawera vyrobené na mieru
Oblasťou použitia pre vykurovacie zariadenia Mawera je produkcia stredotlakovej /
nízkotlakovej vody a pary, príp. procesného tepla pomocou termooleja (kogeneračné zariadenie). V sortimente Mawera sú k dispozícií aj kontajnerové systémy domových kotolní.

Vynášanie paliva
 Posuvná podlaha
 Kyvadlové a horizontálne závitovky
 Miešacie a dávkovacie zásobníky

Dopravné systémy
 Rúrový a žľabový závitovkový dopravník
 Hydraulické a pneumatické dopravné
systémy
 Reťazový žľabový dopravník

Pneumatický čistiaci systém
Kompletný rúrkový výmenník tepla je čistený
s periodickými impulzmi tlaku vzduchu počas
prevádzky

Odprašovač spalín MZA
 Pre drevnú štiepku
 Pre pelety
 Predradený odlučovač pri zariadeniach
s E-ﬁltrom

Regulácia a riadiaci systém
 Systém vizualizácie
 Mawera Logic
 Jednoduchá diaľková údržba cez Visio Web

Služby

Profesionálny servis a podpora
S vykurovacím zariadením Mawera sa rozhodujete pre vysokokvalitný špičkový výrobok.

Od plánovania cez spracovanie konceptu
až po uvedenie do prevádzky Vášho vykurovacieho zariadenia proﬁtujete z know-how
a dlhoročných skúseností našich expertov.
Mawera predstavuje ako partnera pre celý
cyklus životnosti zariadenia. Vlastní pracovníci
v manažmente projekcie a servise sa školia
a nepretržite vzdelávajú, najmä na kompetenciu riešení.

Servis Mawera
 Servisná zmluva upravená podľa
potrieb zákazníka
 Skúsení pracovníci Mawera so
zodpovedajúcim know-how
 Zásah na diaľku v prípade poruchy
 Profesionálny manažment náhradných
dielov
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Profesionálna starostlivosť
Projekčné oddelenie Mawera sa stará
o dokonalé zosúladenie medzi všetkými
zúčastnenými ﬁrmami na stavbe. Naši prvotriedny monážni a servisní technici garantujú
rýchlu montáž ako aj profesionálne uvedenie
do prevádzky a odovzdajú Vám zariadenie
v zdokumentovanom, prebranom a dokonalom stave. Svedomito plánovaná a prevedená
údržba tvorí predpoklad pre dlhodobo optimalizovanú prevádzku zariadenia, znižuje prestoje
a náklady na opravu.
Údržba upravená podľa priania
zákazníka na mieru
Vaše výhody zo zmluvy o údržbe Mawera:
 Udržiavanie prevádzkovej bezpečnosti
 Zvýšenie disponibility zariadenia
 Rýchly čas reakcie cez diaľkovú
údržbu – odstránenie poruchy bez
potreby výjazdu

Meracia technika a manažment
náhradných dielov
Aby sme aj počas prevádzky mohli cielene
a na správnom mieste zasiahnuť realizujeme
odborné merania. Profesionálny manažment
náhradných dielov uzatvára servisnú ponuku.
Zákaznícke školenia Mawera sú základom pre
odbornú prevádzku zariadenia. Požadované
a odborne kopetentné školenie pre vás a vašich
pracovníkov považujeme za samozrejmosť.
Tešíme sa, že aj vás už čoskoro môžeme privítať v kruhu našich spokojných zákazníkov.

Referencie

2 x podsuvné spaľovanie FU 2 500 RA, Mosser Leimholzbau,
Randegg, Rakúsko
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Prvotriedne referencie
sú náš presvedčivý argument

Energia z biomasy je mnohostranne
využiteľná: Ponuka Mawera so spaľovacími
zariadeniami na drevo postačuje pre obytné
domy, priemyselné prevádzky alebo zásobovacie zariadenia.
Našich viac ako 5000 spokojných zákazníkov
využíva prednosti práve
z využitia energie z biomasy.
 Drevárske remeslo
(Stolári, podniky pre zariaďovanie
interiérov atď.)
 Drevársky priemysel
(Výrobcovia a spracovatelia drevotrieskových dosiek, MDF, drevovláknitých
dosiek (sololitu), OSB, preglejok a iné.)
 Píliarsky priemysel (píly)
(Píly na mäkké a tvrdé drevo)
 Recyklačný priemysel
(Spracovanie starého dreva)
 Živnosti a priemysel
(Potravinársky, farmaceutický, chemický
priemysel, atď.)
 Dodávatelia stavieb
(Obytné budovy, sídliská)
 Turizmus
(Hotely, ubytovacie služby)
 Diaľkové vykurovanie
(Obce, mestá)
 Záhradníctva
(Vykurovanie sklenníkov všetkých veľkostí)

Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen, Švajčiarsko

„Biostrom“ Erzeugungs GmbH,
Fussach, Rakúsko

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
 Plynové a olejové kotly na výrobu tepla
do 116 MW príp. pary do 120 t/h
 Kogeneračné zariadenia do 50 MWel
 Tepelné čerpadlá do 2 MW
 Zariadenia na spaľovanie dreva do 50 MW
 Zariadenia na bioplyn od 18 kWel do 20 MWplyn
 Zariadenia na úpravu bioplynu do 3000 m3/h
 Solárna termika
 Fotovoltika
 Príslušenstvo
 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.
Ako rodinný podnik v tretej generácií dodáva
už desaťročia obzvlášť efektívne vykurovacie
systémy s nízkymi emisiami.
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.
Trvalo obchodovať
Prevzatie zodpovednosti znamená pre
Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.
To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne

aspekty zosúladené tak, aby boli uspokojené
požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujúca generácia.
K hlavnej obchodnej činnosti patrí ochrana klímy a životného prostredia, efektívnosť zdrojov
v celom podnikaní.
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 hovoria za seba:

2009/2011/2013:
Nemecká cena za trvalú
udržateľnosť pre produkciu/značku/
efektivitu zdrojov

 Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o 60 %
 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
 Rok založenia: 1917
 Počet zamestnancov: 11 400
 Obrat skupiny: 2,1 miliárd Euro
 Podiel exportu: 55 %
 27 výrobných závodov v 11 krajinách
 Predajné organizácie v 74 krajinách
 120 predajných pobočiek vo svete

Kompletná ponuka skupiny
Viessmann pre všetky zdroje energie
a aplikačné oblasti
 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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