Parní a spalinové kotle
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Systémová řešení pro hospodárnou
výrobu páry

Jak energeticky úsporná a nízkoemisní výroba páry, tak také vysoká míra provozní spolehlivosti a dostupnosti zařízení představují zásadní požadavky kladené na výrobní provozy
a průmyslové komplexy. Pro stanovení koncepcí kotelen je potřeba určit jejich individuální
požadavky, aby bylo možno realizovat specifická systémová řešení. Tento proces vyžaduje
kompletní poradenství a rozsáhlou nabídku jak služeb, tak také nabídku parních kotlů, které
svými vlastnostmi umožňují hospodárnou a perspektivní výrobu páry.
Velké kotle řady Vitomax svou konstrukcí a vybavením nabízejí ty nejlepší předpoklady
ke splnění individuálních aplikačních požadavků zákazníků. Množství konstrukčních variant
kotlů Vitomax a dlouholeté zkušenosti při výrobě velkých a průmyslových kotlů zajišťují
nejlepší kvalitu a zabezpečují vysokou míru provozní spolehlivosti a dlouhou životnost.
Odborníci firmy Viessmann a její partneři přímo na místě instalace na základě Vašich požadavků vypracují řešení, které je hospodárné a perspektivní pro budoucnost. Dimenzování
podle Směrnice o tlakových zařízeních, resp. podle specifických předpisů platných v dané
zemi zohledňuje požadavky a bezpečnostní předpisy pro všechny komponenty, a to od
primárního nadimenzování až po zprovoznění.
Ucelená nabídka firmy Viessmann zahrnuje jak nízkotlaké a vysokotlaké parní kotle až
do parního výkonu 26 t/h, tak také spalinové kotle. Konstrukce s plamencem a spalinovými
trubkami s nízkým zatížením spalovacího prostoru a se zadní vodou chlazenou vratnou
komorou bez vyzdívek zabezpečuje nízkoemisní spalování topného oleje a plynu se všemi
na trhu dostupnými běžnými typy hořáků. Zvolená konstrukce, která v sobě spojuje množství
patentů a komponentů chráněných jako průmyslový vzor, zaručuje vždy vysokou účinnost.
Velké kotle firmy Viessmann jsou synonymem dokonale sladěné systémové techniky.
Patří sem:
 Řídicí a monitorovací systémy.
 Měřicí a regulační technika.
 Spalovací systémy a přísun paliva.
 Úprava vody.
 Napájecí nádrže s termickým odplyněním.
 Potrubní systémy a spalinová zařízení.
Systémy pro rekuperaci tepla.
 Analýza vody.

Dodavatelský program

Nízkotlaké kotle
VITOMAX 200-LS
typ M233

Nízkotlaký parní kotel na olej/plyn
2,9 až 5 t/h
0,5 (1) bar
Účinnost: 92 %

VITOPLEX 100-LS
typ SXD

Nízkotlaký parní kotel na olej/plyn
0,26 až 2,2 t/h
0,5 (1) bar
Účinnost: 91 %
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Středotlaké parní kotle
VITOMAX 300-HS
typ M95A

Středotlaký parní kotel
5 až 26 t/h
až 25 bar (28, 30 bar na vyžádání)
Účinnost: až 97 %
(s integrovaným ekonomizérem)

VITOMAX 200-HS
typ M73A

Středotlaký parní kotel
0,5 až 4 t/h
až 25 bar (28, 30 bar na vyžádání)
Účinnost: až 96 %
(s integrovaným ekonomizérem)

VITOMAX 200-HS
typ M75A

Středotlaký parní kotel
5 až 26 t/h
až 25 bar (28, 30 bar na vyžádání)
Účinnost: až 96 %
(s integrovaným ekonomizérem)

VITOMAX 100-HS
typ M33A

Středotlaký parní kotel
1 až 6,4 t/h
až 16 bar
Účinnost: až 95 %
(s integrovaným ekonomizérem)

VITOMAX 200-RW

Spalinový kotel na výrobu horké vody

VITOMAX 200-RS

Spalinový kotel na výrobu páry

Spalinové kotle

Nízkotlaký
parní kotel

Vitomax 200-LS
Vitoplex 100-LS
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VITOMAX 200-LS
VITOPLEX 100-LS
Nízkotlaký parní kotel pro novostavby nebo pro modernizaci v oblasti průmyslu
a průmyslových provozů.

Nízkotlaké parní kotle Vitomax 200-LS
a Vitoplex 100-LS ve svých výkonových
rozsazích splňují požadavky v oblasti klimatizační a topné techniky pro zahradnické
a průmyslové provozy, jako jsou například
prádelny a pekárny.

VITOMAX 200-LS
typ M233
Nízkotlaký parní kotel
2,9 až 5,0 t/h
0,5 (1) bar
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Vitomax 200-LS a Vitoplex 100-LS jsou
třítahové kotle s nízkým zatížením spalovacího
prostoru. To znamená ty nejlepší předpoklady
pro nízkoemisní spalování s nízkými emisemi
oxidů dusíku.
VITOPLEX 100-LS
typ SXD
Nízkotlaký parní kotel
0,26 až 2,2 t/h
0,5 (1) bar
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Nízkotlaký
parní kotel

Vitomax 200-LS
2,9 až 5,0 t/h

Vitomax 200-LS (typ M233) je nízkotlaký parní
kotel, který odpovídá požadavkům směrnice
ES o tlakových zařízeních, EN 12953 a směrnice TRD. Je možno ho provozovat s přípustným provozním tlakem až 1 bar při parním
výkonu 2,9 až 5,0 t/h.

Nízkoemisní spalování
Vitomax 200-LS je třítahový kotel s nízkým
zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m³).
To znamená ty nejlepší předpoklady pro
nízkoemisní spalování s nízkými emisemi
oxidů dusíku.

Vitomax 200-LS splňuje v této výkonové
oblasti požadavky všech aplikací vyžadujících
nízkotlakou páru, jako jsou například zahradnické a průmyslové provozy.

5

3
4

1

2
Vitomax 200-LS
typ M233
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Spalovací komora – první tah
Druhý tah
Třetí tah
Vysoce účinná tepelná izolace
Integrovaný pochozí kryt
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Nízkotlaký parní kotel Vitomax 200-LS,
zařízení Deckers Pilzen (Holandsko).

Výhody na první pohled:
 Nízkotlaký parní kotel s parním výkonem 2,9 až 5,0 t/h.
 Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m³),
což přináší nízkoemisní spalování s nízkými emisemi oxidů dusíku.
 Nízká spotřeba energie – účinnost kotle: 92 %.
 Vysoká kvalita páry daná velkým parním prostorem a velkou odpařovací plochou
a také integrovaným odlučovačem kapek.
 Komfortní údržba v důsledku vodou chlazených vratných komor bez vyzdívek,
velké čisticí dveře a také výklopné víko spalovací komory.
 Integrovaný pochozí kryt kotle na horní straně je rovněž součástí dodávky
– ulehčuje montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci před poškozením.
 Nízké tepelné ztráty sáláním dosažené 100 mm silnou kompozitovou tepelnou
izolací a vodou chlazenou vratnou komorou vpředu i vzadu.
 Nízký odpor na straně spalin dosažený konvekčními výhřevnými plochami
a velkými spalinovými trubkami.
 Řídicí jednotka Vitocontrol umožňuje navolení všech specifických regulačních
a ovládacích prvků.
 Připojovací příruby pro montáž potřebných měřicích, regulačních
a bezpečnostních armatur.
 K dispozici je rozsáhlé a sladěné příslušenství.
 Značka CE podle evropské Směrnice o plynových zařízeních 90/396/EHS
nebo evropské Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG.

Nízkotlaký
parní kotel

Vitoplex 100-LS
0,26 až 2,2 t/h

Vitoplex 100-LS je kompaktní třítahový kotel
určený k výrobě nízkotlaké páry ve výkonovém
spektru 0,26 až 2,2 t/h. Kotel je dimenzován
na maximální provozní tlak 1 bar. S přihlédnutím k provozním požadavkům je možno provozní tlak snížit na 0,5 baru. Vitoplex 100-LS
tak ve svém výkonovém spektru splňuje
požadavky v oblasti klimatizační a topné
techniky, zahradnických a průmyslových
provozů, jako jsou například prádelny a pekárny, pokud tyto provozy vyžadují nízký tlak
páry. Několik tisíc těchto kotlů po celém světě
dokazuje, že se tato konstrukce osvědčila.
Velký objem vody ve spojení s velkými
odstupy mezi spalinovými trubkami a velké
odstupy zabudovaných komponentů vůči
plášti kotle zabezpečují dobrou vlastní cirkulaci
a bezpečný přenos tepla a tím vysokou míru
provozní bezpečnosti a dlouhou životnost.

Nízké zatížení materiálu dané zcela vodou
chlazenými vratnými komorami a upuštění
od vyzdívky znamená konstrukci kotle
s mimořádně nízkým pnutím.
Vysoká kvalita páry
Mimořádně pozitivně je hodnoceno i chování
při zátěžových výkyvech, které je zajištěno
velkým objemem vody. Díky použité konstrukci se tím zamezuje zbytkové vlhkosti v páře
i při náhlém a velkém odběru páry a tím je
zajištěna průběžně vysoká kvalita páry. Velký
parní prostor s patřičně velkou odpařovací
plochou a integrovaným separátorem kapek
z páry jen podporuje chování tohoto zařízení.

Nízkoemisní spalování
Se svou nízkou objemovou zátěží spalovacího
prostoru ve spojení s třítahovou konstrukcí
tento kotel splňuje i velmi přísné emisní limity.
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Vitoplex 100-LS
typ SXD
1
1

2
3

4

5

Velkoryse dimenzovaná spalovací komora
pro nízkoemisní spalování
Integrovaný separátor kapek z páry
Velké odstupy spalinových trubek
navzájem i vůči plášti zabezpečují vysokou
životnost
Vysoce účinná tepelná izolace s pláštěm
z ocelového plechu
Velké kotlové dveře ulehčují čištění
a údržbu kotle
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Zařízení s nízkotlakým parním kotlem Vitoplex 100-LS
a dvěma teplovodními kotli Vitoplex.

Výhody na první pohled:
 Nízkotlaký parní kotel s parním výkonem 0,26 až 2,2 t/h.
 Úspornost – účinnost kotle dosahuje 91 % a při použití ekonomizéru až 95 %.
 Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru, což umožňuje nízkoemisní spalování s nízkými emisemi škodlivin.
 Velký parní prostor a velká odpařovací plocha zvyšují kvalitu páry.
 Nízké tepelné ztráty dané tepelnou izolací celého kotlového tělesa.
 Přípojná hrdla pro montáž potřebných měřicích, regulačních
a bezpečnostních armatur.
 Montáž rozsáhlého sladěného příslušenství.
 Integrovaný pochozí kryt kotle ulehčuje montáž i údržbu.
 Bezproblémová možnost přestavby na teplovodní kotel.
 Dlouhodobě osvědčená konstrukce – tisíce aplikací po celém světě.
Bezpečnostní armatury kotle Vitoplex 100-LS.

Středotlaký
parní kotel

Vitomax 300-HS
Vitomax 200-HS
Vitomax 100-HS
0,5 až 26 t/h
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VITOMAX 300-HS
VITOMAX 200-HS
VITOMAX 100-HS
Středotlaké parní kotle se používají i při výrobě syté či přehřáté páry.

Kotle Vitomax-HS jsou středotlaké parní kotle
kategorie IV podle Směrnice o tlakových
zařízeních 97/23/ES s přípustným provozním
tlakem 6 až 25 bar. Už při jeho vývoji jsme
spolupracovali s předními světovými výrobci
hořáků.

VITOMAX 300-HS
Středotlaký parní kotel
typ M95A
5 až 26 t/h
až 25 bar
(28, 30 bar na vyžádání)

Výsledkem tohoto úsilí jsou tři typy kotlů
v rámci konstrukční řady s minimálními
emisemi a vysokou pružností:
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 Vitomax 300-HS (typ M95A)
Tento kotel splňuje díky třítahové technice
a své velkorysé geometrii spalovacího
prostoru i ty nejpřísnější emisní požadavky.

VITOMAX 200-HS
Středotlaký parní kotel
typ M73A
0,5 až 4 t/h
až 25 bar
(28, 30 bar na vyžádání)

 Vitomax 200-HS (typ M73A)
Bočním uspořádáním plamence je
dosažena mimořádně kompaktní
konstrukce.
 Vitomax 200-HS (typ M75A)
Jde o kotel klasické konstrukce. Plamenec
je zde umístěn centrálně, mírně posunutý
dolů, spalinová vedení druhého a třetího
tahu jsou umístěna symetricky nad ním.
 Vitomax 100-HS (typ M33A)
Parní kotel s vratnou komorou pro klasické
aplikace, jako jsou prádelny, masokombináty
a podobně.
Na výrobu přehřáté páry je u kotlů typu
M95A a M75A mezi druhým a třetím tahem
nad přední vratnou komorou integrovaný
přehřívač. Tím je možno dosáhnout teploty
páry převyšující teploty odpovídající tlaku
nasycení.
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VITOMAX 200-HS
Středotlaký parní kotel
typ M75A
5 až 26 t/h
až 25 bar
(28, 30 bar na vyžádání)
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VITOMAX 100-HS
Středotlaký parní kotel
typ M33A
1 až 6,4 t/h
až 16 bar
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Středotlaký
parní kotel

Vitomax 300-HS
5 až 26 t/h

Dlouholetý provoz kotle
Vzdálenosti spalinových trubek vzájemně,
ale i vůči plášti a plamenci jsou výrazně vyšší,
než je u podobných kotlů běžné. Tím se
dosahuje mimořádně nízký tlak působící na
čelní plochy, který vzniká různou podélnou
roztažností spalinových trubek a plamence.
Tato konstrukce zaručuje dlouhou životnost
kotle Vitomax 300-HS.

Středotlaký parní kotel Vitomax 300-HS
(typ M95A) splňuje všechny nové zákonné
požadavky na mimořádně nízkoemisní
spalování. Vývojářům se kromě toho podařilo
zvýšit účinnost kotle až na 97 procent.
Nezávisle na použitém palivu poskytuje tento
kotel výkon až 26 tun páry za hodinu. Je
koncipován především pro výrobní průmysl
vyžadující trvale velké množství páry. Díky
jeho velké odpařovací ploše je dosahována
vysoká kvalita páry při nízké zbytkové vlhkosti.

Uživatelsky přátelský servis a údržba
Stejně jako všechny kotle Vitomax, disponuje i Vitomax 300-HS mnoha kontrolními
a přístupovými revizními otvory na všech
důležitých místech. Tím dosahují středotlaké
kotle Vitomax mimořádně dlouhých kontrolních intervalů. Kromě toho výrazně ulehčují
údržbu i lehce otvíratelné kotlové dveře

Vitomax 300-HS může velmi pružně topit
lehkým i těžkým topným olejem, bio olejem
nebo zemním plynem, resp. bio zemním
plynem.
Nízké hodnoty NOx a vysoká účinnost
Díky své mimořádné konstrukci nevyžadují
kotle Vitomax před instalací hořáku demontáž
vyzdívky. To zaručuje v oblasti hlavy hořáku
rovnoměrnou teplotu s nízkými emisemi oxidů
dusíku. Jinak obvyklé zpětné sálání přes
vyzdívku zde odpadá. Přechod hořáku a zadní
vratná komora spalin kotle Vitomax 300-HS
jsou chlazeny vodou. Energie spalin se tím
využívá výhradně pro výrobu páry.

a čisticí dveře na konci kotle. Výsledkem
jsou nízké provozní náklady.
Pružné použití
U této konstrukční řady je možno zohlednit
speciﬁcké požadavky zákazníků.
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Vitomax 300-HS
typ M95A
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Vodou chlazená vratná komora
hořáku s velkorysým spalovacím
prostorem
Velké odstupy spalinových trubek
Velké a lehké čisticí dveře bez
vyzdívky ulehčují čištění a údržbu
Stabilní základní rám s podélnými
nosníky lze na požádání i prodloužit
Nášlapný kryt
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Středotlaký parní kotel Vitomax 300-HS (typ M95A).

Výhody na první pohled:





Pohled do integrovaného ekonomizéru parního kotle.













Středotlaký parní kotel Vitomax 300-HS (typ M95A).
Výkony: 5 až 26 t/h nezávisle na palivu.
Tlakové stupně 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25 bar.
Paliva: topný olej (extra lehký), emise NOx (< 150 mg/m³ spalin),
těžký olej, mazut 100, zemní plyn, emise NOx (< 80 mg/m³ spalin).
Třítahový kotel z oceli bez vyzdívky.
Kompletně vodou chlazená vratná komora.
Vysoká účinnost až 97 %.
120 mm silná tepelná izolace.
Velkoryse dimenzovaný parní prostor s nízkým zatížením spalovacího prostoru.
Integrovaný separátor kapek z páry pro vysokou kvalitu páry.
Dvojité rohové kotvy snižují napětí v komponentu.
Velkoryse dimenzované plamence pro nízkoemisní spalování.
Maximální kontrolní intervaly.
Početné pozorovací a přístupové otvory.
Použití ve výrobní sféře, jako je potravinářský průmysl, výroba hnojiv, stavebních
materiálů, papíru, nápojů, ale také v chemickém či farmaceutickém průmyslu,
nemocnicích a raﬁnériích.

Středotlaký
parní kotel

Vitomax 200-HS
0,5 až 4 t/h

Spolehlivá konstrukce
Vzdálenosti spalinových trubek vzájemně, ale
i vůči plášti a k plamenci jsou výrazně vyšší,
než je u podobných kotlů běžné. Tím se
dosahuje mimořádně nízký tlak působící na
čelní plochy, který vzniká různou podélnou
roztažností spalinových trubek a plamence.
Tato konstrukce zaručuje dlouhou životnost
tohoto parního kotle.

Středotlaký parní kotel Vitomax 200-HS
(typ M73A) ﬁrmy Viessmann splňuje požadavky efektivní výroby páry. Přípustný
provozní tlak sahá od 6 do 30 bar. Výkon se
pohybuje od 0,5 do 4 tun páry za hodinu.

Ekonomizér namontovaný na kotli
Vitomax 200-HS.

Vitomax 200-HS se používá ve výrobní sféře,
jako je potravinářský průmysl, výroba hnojiv,
stavebních materiálů, papíru, nápojů, ale také
v chemickém či farmaceutickém průmyslu,
nemocnicích a raﬁnériích. Tento středotlaký
parní kotel je možno provozovat na lehký
topný olej, zkapalněný či zemní plyn nebo
bio-zemní plyn.

Rohové kotvy kotle jsou umístěné v párech.
Tím dochází k rozložení sil v komponentu
a prodlužuje se životnost. Dosahované
hodnoty jsou v každém případě nižší než
mezní hodnoty schválené např. německým
odborným sdružením FDBR.
Pružné použití
U této konstrukční řady je možno zohlednit
speciﬁcké požadavky zákazníků.

3
4

Vitomax 200-HS
typ M73A
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Plamenec s vodou chlazeným
přechodem hořáku
Přední vratná spalinová komora
Separátor kapek z páry
Velkoryse dimenzované odstupy
pro snížení pnutí
120 mm silná tepelná izolace
s pláštěm z ocelového plechu
Stabilní základní rám
(na přání nosník IPB)
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Středotlaký parní kotel Vitomax 200-HS.

Výhody na první pohled:
 Středotlaký parní kotel s parním výkonem od 0,5 do 4 t/h.
 Třítahový kotel – nízkoemisní spalování s nízkými emisemi oxidů dusíku.
 Stabilní dodávka páry i při výkyvech výkonu.

Parní kotel Vitomax 200-HS s následně zapojeným
ekonomizérem.

 Vysoká kvalita páry daná velkým parním prostorem a velkou odpařovací
plochou a také integrovaným separátorem kapek z páry.
 Nízká spotřeba energie.
 Nízké tepelné ztráty sáláním díky 120 mm silné kompozitní tepelné izolaci
a vodou chlazenému přechodu hořáku.
 Nízký odpor na straně spalin díky konvekční vyhřívací ploše s velkými
spalinovými trubkami.
 Integrovaný pochozí kryt na horní straně kotle je v rozsahu dodávky a ulehčuje
montáž a údržbu a chrání rovněž tepelnou izolaci před poškozením (možnost
rozšíření o plošinu).
 Stabilní základní rám nevyžaduje základy kotle.
 Velký výběr sladěného příslušenství zjednodušuje systémovou integraci.
 Ochranné prvky pro přepravu a montáž jsou součástí sériové výbavy.
 Schválení podle evropské Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES, resp.
podle předpisů dané země. Překročením minimálních požadavků směrnic FDBR
dosahují kotle Viessmann maximální přípustné kontrolní intervaly.

Středotlaký
parní kotel

Vitomax 200-HS
5 až 26 t/h

Středotlaký parní kotel Vitomax 200-HS
splňuje všechny požadavky, které jsou dnes
kladeny na moderní parní kotel. Díky volitelnému integrovanému ekonomizéru a s ním
sladěné systémové technice využívá tento
kotel palivo mimořádně efektivně.

Vysoká kvalita páry
Vyzdívka není potřebná, protože přechod
hořáku i zadní vratná komora na straně spalin
jsou zcela chlazeny vodou. Vznikající teplo
se tím využívá pouze na výrobu páry. V parním
prostoru s jeho velkou odpařovací plochou
se dosahuje vysoká kvalita páry s nízkou
zbytkovou vlhkostí. Hořák se zavádí přes
vodou chlazený plášť.

Nízkoemisní spalování
Třítahový kotel spaluje palivo v celém svém
výkonovém rozsahu ekologicky a s nízkými
emisemi škodlivin. Deﬁnovaná konstantní
teplota v oblasti plamene podporuje stabilní
tvorbu plamene a snižuje tvorbu oxidů dusíku.

Pružné použití
U této konstrukční řady je možno zohlednit
speciﬁcké požadavky zákazníků.

Vitomax 200-HS
typ M75A
1

2
3

6

4

5
6

Vodou chlazený přechod hořáku
pro trvale nízké emise
Přední spalinová vratná komora
Velké a lehké dělené dveře bez vyzdívky
ulehčují čištění a údržbu
Stabilní základní rám s podélnými
nosníky, které lze podle požadavků
zákazníka prodloužit
Integrovaný pochozí kryt
Integrovaný ekonomizér

5

3

2

1
4
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Parní kotel Vitomax 200-HS ve speciálním provedení pro
spalování živočišných tuků.

Výhody na první pohled:












Parní kotel Vitomax 200-HS s přehřívačem.

Středotlaký parní kotel s parním výkonem od 5 do 26 t/h.
Třítahový kotel s ekonomizérem nebo bez.
Přípustný provozní tlak 6 až 25 bar.
Lůžko kotle vyrobeno jako otevřená konstrukce z ocelových nosníků (IPB).
Nové optimalizované uspořádání hrdel (indikátor výšky hladiny,
odsolovací elektroda).
Držák manostatů na boku kotle.
Integrovaný ekonomizér je možno v případě potřeby nasadit a navařit přímo
na stavbě.
Ke standardu patří dvě odvodňovací hrdla sběrače spalin.
Integrovaný pochozí kryt kotle na montáž a údržbu – přímo z výrobního závodu
(možnost rozšíření na plošinu).
Velká míra pružnosti díky dimenzování podle požadavků zákazníků.
Schválení podle evropské Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES
a předpisů TRD.

Středotlaký
parní kotel

Vitomax 100-HS
1 až 6,4 t/h

Výhodný Vitomax 100-HS je možno použít
ve výrobních provozech, jako jsou masokombináty, prádelny, nemocnice, nápojový průmysl
(malé pivovary, mlékárny), ale i v malých
průmyslových provozech. Je ideálním kotlem
„pro všechny ty, kteří zkrátka jen potřebují
páru“. Tento středotlaký parní kotel je možno
provozovat na lehký topný olej, zkapalněný
či zemní plyn nebo bio-zemní plyn.

Spolehlivá konstrukce
Vzdálenosti spalinových trubek vzájemně,
ale i vůči plášti a k plamenci jsou výrazně
vyšší, než je u podobných kotlů běžné. Tím
se dosahuje mimořádně nízký tlak působící
na čelní plochy, který vzniká různou podélnou
roztažností spalinových trubek a plamence.
Tato konstrukce zaručuje dlouhou životnost
těchto kotlů.

Přípustný provozní tlak sahá od 6 do 16 barů.
Výkon se pohybuje od 1 do 6,4 tuny páry za
hodinu.

Rohové kotvy kotle jsou umístěné vždy
v párech. Tím dochází k rozložení sil
v komponentu a prodlužuje se životnost.
Dosahované hodnoty jsou v každém případě
nižší než mezní hodnoty schválené např.
německým odborným sdružením FDBR.

Vitomax 100-HS
typ M33A
1

2
3
4

5
6

5
6
2

4

3

1

Přechod hořáku s plamencem
umístěným za ním
Separátor kapek z páry
Velkorysá tepelná izolace (120 mm)
Nášlapný kryt kotle (možnost výroby
ve formě plošiny)
Kotel je vybaven všemi potřebnými hrdly
Rohové kotvy s nízkým pnutím
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Středotlaký parní kotel Vitomax 100-HS.

Výhody na první pohled:

Následně zapojený ekonomizér.

 Středotlaký parní kotel s parním výkonem od 1 do 6,4 t/h,
nezávisle na druhu použitého paliva.
 Tlakové stupně: 6, 8, 10, 13, 16 bar.
 Kotel s obratovou komorou bez vyzdívky.
 Účinnost 86,5 až 95 %.
 Vodou chlazený závěs plamence.
 120 mm silná tepelná izolace.
 Plamenec je v závislosti na tlakovém stupni dimenzován jako hladká
nebo žebrovaná trubka.
 Velkoryse dimenzované plamence pro nízkoemisní spalování.
 Velkoryse dimenzovaný parní prostor s nízkou zátěží parního prostoru.
 Integrovaný separátor kapek z páry pro vysokou kvalitu páry.
 Dvojité rohové kotvy snižují napětí v komponentu.
 Nejdelší možné kontrolní intervaly díky konstrukci s nízkým napětím.
 Početné kontrolní a přístupové otvory.
 Použití ve výrobních odvětvích jako jsou masokombináty, prádelny, nemocnice,
nápojový průmysl (malé pivovary, mlékárny), drobný průmysl.

Systémová technika
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Systém parního kotle na výrobu
syté páry a/nebo přehřáté páry
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parní kotel
Řídicí a spínací rozvaděč
Integrovaný ekonomizér
Systém úplného termického odplynění
Odsolovací zařízení s rekuperací tepla
Směšovací chladič
Chemická úprava vody
Čerpadla napájecí vody
Dávkovací stanice
Uzavírací spalinová klapka

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M

Pára ke spotřebiči
Vyfukovací vedení – pojistný ventil
Odvzdušňovací a vyprazdňovací vedení
Vedení na odpadovou páru
Přívod kondenzátu
Přívod paliva
Vstup surové vody
Měkká voda
Napájecí voda
Odsolovací vedení
Odkalovací vedení
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Komponenty zdroje páry
K výrobě páry jsou potřebná kromě samotného parního kotle ještě různá tepelná zařízení
na úpravu napájecí vody nebo také zpětné získávání energie, v neposlední řadě rovněž
hořáky, čerpadla a armatury.

Narozdíl od horkovodních kotlů proudí přes
parní kotel neustále chemicky i tepelně
upravená napájecí voda. Proto, aby ve vodě
obsažené látky, jako například vápník, hořčík,
kyslík a oxid uhličitý začas parní kotel
nezničily, například korozí nebo vápenatými
usazeninami, je potřebné podniknout opatření
k odstranění těchto kotli škodících látek.

Čerpadla napájecí vody.

Kromě toho jsou k dispozici i hořáky, potřebné
armatury a čerpadla. Rozvaděč (s modulární
konstrukcí) zabezpečuje regulaci a ovládání
kotle a v případě potřeby i ovládání dalších
komponentů. Souhra všech těchto komponentů nakonec tvoří systém zdroje páry.
Termické zařízení.

Řídicí rozvaděč

Vitocontrol

Řídicí rozvaděč Vitocontrol.

Rozsáhlý energetický management
Řídicí rozvaděč Vitocontrol pro maximální a bezpečný výkon topného zařízení.

Významnou součástí systému zdroje páry
je regulační technika. I v tomto případě ﬁrma
Viessmann důsledně využívá to nejlepší, co
je na trhu k dispozici. K zabezpečení jistého
a komfortního provozu jsme vyvinuli novou
generaci rozvaděčů Vitocontrol.
Funkce
Volně programovatelná řídicí jednotka řídí
všechny procesy kotle, které nejsou bezpečnostně relevantní. Sem patří kromě jiného
výkon kotle nebo i regulace výšky hladiny
či řízení odsolování/odkalování. V případě
potřeby ovládá tato programovatelná jednotka
i vedlejší systémy, jako například dávkovací
čerpadla, tepelnou úpravu vody, obtokové
klapky, spalinové klapky apod.

Všechny bezpečnostní funkce se realizují
ve smyslu požadavků dané země, a to
ovládacími a regulačními zařízeními umístěnými mimo tuto volně programovatelnou
jednotku.
Přídavný modul napojený na telefonní síť
umožňuje v případě potřeby dálkový monitoring se zasíláním automatických provozních
a chybových hlášení na dispečink. Takto
můžete se zařízením komunikovat odkudkoli
na světě. Aktualizace, kontroly nebo optimalizace jsou tak možné z libovolného místa.
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Řídicí program obsahuje funkce všech variant
vybavenosti kotle. Při následném dovybavení
dalšími zařízeními si můžete dosud neaktivní
funkce nechat na obslužném panelu aktivovat
technikem ﬁrmy Viessmann, a to bez nutnosti
programování.
Obsluha
Zařízení se obsluhuje a nastavuje prostřednictvím graﬁcké dotykové obrazovky. Základní
obrazovka zobrazuje všechny základní hodnoty
a nastavení. Orientaci na obrazovce usnadňuje
kombinace graﬁckého zobrazení a krátkých
textů. Systém je velmi dobře připraven
k použití v zemi určení. Jazyk dané země
je možné zvolit přímo na obslužném poli.
Hlášení
Provozní a chybová hlášení se v nastaveném
jazyce zobrazují v textové formě a jejich
historie se zaznamenává do protokolu,
který je možné i exportovat. Jako rozhraní
k domovní automatizační technice, resp.
k systému SCADA (dispečerské řízení a sběr
dat) je k dispozici ethernet přípojka. Na přání
je možná i instalace rozhraní Proﬁbus.

Podrobné informace k parametrům kotle.

Výhody na první pohled:
 Ergonomické graﬁcké obslužné rozhraní
na robustním 10,4 palcovém dotykovém
panelu.
 Ethernetové rozhraní pro procesová data
(na přání Proﬁbus).
 Modulární konstrukce a rozšíření speciﬁcké
pro daný systém.
 Komfortnost díky kompletnímu integrování
všech systémových komponentů.
 Vysoká provozní bezpečnost.
 Volitelné rozhraní pro dálkovou údržbu.
 Vícejazyčné provedení.
 Odzkoušení již ve výrobním závodě.
 Celosvětová dostupnost náhradních dílů.
Znázornění úrovně nastavení regulačního ventilu napájecí vody.

Referenční zařízení
na celém světě

Přesvědčivé reference
– špičková technika ﬁrmy Viessmann na nejlepších adresách

Systémy velkých kotlů ﬁrmy Viessmann se
denně po celém světě setkávají s nejrůznějšími
výzvami a podmínkami. Ať už jde o památkově
chráněné stavby, moderní průmyslové objekty
nebo velkoplošné areály: Viessmann je dokáže
pokrýt.

Farmaceutická ﬁrma L.I.F.E. B.
Braun Melsungen AG: dva vysokotlaké parní kotle Vitomax 200-HS
poskytují až 40 t/h pro výrobu
infuzních roztoků.

Výrobky uceleného programu ﬁrmy Viessmann
splňují všechny požadavky a nabízejí řešení pro
každou aplikaci: topný olej, plyn, dřevo, solární
kolektory a tepelná čerpadla, a to s výkonovým
rozsahem 1,5 až 114 000 kW. Představují vzor
v oblasti provozní bezpečnosti, uživatelského
komfortu, ekologie a životnosti.

Parní kotle s přehřívačem

Středotlaký parní kotel Vitomax 200-HS

v Klaipedos Kartonas (Litva).

v zahradnickém provozu.

Parní kotel u ﬁrmy A ZM Asur,
Belgie.

Vitomax 200-HS, 4 t/h, 16 bar,
StoVerotec, Německo.
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Parní kotle ve Všeobecné nemocnici
Lidové osvobozenecké armády
v Pekingu (Čína).

Parní kotle ve ﬁrmě Sanoveli
v tureckém Istanbulu.

Parní kotle v textilním průmyslu,
Rivolta Carmignani v italském Milánu.

Parní kotel v Göttingenu,
Německo.
Vitomax 200-HS s výkonem 10 t/h, 13 bar,
mlékárna Emmi ve švýcarském Lucernu.

Kompletní program ﬁrmy Viessmann

Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

13–20 000 kW

1,9–20 000 kW

Solární termické
systémy a fotovoltaika

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zásobování
teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, ﬁrmy a průmysl a nebo místní sítě
dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné,
zda je zařízení určené pro modernizaci nebo
novostavbu.
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Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla
země/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5–1 500 kW

Klimatizační technika

Systémové komponenty

Kompletní program ﬁrmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:
Topnou techniku pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.

Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

Podnikání
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Viessmann – climate of innovation

Příslib značky Viessmann přenáší v koncentrované formě nároky ﬁrmy na její výkony.
Jedná se o ústřední poselství a spolu s naší
značkou celosvětově charakteristický znak.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací, je
to příslib vysokého využití výrobku a zároveň
závazek k ochraně klimatu.

Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukázala ﬁrma Viessmann v obci Allendorf,
že energetické a klimatické cíle pro rok 2020
mohou být splněny díky dostupné technice
již dnes. Ve výsledku se zvýšila energetická
efektivnost o 22 %, podíl obnovitelné energie
o 18 % a emise CO2 klesly o třetinu.

Kompletní program pro všechny nosiče
energií
Viessmann je jedním z vedoucích výrobců
topných systémů v mezinárodním měřítku
a se svým kompletním programem nabízí pro
všechny oblasti použití a všechny energetické
nosiče individuální řešení s efektivními systémy. Firma už po desetiletí dodává obzvlášť
efektivní topné systémy s nízkými emisemi.

Projekt se zaměřuje na:
Ochranu klimatu.
Efektivitu zdrojů.
Zajištění zaměstnanosti.

Efektivita

Nemecká cena
za trvalú udržateľnosť
Najudržateľnejšia
výroba Nemecka 2009

Výsledkem má být úspora 40 % fosilní energie a snížení produkce emisí CO2 o třetinu.

Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenána

Trvale obchodovat
Převzetí odpovědnosti znamená pro ﬁrmu
Viessmann víru v udržitelné podnikání.
To znamená: udržet ekologii, ekonomiku
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojené požadavky bez ohrožení budoucí
generace.

Německou cenou za trvalou
udržitelnost.

Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále








Informace o podnikání:
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 9600
Obrat skupiny: 1,86 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
Výrobní a dodavatelské společnosti
v 11 zemích s 24 výrobními závody
Prodejní organizace v 74 zemích
120 prodejních poboček po světě

Výkonové spektrum

na zpětné získávání tepla se sídlem

Topná technika pro olej a plyn
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Zařízení pro vytápění dřevem
Kogenerační jednotky
Zařízení na bioplyn
Klimatizační jednotky
Systémové komponenty
Služby

v Allendorfu / Ederu cenou Energy

Kompletní program pokrývá celé
spektrum s výkonem od 2 kW do 120 MW.

Efﬁciency Awards.

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Vaše specializovaná topenářská ﬁrma:

9440 151 CZ
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Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.

