Vykurovanie drevom vo veľkom
od 150 do 13000 kW

Vykurovacie systémy
Priemyselné systémy
Chladiace systémy

Úvod
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Prečo vykurovať práve drevom?

Stúpajúce náklady na fosílne energie a rastúce
ekologické povedomie viedli k neustále rastúcemu dopytu po obnoviteľných energetických
zdrojoch. Moderné vykurovanie na drevo predstavuje ekologickú a hospodárnu alternatívu
(alebo doplnok) ku klasickým systémom na
fosílne palivá.
Trvalá udržateľnosť
Ak sa drevo používa v spojení s trvalo udržateľným lesným hospodárstvom, tak predstavuje obnoviteľný a ekologický zdroj energie
ako aj významny prvok trvalo udržateľného
riadenia zdrojov.

Hospodárnosť
Drevo je ako domáca surovina cenovo
veľmi výhodná a jeho cena nepodlieha
veľkým výkyvom.
Špičková technológia a spoľahlivosť
Moderné zariadenia na biomasu pracujú plne
automaticky a sú vybavené regulačnými
a bezpečnostnými zariadeniami pre spoľahlivú,
efektívnu a bezpečnú prevádzku.
Z domácich zdrojov a nezávisle
Drevo sa ako domáci produkt ťaží energeticky
mimoriadne efektívne a prospieva aj regionálnej ekonomike.

Neutrálnosť bilancie CO2
Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO2,
koľko ho stromy za svoj doterajší život
absorbovali. Spaľovanie dreva je preto CO2
neutrálne.

Energia z dreva – obnoviteľná
s neutrálnou bilanciou CO2

Kolobeh CO2
Rozpad

Kolobeh CO2
Spaľovanie

Fotosyntéza

Vyschnuté
stromy

Palivové
drevo

Zaujímavosti na
tému drevených
palív

Dôležité vedieť
Vykurovacie systémy na drevo sú k dispozícii pre najrôznejšie palivá na báze dreva.
Následne uvádzame niekoľko informácií k ich skladovaniu a charakteristike.

Skladovanie kusového dreva
Spaľovanie vlhkého dreva je nielen nehospodárne, ale môže v dôsledku nízkej spaľovacej
teploty produkovať aj vysoké emisie škodlivín,
ako aj dechtové usadeniny v komíne. Drevo
dosahuje svoju najvyššiu výhrevnosť po aspoň
trojročnom sušení na chránenom mieste.

Vlastnosti drevených peliet
Na výrobu peliet podľa noriem EN-Plus alebo
EN ISO 17225-2 sa používajú drevené zvyšky
v 100% prírodnom stave. Táto surovina vzniká
vo veľkých množstvách vo forme hoblín či pilín
ako odpadový produkt v drevospracujúcom
priemysle.

K tomu ešte niekoľko tipov:
n Drevenú guľatinu je treba od priemeru
10 cm rozštiepiť
n Kusové drevo navrstvite na seba na dobre
vetranom a podľa možnosti slnečnom
mieste, ktoré je chránené pred dažďom.
n Ak je možné, tak kusové drevo stohujte
s dostatkom miesta medzi jednotlivými
kusmi, aby vzduch mohol odviesť vlhkosť,
ktorá sa z dreva uvoľňuje.
n Kusové drevo uskladňujte na podkladovom
tráme, tak, aby vlhký vzduch mohol byť
odvádzaný preč.
n Čerstvé drevo neskladujte v pivnici, lebo
sušenie vyžaduje dostatok vzduchu
a slnka. Už vysušené drevo však možno
skladovať aj v pivnici.

Jemnozrnné drevené zvyšky sú pod veľkým
tlakom komprimované a zlisované (peletizované) do valcovitého tvaru. Táto surovina sa
skladuje a prepravuje v suchom prostredí.
Bezpodmienečne nutné je absolútne suché
skladovanie. Len takto je možné zaručiť bezchybné a účinné spaľovanie.

Drevená štiepka – normované
kvalitné palivo
Pri výbere vhodného paliva pre zariadenia na
spaľovanie drevenej štiepky by mal kupujúci
zohľadniť niekoľko kvalitatívnych parametrov.
Preto by sa tiež pri kúpe drevenej štiepky mala
aplikovať palivová norma EN ISO 17225-4.
Táto norma sa výhradne venuje využívaniu
drevenej štiepky v malých spaľovacích zariadeniach. V nej sú o.i. opísané rôzne frakcie, ako
aj kvalitatívne triedy tohto paliva.

Drevené pelety sú k dispozícii v balenej či
voľnej forme. Vo voľnej forme sú dopravované pomocou cisternových vozidiel, odkiaľ sú
následne nafúkavané pomocou hadicového
systému do skladu či zásobníka paliva.
Ideálny na tento účel je doterajší priestor
pôvodných skladov uhlia, pri nahradzovaní
starých uhoľných kotolní.
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Spoľahlivo, udržateľne, hospodárne
Efektívne koncepcie pre využívanie biomasy na výrobu energie

Okrem ﬁriem v drevárskom priemysle sa čoraz
viac obcí, dodávateľov a iných komerčných poskytovateľov energie a tepla rozhoduje pre biomasu ako palivo. Tá podlieha nižším cenovým
výkyvom ako fosílne palivá a v neposlednom
rade vďaka udržateľnosti a CO2 neutrálnosti je
rozhodujúcim príspevkom pre živú udržateľnú
budúcnosť.
Druh paliva a ďalšie špeciﬁcké požiadavky
zákazníka určujú typ spaľovacieho systému.
Na výber sú kúreniská s plochým posuvným
roštom, stupňovitým roštom a priamym spaľovaním – zakaždým k dispozícii aj ako variant
s technológiou Low-NOx.
Palivo biomasa
n Nízke kolísanie cien
n Vysoká disponibilita
n Obnoviteľný, CO2 neutrálny
nosič energie

Drevený odpad z lesa a zvyšky po pílení

Drevo zo starostlivosti o krajinu

Drevo z výmladkového hospodárstva

Kôra

Zvyšky zo spracovania dreva

Piliny

Pelety

Drevený prach

Vykurovacie systémy
od 150 do 13000 kW
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Priemyselné kotly na biomasu
Vitoﬂex 300-RF
Inovatívny kotol na
tuhé palivá s rotačným
spaľovaním.
Pre pelety, štiepku
a drevené hobliny.
Obsah vody: max. W35
150 až 540 kW
Strana 8

Vitoﬂex 300-FSB
Plne automatické zariadenie na kúrenie drevom
s kúreniskom s plochým
posuvným roštom
180 až 1700 kW
Na suché až vlhké drevené
palivá
Obsah vody: max. W50
Strana 18

Vitoﬂex 300-UF
Plne automatický kotol
na drevené palivo
s roštovým spaľovaním.
Pre pelety, štiepku
a drevené hobliny.
Obsah vody: max. W50
390 až 1250 kW
Strana 10

Vitoﬂex 300-SRT
Plne automatické zariadenie
na kúrenie drevom s kúreniskom so stupňovitým
roštom 850 až 13000 kW
Drevená štiepka, lesné drevo a drevený odpad z píly,
kôra, drevo zo starostlivosti
o krajinu, zelený odpad,
dlhovláknitá kôra
Obsah vody: W20 až W60
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Vitoﬂex 300-FSR
Plne automatické zariadenie
na kúrenie drevom s kúreniskom s plochým posuvným
roštom 850 až 13000 kW
Lesné drevo a drevený odpad z píly, drevený odpad zo
spracovania dreva (triesky,
piliny a hobliny po frézovaní,
prach, drevotrieska, MDF)
Obsah vody: W6 až W55
Strana 22

Vitoﬂex 350-VFE
Plne automatické zariadenie
na kúrenie drevom
s vháňaním vzduchom
850 až 13000 kW
Na spaľovanie veľmi prachového, suchého paliva
z priemyselného spracovania dreva
Obsah vody: W6 až W15
Strana 24

Vykurovací kotol na
drevo s rotačným
spaľovaním

Vitoﬂex 300-RF
150 až 540 kW

Inovatívny vykurovací kotol na drevo s rotačným spaľovaním s výkonom
od 150 do 540 kW, určený pre drevené palivá s max. obsahom vody 35 %.

Čisté a účinné spaľovanie
Osvedčená spaľovacia technika kotla Vitoﬂex
300-RF dosahuje podobné emisné hodnoty,
ako moderné plynové zariadenie a v závislosti
od daného paliva udržiava emisie CO, NOx
ako aj prachových častíc (TZL) na minime.
Kombinácia spaľovacej techniky a digitálnej
regulácie modulovaného výkonu umožňuje
účinnosti až 94 %.

So svojím patentovaným rotačným spaľovaním
predstavuje vykurovací kotol Vitoﬂex 300-RF
najnovší vývojový stupeň techniky v tejto oblasti. Dopravná závitovka kontinuálne privádza
drevené palivo na pohyblivý rošt, na ktorom
dochádza k splyňovaniu paliva (za prívodu primárneho vzduchu regulovaného Lambda sondou). Kontinuálne splyňovanie prebieha pri nedostatku vzduchu. Vznikajúci drevoplyn je
premiešaný pomocou rotačného ventilátora
so sekundárnym vzduchom, ktorý je zavírený
rotačným pohybom ventilátora. Týmto je zabezpečené dokonalé premiešanie s drevoplynom.

Mobilná tepelná centrála v kontajneri
Vykurovacie kotly Vitoﬂex 300-RF na drevo
sú k dispozícii tiež ako hotové riešenie
v kontajneri na aplikácie, kde nie sú k dispozícii
kryté priestory pre kotly alebo v prípadoch,
kde je nutné stavebné náklady priamo na
mieste tlačiť na minimum. K tomuto hotovému
riešeniu patria predinštalované vykurovacie
kotly na drevo v špeciálnom kontajneri ako aj
prídavne zariadenia. Individuálne kontajnerové
riešenia možno presne prisposobiť požiadavkám zákazníka.

Spaľovanie drevených aj priemyselných peliet, drevenej štiepky
do obsahu vody W35, dreveného
odpadu z píly a drevené brikety
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sekundárny vzduch regulovaný pomocou
rotačného ventilátora
vynášanie popola
celoplošne pohyblivý rošt
dopravná závitovka s blokovacou vrstvou
zapaľovací ventilátor
regulovaný primárny vzduch
priestor rotačného spaľovania
horizontálny výmenník tepla
bezpečnostný výmenník tepla
pneumatické čistenie rúrok
recyklovaný plyn
sací ventilátor s Lambda sondou
a snímačom teploty
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Vitoﬂex 300-RF – vykurovací kotol na drevo s rotačným
spaľovaním

Výhody na prvý pohľad
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mobilná tepelná centrála v kontajneri

n
n

Plnoautomatický vykurovací kotol na drevo s rotačným spaľovaním
Menovitý tepelný výkon: 150 až 540 kW
Na suché drevené palivá s maximálnym obsahom vody do 35 %
Vysoká účinnosť (do 94 %) a nízke emisie prevádzky vďaka regulovanému
prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu a spaľovaním s malými časticami
Max. teplota na výstupe do 100 °C
Max. prevádzkový tlak: 3 bar (4,5 bar na dopyt)
Trojťahový kotol a modulovaná regulácia výkonu (regulačný rozsah 1:4)
Automatické zapaľovacie zariadenie eliminuje nutnosť zachovania žeravých
uhlíkov a šetrí palivo
Jednoduchá údržba vďaka automatickému odstraňovaniu popola,
alternatívne s pneumatickým čistiacim systémom a odlučovačom popolčeka
z odpadového vzduchu
Vyspelé poistné zariadenia umožňujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
K dispozícii ako kompletné hotové riešenia v kontajneroch

Technické údaje viď strana 17

Vykurovací kotol na
drevo s roštovým
spaľovaním

Vitoﬂex 300-UF
390 až 1250 kW

Vykurovací kotol na drevo s roštovým spaľovaním konštruovaný podľa najnovšieho stavu
techniky s výkonom 390 až 1250 kW. Pre drevené palivá s maximálnym obsahom vody 50 %.

Kombinácia pohyblivého roštu s osvedčeným
žiarovým lôžkom a nakloneným vonkajším
roštom optimálnym spôsobom spája pri kotle
Vitoﬂex 300-UF výhody spaľovania na pohyblivom rošte s výhodami podsuvného roštového
spaľovania. Dopravná závitovka vedie palivo na
žiarové lôžko, kde dochádza k jeho predsušeniu. Na vonkajšom rošte a následne na pohyblivom posuvnom rošte sa palivo kompletne
splyňuje. Následne je takto vygenerovaný
drevoplyn spaľovaný pomocou regulovaného
prívodu sekundárneho vzduchu.

Spaľovací priestor je vyhotovený z lisovaných
a pálených šamotových tehál s vysokým
obsahom ílu, čím sa zabezpečuje mimoriadna
odolnosť. Všetky prvky roštu pozostávajú
z kvalitnej a hrubostennej chrom-oceľovej
liatiny, takže odolávajú aj tým najvyšším dosahovaným teplotám. Vykurovací kotol Vitoﬂex
300-UF na drevo je vybavený osvedčeným
trojťahovým výmenníkom pre maximálny
prenos tepla a vysokú účinnosť.
Čisté a účinné spaľovanie
Osvedčená spaľovacia technika kotla Vitoﬂex
300-UF dosahuje nízke emisné hodnoty (obzvlášť pre CO a NOx). Prevádzka s modulovanou
reguláciou výkonu a optimalizovaným princípom
spaľovania umožňuje učinnosť až 92 %.

Najvyššia kvalita pri návrhu
ako aj konštrukcii
Vykurovací kotol Vitoﬂex 300-UF na drevo je
navrhnutý pre najnáročnejšie podmienky použitia (široká ﬂexibilita paliva W10 až W50).

Spaľovanie drevených aj priemyselných peliet, drevenej štiepky
do obsahu vody W50, drevené čipy
a drevené brikety
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Vitoﬂex 300-UF
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dopravná závitovka s blokovacou
vrstvou
spaľovacia vanička s vnútorným
roštom a primárnym vzduchom 1
vonkajší rošt s primárnym
vzduchom 2
pohyblivý posuvný rošt
sekundárny vzduch
zapaľovací ventilátor
vynášanie popola
vysokoteplotná zóna pre
vyhorenie
dvere spaľovacieho priestoru
trojťahový kotol
bezpečnostný výmenník tepla
pneumatické čistenie rúrok
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Vykurovací kotol na drevo Vitoﬂex 300-UF s pneumatickým
čistením

Výhody na prvý pohľad
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
Spaľovacia komora vymurovaná šamotovými tehlami
s vonkajším roštom a pohyblivým podávacím roštom

n
n

Plnoautomatický vykurovací kotol na drevo s roštovým kúreniskom
Menovitý tepelný výkon: 390 až 1250 kW
Pre drevené palivá s obsahom vody do 50 % (W50*)
Vysoká účinnosť vďaka osvedčenej spaľovacej technike, trojťahovému
výmenníku tepla, modulujúcej regulácii výkonu a regulovanému prívodu
primárneho a sekundárneho vzduchu
Max. teplota na výstupe do 100 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
Jednoduchá údržba vďaka plnoautomatickému odstraňovaniu popola
a pneumatickému čistiacemu systému (príslušenstvo)
Vyspelé poistné zariadenia umožňujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
Optimálny výkon zariadenia sa dosahuje konštrukciou a dodávkou všetkých
komponentov z jednej ruky
Automatické zapaľovacie zariadenie eliminuje nutnosť zachovania žeravých
uhlíkov a šetrí palivo (príslušenstvo – len pre palivá s obsahom vody nižším
ako 40 %)
Náš tím expertov vám zariadenie individuálne naplánuje
Vynikajúca regulácia výkonu od 30 do 100 %

Technické údaje viď strana 17
* Podľa normy EN ISO 17225-1

Systémová technika

Rozsiahly energetický manažment
Modulovaná regulácia výkonu pre maximálny a bezpečný výkon vykurovacieho zariadenia

Moderné kotlové regulácie pre zariadenia na
biomasu ponúkajú rovnako pohodlnú reguláciu ako väčšina štandardných regulačných
jednotiek zariadení na fosílne palivá. Vďaka
vyhotoveniu s modulovanou reguláciou výkonu a akumulačným zásobníkom na vykurovaciu vodu sa dá výstupná teplota regulovať
ekvitermicky.
Regulácia kotla (pre Vitoﬂex 300-RF)
Digitálna modulovaná regulácia výkonu zabezpečuje optimálne spaľovanie vďaka presnej
regulácii pomeru spaľovacieho vzduchu, recirkulácie spalín a paliva. Regulácia monitoruje:

Regulácia kotla (pre Vitoﬂex 300-UF)
Regulácia kotla je kompletne programovateľná
pre moduláciu výkonu a zariadenia. Regulácia
riadi otáčky všetkých ventilátorov a ovláda
dopravné palivové cesty a monitoruje:
n teplotu na výstupe a teplotu spiatočky
do kotla na drevo
n svetelné závory systému dopravy paliva
n tlakový snímač pre spoľahlivý podtlak
n teplotu spalín
n snímač teploty spaľovacej komory (horná
hranica teploty)
n obsah kyslíka v spalinách (Lambda sonda)

n teplotu na výstupe a teplotu spiatočky kotla
na drevo
n stav kúreniska
n svetelné závory podávacieho systému
n teplotu spalín
n obsah kyslíka v spalinách (Lambda sonda)

Energocentrála skladajúca sa z kotla Vitoﬂex 300-UF (vľavo)
a Vitoﬂex 300-RF (vpravo)
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Akumulačný zásobník na vykurovaciu vodu
Pri zariadení na biomasu je akumulačný
zásobník na vykurovaciu vodu dôležitým
komponentom pre presnosť regulácie (schopnosť prispôsobiť výkon zariadenia skutočnej
spotrebe). Akumulačný zásobník na vykurovaciu vodu uľahčuje teplotné vrtsvenie, účinne
redukuje časté zapínanie a vypínanie spaľovacieho systému a teplotu na výstupe zariadenia
prispôsobuje spotrebe tepla. Pri všetkých reguláciach je k dispozícii päť vstupov snímačov
na optimálnu moduláciu horáka v závislosti od
teploty zásobníka.
Diaľkové ovládanie (príslušenstvo)
Diaľkové ovládanie a údržba vykurovacieho
zariadenia prebieha prostredníctvom webového rozhrania. Umožňuje monitorovanie
a nastavenie rôznych systémových parametrov. Monitorovanie zariadenia sa používa väčšinou vo verejných alebo spoločných zariadeniach, prípadne v centrálnych zdrojoch tepla.

Regulácia pre Vitoﬂex 300

Regulácia pre Vitoﬂex 300

Všetky regulácie pre zariadenia na biomasu
vyrába spoločnosť sama. Ďalšie výhody sú:
n rýchla inštalácia so všetkými funkciami
v jednej regulácii,
n jednoduchá obsluha.

Systémová technika

Príslušenstvo zariadenia
Kompatibilné príslušnstvo zabezpečuje automatickú, spoľahlivú a takmer bezúdržbovú
prevádzku celého zariadenia.

Automatické odstraňovanie popola
(príslušenstvo)
Čisté spaľovanie vytvára popol len z minerálnych látok, uložených v dreve. Pohyblivý
rošt odvádza popol zo spaľovacej komory,
kde prepadáva do popolnice. Po vychladnutí
vynáša závitovka popol do veľkoobjemového
externého zásobníka na popol.

Závitovka na vynášanie popola a externý zásobník na popol

Plneautomatický čistiaci systém
(príslušenstvo)
Čistý výmenník tepla je rozhodujúci pre
životnosť a trvalú účinnosť kotla na biomasu.
Pri pneumatickom čistení rúrok výmenníka
tepla sa krátkymi tlakovými rázmi pravidelne
odstraňuje popol z výmenníka tepla, a tým sa
výrazne predĺži bezúdržbová prevádzka kotla.

Pneumatický čistiaci systém

Zariadenia na recirkuláciu spalín
Spaliny s nízkym obsahom kyslíka
(6 až 8 percent) sú vedené naspäť do spaľovacieho procesu. Zmiešaním s primárnym
vzduchom je zabezpečené dokonalé splyňovanie paliva pri nedostatku vzduchu. Tým je
zabezpečená nízka teplota roštu, čo vedie
k vyššiemu stupňu účinnosti. Navyše sú tým
znížené emisie tuhých a znečisťovaných látok
a predĺžená životnosť roštu.

Sklady paliva a systémy
dopravy paliva
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Sklady paliva a systémy dopravy paliva
Sklady paliva a dopravný systém paliva je jedinečný a skonštruovaný pre špeciﬁcké
použitie. Moderné plnoautomatické riešenia dopravy paliva sa dodávajú na mieru.

Sklad paliva so závitovkovým vynášaním
Pivnice alebo bývalé sklady na uhlie je možné
bez veľkej prestavby zmeniť na sklad peliet.
Pelety sa dajú nafúkavať vzduchom na veľké
vzdialenosti prípadne špeciálne závitovky ich
dopravujú spoľahlivo a s nízkou spotrebou
energie.

Sklad paliva so závitovkou na pelety

Bunker s pružinovým alebo horizontálnym
vynášačom
Toto je riešenie pre štvorcové alebo takmer
pravouhlé bunkre. Pružinové rameno posúva
palivo do vynášacej závitovky (pružinové
vynášanie). Pri veľkej sypnej hmotnosti sa
použije horizontálny vynášač (pohon spodného miešadla a pohon vynášacej závitovky je
samostatný).
Bunker s miešadlovým vynášačom (pružinový
alebo horizontálny vynášač)

Bunker s dopravou paliva pomocou
posuvnej podlahy
Táto verzia je ideálna pre veľké pravouhlé
sklady paliva. Klzné hydraulické posuvné rámy podávajú palivo na závitovkový
dopravník. Takto je možné dopravovať veľké
množstvá paliva.

Bunker s posuvnou podlahou

Silo s lievikom
Palivo sa vynáša zo sila výkyvnou závitovkou
v lieviku – bezpečné vďaka automatickému
reverznému chodu. Turniketový podávač
s protipožiarnym certiﬁkátom oddeľuje silo od
vykurovacieho zariadenia. Tento systém sa odporúča pri zariadeniach na spracovanie dreva.

Silo s lievikom

Všetky vykurovacie systémy na drevo od spoločnosti
Viessmann majú:
n vysoko výkonné závitovky s veľkým priemerom
n prevodové motory
s čelným ozubeným
kolesom pre vysoký
krútiaci moment
n optimalizované, veľkoryso dimenzované
prívodné kanály
n certiﬁkované zariadenie
na efektívnu protipožiarnu ochranu.

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka
Vykurovacie systémy spoločnosti Viessmann spĺňajú najprísnejšie požiadavky
na bezpečnosť. Bezpečnostné zariadenia zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky
a zaručujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vášho zariadenia v každom čase.

Ochrana proti vznieteniu
Poskytuje ochranu proti spätnému vznieteniu
odlietajúcich iskier prostredníctvom zabudovanej bariéry a permanentne kontrolovanej
prevádzky pri podtlaku.
Zariadenie pre zabezpečenie
proti spätnému horeniu
Snímač teploty je zabudovaný v prísune paliva
a v prípade jeho zvýšenia okamžite vyprázdni
podsuvnú závitovku od všetkého paliva.
Ochranné zariadenie proti spätnému
horeniu
Horizontálny zasúvadlový posúvač s vratnou
pružinou v prípade výpadku prúdu a nebezpečenstve spätného horenia oddelí prívod
paliva od kotla. Pri podtlaku v sklade paliva sa
na tú istú funkciu použije namiesto zasúvadla
turniketový podávač. Turniketový podávač zabráni nasatiu neželaného vzduchu do procesu
spaľovania.

Bezpečnostný výmenník tepla
Bezpečnostný výmenník tepla, zabudovaný do
kotla na drevo, je zapojený na vodovodnú sieť
a zabraňuje prehriatiu kotla na drevo pri výpadku prúdu. Neelektrický termicky ovládaný
ventil sa aktivuje pri nastavenej teplote kotla
a chladí kotlovú vodu prostredníctvom nepriameho prenosu tepla cez poistný výmenník tepla.
Prídavné bezpečnostné zariadenia
Okrem uvedených bezpečnostných zariadení
majú vykurovacie systémy na drevo od spoločnosti Viessmann aj bezpečnostné zariadenia v zmysle bezpečnostných štandardov:
n Vypínanie pri nedostatku vody
n Snímače tlaku a teploty
n Bezpečnostný obmedzovač teploty.

Priečne podávanie štiepky
z vynášaním pomocou posuvného dna

Technické údaje
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Vitoﬂex 300-RF
Model

150

220

300

400

540

kW

150

220

300

400

540

Rozmery
Dĺžka
Šírka
Výška

mm
mm
mm

2513
1050
1825

2537
1330
2084

2893
1330
2084

2877
1570
2422

3105
1570
2492

Hmotnosť

kg

2198

3024

3433

4438

5108

Max. prevádzkový
tlak

bar

3

3

3

3

3

390

530

720

950

1250

kW

390

530

720

950

1250

Rozmery
Dĺžka
Šírka
Výška

mm
mm
mm

3282
1274
2378

3782
1274
2536

3877
1380
2834

3835
1612
3035

4380
1612
3230

Hmotnosť

kg

5230

7554

8869

11463

12918

Max. prevádzkový
tlak

bar

6

6

6

6

6

Menovitý tepelný
výkon

Vitoﬂex 300-UF
Model
Menovitý tepelný
výkon

Vitoﬂex 300-FSB
180 až 1700 kW

Zariadenie na
spaľovanie dreva
s plochým posuvným
roštom

Plochý posuvný rošt sa hodí najmä pre rôznorodé druhy palivového dreva

Kúrenisko s plochým posuvným roštom
Plochý posuvný rošt sa hodí najmä na spaľovanie palivového dreva s obsahom vody až
50 percent a obsahom popola až 3 percentá.
Podstatné výhody Vitoﬂex 300-FSB sú použiteľnosť rôznych palív a nízky obsah tuhých
znečisťujúcich látok v spalinách, vďaka pokojnému žiarovému lôžku. Geometria spaľovacieho priestoru bola vyvinutá vďaka základnému
výskumu vo vlastnom pokusnom zariadení
a simulácii prúdenia.
Pri kúreniskách s plochým posuvným roštom sa vo všeobecnosti používa redukčná
technológia Low-NOx. Spaľovacia komora
s technológiou Low-NOx je vyhotovená so
zónovým privádzaním spaľovacieho vzduchu
na primárnej strane pre redukciu emisií NOx.
Tento efekt je dodatočne zosilnený použitím
recirkulácie spalín. Účinnosť až 92 percent
umožňuje v modulovanej prevádzke vyšší
sezónny stupeň využitia.

Spaľovanie drevenej štiepky, lesného
dreva a dreveného odpadu z píly,
kôry, dreva z lesného hospodárstva,
dlhovláknitej kôry

Podávanie paliva
Palivo podáva závitovka (podávanie závitovkou) alebo vodou chladené podávacie hrdlo
(hydraulické priame podávanie alebo hydraulické podávanie).
Dochádza k rozpoznaniu paliva
Či s vlhkou smrekovou štiepku z lesa, peletami
alebo veľmi suchým bukovým odpadom zo
stolárskej dielne pomocou regulácie teploty
plameňa v kombinácii s reguláciou obsahu
zvyškového kyslíka (lambda sonda) je riadené
spaľovanie najrôznejších druhov paliva.
Vynášanie popola
Popol prepadáva cez plochý posuvný rošt na
koniec rošta (každý druhý rad roštu je poháňaný hydraulickým valcom) priamo alebo dopravovaný závitovkou do zásobníka na popol.

Vitoﬂex 300-FSB
1

2

3

2

12

1
4
5
6

4

7

5

8

6

3

7
9

9

11
10

8

10

11
12

trojťahový kotol (6 bar – vyššie tlakové
stupne na dopyt)
bezpečnostný výmenník tepla
(integrovaný v kotle)
hydraulicky poháňaný plochý posuvný rošt
(od typu FSB 850 zdvojený)
s prívodom primárneho vzduchu
(1 až 3 zóny – v závislosti od typu, zóna
1 a 2 voliteľne predhriata cez výmenník
tepla voda/vzduch)
prívod sekundárneho vzduchu
prívod recirkulovaných spalín "nad" a "pod" rošt
zapaľovací ventilátor (automatické
zapaľovanie alebo pomocné zapaľovanie –
voliteľne do typu FSB 1100)
hydraulické podávanie / priame podávanie
s vodou chladeným podávacím hrdlom
alebo podávacou závitovkou
odstraňovanie popola (závitovkami alebo
priamo do 800-litrového kontajnera na
popol)
dvere kúreniska primárnej spaľovacej
komory (kombinované dvere primárne/
sekundárne po typ FSB 700)
posuvný mechanizmus (valec) pod roštom
od typu FSB 850
čistiace otvory pod plochým posuvným roštom
pneumatické čistenie kotla (príslušenstvo)
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Kúrenisko s plochým posuvným roštom s hydraulickým
priamym podávaním

Výhody na prvý pohľad

Spaľovacia komora s viacnásobnou izoláciou a vysoko
kvalitnou šamotovou výmurovkou

n Trojťahový plamencový kotol alebo dvojťahový kotol s chladiacou rúrkovou
stenou s teplotou spalín pod 190 °C pri prevádzke v plnom výkone
n Výkony: 180 až 1700 kW
n Vysoká účinnosť až 92 %
n Voliteľne pre výstupné teploty z kotla nad 110 °C
n Minimálne straty sálaním vďaka kompletnej tepelnej izolácii celého
kotlového zariadenia
n Univerzálne použitie rôzneho palivového dreva s obsahom vody W6 až W50
n Pokojné žiarové lôžko zabezpečuje podstatne nižšie emisie škodlivých látok
n Vysoká odolnosť voči opotrebeniu vďaka veľkoryso dimenzovanej ploche roštu
n Malý prepad roštom vďaka prekrývajúcim sa predpätým tyčiam roštu
(permanentné, automatické odstraňovanie popola)
n Stupňované spaľovanie (spaľovacia komora s Low-NOx technológiou)
n Integrovaný havarijný výmenník tepla pre rýchlejšiu regulovateľnosť
podľa DIN 4751 časť 2
n Plynulá regulácia od 25 do 100 % menovitého tepelného výkonu pri
dodržaní hodnôt emisií
n Trvácne opláštenie na vrchnej strane kotla je súčasťou rozsahu dodávky – uľahčuje montáž a údržbu a chráni tepelnú izoláciu pred poškodením.

Zariadenie na
spaľovanie dreva so
stupňovitým roštom

Vitoﬂex 300-SRT
850 až 13 000 kW

Zariadenie na spaľovanie dreva so stupňovitým roštom kúreniska, 850 až 13 000 kW

Určené pre trvalú prevádzku
Zariadenie na spaľovanie dreva Vitoﬂex
300-SRT so stupňovitým roštovým spaľovaním je dimenzované pre trvalú prevádzku
počas viac ako 8000 hodín za rok. Odporúča
sa teda napr. pre výrobu elektrickej energie
v elektrárňach na biomasu.
S obsahom vody až 55 % bez vplyvu na jeho
menovitý výkon. Podmienky umožňujú ﬂexibilné využitie lacných, nepredsúšaných palív, ako
sú drevené triesky, zelený odpad, kôra a drevo
z údržby krajiny.

Ideálne pre obce a dodávateľov energie
Vitoﬂex 300-SRT sa vyznačuje modulovanou
prevádzkou, to znamená, že prispôsobí výkon
zariadenia skutočnej potrebe tepla. Kotol na
biomasu tak predstavuje hospodárne riešenie
pre obce a komerčných dodávateľov energie.
Zariadenie na spaľovanie dreva predstavuje rozumnú alternatívu k využitiu fosílnych
palív. Nielen zodpovedný prístup k životnému
prostrediu je pádnym argumentom pre túto
prírodnú surovinu. Drevo ako domáce palivo
je cenovo veľmi výhodné a čo sa týka vývoja
cien, nepodlieha výrazným výkyvom.

Spaľovanie drevenej štiepky, lesného
dreva a dreveného odpadu z píly,
kôry, dreva zo starostlivosti o krajinu,
dlhovláknitej kôry

Vitoﬂex 300-SRT

2

11

1

1

2

3

4

5

4
5
6

6

7

3
8

8

10
9

9

10

7
11

trojťahový kotol (6 bar – vyššie tlakové rady
na vyžiadanie)
bezpečnostný výmenník tepla
(integrovaný v kotle)
hydraulicky poháňaný, regulovateľný
stupňovitý rošt
prívod sekundárneho vzduchu
prívod recirkulácie spalín „cez rošt“
hydraulické podávanie / priame podávanie
s vodou chladeným podávacím hrdlom
alebo podávacou závitovkou
odstraňovanie popola závitovkami alebo
priamo do kontajnera na popol
spaľovacia komora s dvierkami
spaľovacieho priestoru
posuvný mechanizmus pod roštom
čistiace a prístupové otvory k posuvným
valcom pod roštom
pneumatické čistenie kotla (príslušenstvo)
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Vitoﬂex 300-SRT – zariadenie na spaľovanie dreva
so stupňovitým roštom

Výhody na prvý pohľad

Hydraulicky prevádzkovaný stupňovitý rošt

n Trojťahový plamencový kotol alebo dvojťahový kotol s chladenou rúrkovou
stenou s teplotou spalín pod 190 °C pri prevádzke v plnom zaťažení
n Výkony: 850 až 13 000 kW
n Modulačný rozsah: 25 až 100 %
n Teplota spalín: < 190 °C pri plnom zaťažení
n Optimalizovaná geometria spaľovacieho priestoru zaisťuje najnižší obsah prachu
zo surového plynu
n Vysoká robustnosť vďaka zníženému namáhaniu konštrukčných častí a šamotu
n Dimenzovanie pre trvalú prevádzku (ročne viac ako 8000 hodín pri plnom zaťažení)
n Technika stupňovitého roštu umožňuje vysokú ﬂexibilitu paliva
n Zaručená funkcia v prípade vlhkého paliva a paliva s vysokým obsahom popola
je možné spáliť palivo až s obsahom vody W60
n Nízke plošné zaťaženie roštu znižuje nároky na palivo
n Technika stupňovitého roštu s až štyrmi hydraulicky poháňanými zónami roštu
n Odstraňovanie popola závitovkami alebo priamo do kontajnera na popol
n Pneumatické čistenie kotla (príslušenstvo)
n Sériovo dodávaná regulácia FU garantuje najnižšiu spotrebu prúdu

Zariadenie na
spaľovanie dreva
s plochým posuvným
roštom

Vitoﬂex 300-FSR
850 až 13000 kW

Osvedčená technológia pre suché až vlhké palivo

Podstatnými výhodami spaľovania na plochom
posuvnom rošte (typ FSR) sú použiteľnosť
rôznych druhov palív a nízky obsah tuhých
znečistených látok v spalinách, podmienené
nepohyblivým palivovým lôžkom:
Pri kúreniskách s plochým posuvným roštom
možno optimálne použiť redukčnú technológiu
Low-NOx. Spaľovacia komora s technológiou
Low-NOx je vyhotovená so zónovým privádzaním spaľovacieho vzduchu na primárnej strane
na redukciu emisií NOx.
Štandardné kotly sú vyhotovené s maximálne
prípustnou výstupnou teplotou 100 °C a maximálne prípustným prevádzkovým tlakom 6 bar.

Použiteľné palivové drevo
n Lesné drevo a zvyšky reziva
n Drevený odpad zo spracovania dreva
(triesky, piliny a hobliny po frézovaní, prach)
n Drevotrieska
n MDF
Obsah vody v palive
Obsah vody W6 až W55
Zrnitosť paliva
Vyhotovenie s podávaním závitovkou do
P45S podľa DIN EN ISO 17225 a vyhotovenie
s hydraulickým podávaním do P100 sa dodáva
na vyžiadanie.

Spaľovanie drevenej štiepky, lesného
dreva a zvyškov z píly

Vitoﬂex 300-FSR
1

2

11

3

2
1

4

4

5
6

5
7

9
8

8

3

6
9

10
10
11

7

12

trojťahový kotol (6 bar – vyššie tlakové
stupne na dopyt)
bezpečnostný výmenník tepla
(integrovaný v kotle)
hydraulicky poháňaný plochý posuvný
rošt (v závislosti od typu dvojdielny alebo
trojdielny) s prívodom primárneho vzduchu
(voliteľne 4 zóny, zóna 1 a 2 predhriatie cez
výmenník tepla vzduch/voda)
prívod sekundárneho vzduchu
prívod recirkulácie spalín „cez rošt“
hydraulické podávanie / priame podávanie
s vodou chladeným podávacím hrdlom
odstraňovanie popola (závitovkami alebo
priamo do 800-litrového kontajnera na popol)
primárna spaľovacia komora s dvierkami
spaľovacieho priestoru
sekundárna spaľovacia komora s dvierkami
spaľovacieho priestoru
posuvná tyč pod roštom
čistiace a prístupové otvory k valcom pod
plochým posuvným roštom
pneumatické čistenie kotla (príslušenstvo)
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Vitoﬂex 300-FSR – zariadenie na spaľovanie dreva
s kúreniskom s plochým posuvným roštom

Výhody na prvý pohľad

Hydraulicky poháňaný plochý posuvný rošt

n Trojťahový plamencový kotol alebo dvojťahový kotol s chladenou rúrkovou
stenou s teplotou spalín pod 190 °C pri prevádzke v plnom zaťažení
n Vysoká účinnosť až 92 %
n Výkony: 850 až 13000 kW
n Minimálne straty sálaním vďaka kompletnej tepelnej izolácii celého
kotlového zariadenia
n Nepohyblivé ohnisko zabezpečuje podstatne nižšie emisie škodlivých látok
n Vysoká odolnosť proti opotrebeniu vďaka veľkoryso dimenzovanej ploche roštu
a vodou chladenému roštu
n Malý prepad roštom vďaka prekrývajúcim sa predpätým tyčiam roštu
(permanentné, automatické odstraňovanie popola)
n Palivové drevo do W55
n Integrovaný havarijný výmenník tepla pre rýchlejšiu regulovateľnosť
podľa DIN 4751 časť 2
n Plynulá regulácia výkonu od 25 do 100 % menovitého tepelného výkonu
pri dodržaní hodnôt emisií
n Stupňované spaľovanie (spaľovacia komora s Low-NOx technológiou)
n Nízke plošné zaťaženie roštu znižuje náklady na palivo

Vitoﬂex 350-VFE
850 až 13 000 kW

Zariadenie na
spaľovanie dreva
s priamym spaľovaním

Priamy ohrev s vysokoteplotným spaľovaním pre energetické využitie prachových
drevených zvyškov zo spracovania dreva

Veľmi suché a prachové palivo je vháňané
vzduchom jedným alebo viacerými vedeniami
do spaľovacej komory s plnou šamotovou
výmurovkou a kvalitnou izoláciou.
Vháňanie vzduchom spolu so špeciálne
vyvinutou geometriou spaľovacieho priestoru
zaručuje optimálne vyhorenie paliva, potrebnú
turbulenciu a prúdenie.

Nahromadenie tepla v šamotovej výmurovke
zabezpečí dostatočné vysoké teploty spaľovacej komory, ktoré garantujú veľmi nízke hodnoty emisií. Na spaľovacej komore je osadený
trojťahový plamencový žiarorúrkový kotol
v teplovodnom alebo horúovodnom vyhotovení. Na dopyt je možné dodať aj parný kotol
alebo termo-olejový kotol.

Na spaľovanie jemného prachovitého, suchého paliva z priemyselného
spracovania dreva

2
9
1

5

Vitoﬂex 350-VFE
1

3

2

6
8

3
4

7
4

5
6
7

8
9

trojťahový kotol (6 bar – vyššie tlakové
stupne na dopyt)
bezpečnostný výmenník tepla
(integrovaný v kotle)
spaľovacia komora
hrdlo pre fúkanie paliva
prívod sekundárneho vzduchu
prívod recirkulácie spalín
automatické odstraňovanie popola cez
vodou plnenú závitovku (príslušenstvo)
dvierka spaľovacieho priestoru
pneumatické čistenie kotla (príslušenstvo)
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Vitoﬂex 350-VFE – zariadenie na spaľovanie dreva s priamym
spaľovaním

Výhody na prvý pohľad
n Trojťahový plamencový kotol alebo dvojťahový kotol s chladenou rúrkovou
stenou s teplotou spalín pod 190 °C pri prevádzke v plnom výkone
n Výkony: 850 až 13 000 kW
n Integrovaný havarijný výmenník tepla pre rýchlejšiu regulovateľnosť
podľa DIN 4751 časť 2
n Plynulá regulácia výkonu od 60 do 100 %, v závislosti od typu zariadenia a paliva
n Injektorový princíp vstrekovania k prívodu paliva, nedochádza tak k opotrebovaniu vstrekovacieho ventilátora
n Nízke náklady na odstraňovanie popola zo spaľovacej komory vďaka spaľovaniu
vzduchu
n Voliteľne stupňované spaľovanie (princíp Low-NOx)
Optimálne automatické odstraňovanie popola vodou
chladenou závitovkou

Skupina Viessmann
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Firma

Viessmann patrí celosvetovo k popredným
výrobcom účinnej vykurovacej, priemyselnej
a chladiacej techniky.
Trvalá udržateľnosť
Ako rodinný podnik kladie Viessmann mimoriadny dôraz na zodpovedné, dlhodobé konanie
a trvalú udržateľnosť, ktorá je pevne zakotvená
už v samotných ﬁremných zásadách. Skutočná
trvalá udržateľnosť znamená v prípade spoločnosti Viessmann skĺbenie ekonómie, ekológie,
ako aj sociálnej zodpovednosti v celom podniku. Takýmto spôsobom je možné uspokojiť
súčasné potreby bez negatívnych dopadov na
život budúcich generácií.
So svojím projektom strategickej trvalej
udržateľnosti „Efektivita plus“ spoločnosť
Viessmann ukázala vo svojom výrobnom
závode v Allendorfe/Eder, že energetické a klimatické ciele pre rok 2050 môžu byť splnené
s technológiami dostupnými na trhu už dnes.

Kompletný sortiment Viessmann
Ako ekologický priekopník a technologický
líder na poli vykurovacej techniky vyrába
Viessmann už celé desaťročia nízkoemisné
a účinné systémy pre výrobu tepla/chladu či
decentrálnu výrobu elektriny. Mnohé výsledky
vývoja spoločnosti Viessmann sa medzičasom
stali miľníkmi vo vykurovacej technike.
Nemecká cena za trvalú

Skutočné partnerstvo
K ucelenej ponuke spoločnosti Viessmann
patrí rozsiahla paleta sprievodných služieb.
Viessmann Akadémia poskytuje svojim obchodným partnerom rozsiahly program školení
pre technické či ďalšie vzdelávanie.
Prostredníctvom svojich digitálnych služieb
ponúka Viessmann inovatívne riešenia, napr.
pre obsluhu a monitorovanie vykurovacích systémov cez smartfón. Prevádzkovateľ tým získa
zvýšenú mieru bezpečnosti, ako aj komfortu.
Odborná kúrenárska ﬁrma má vďaka týmto
digitálnym službám prevádzkované zariadenia
stále pod dohľadom.

Skupina Viessmann
Informácie o podnikaní
n Rok založenia: 1917
n Počet zamestnancov: 12 000

Kompletná ponuka skupiny Viessmann
pre všetky zdroje energie a aplikačné
oblasti

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Obrat skupiny: 2,25 miliárd Eur
Podiel exportu: 54 percent
23 výrobných závodov v 12 krajinách
Predajné organizácie v 74 krajinách
120 predajných pobočiek na celom svete

Plynové a olejové kotly
Kogeneračné zariadenia
Hybridné zariadenia
Tepelné čerpadlá
Zariadenia na spaľovanie dreva
Zariadenia na výrobu bioplynu
Zariadenia na bioplyn
Solárna termika
Fotovoltaika
Príslušenstvo
Chladiaca technika

udržateľnosť pre produkciu/značku/
efektivitu zdrojov

Energy Efﬁ ciency Award

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
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