Topné systémy na dřevo od 50 do 1250 kW
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Vytápění dřevem – nejpřirozenější zdroj
tepla na světě
Rostoucí náklady na fosilní energie a sílící
ekologické povědomí vedou ke stále větší
poptávce po regenerativních zdrojích energie.
Moderní vytápění dřevem je ekologickou
a hospodárnou alternativou nebo doplněním
běžných topných zařízení na fosilní paliva.
Trvale udržitelné
Pokud se dřevo těží v souladu s udržitelným
lesním hospodářstvím, je obnovitelným a ekologickým zdrojem energie a důležitou součástí
udržitelného řízení přírodních zdrojů.
CO2 neutrální
Při spalování dřeva se uvolňuje pouze tolik
CO2, kolik stromy přijaly během svého života.
Vytápění dřevem je proto CO2 neutrální.

Hospodárné
Dřevo jako domácí palivo je velmi levné
a vývoj jeho ceny příliš nekolísá.
Špičková technologie a spolehlivost
Moderní zařízení na biomasu pracují poloautomaticky a jsou vybavena regulačními
a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý,
účinný a bezpečný provoz.
Domácí a nezávislé
Dřevo je domácí produkt, těží se s malým
využitím energie a přispívá k regionálnímu
hospodářství.

Energie dřeva –
dorůstající a CO2 neutrální.
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S ohledem na stoupající ceny energie, omezené zdroje fosilních paliv a zvýšené požadavky
na ochranu klimatu získává biomasa stále více
na významu. S topnými systémy na dřevo
pokrývá Viessmann střední rozsah výkonu
od 50 do 1250 kW. K tomu má v programu
kotle na kusové dřevo, hobliny, pelety a dřevní
štěpku a také všechny komponenty pro systémy podávání a vynášení paliva, spalinové
cyklony, filtry pro jemný popel až po kontejnery s automatickým vynášením popela.
Kompletní vybavení kotelny pochází od jednoho dodavatele.
Viessmann tyto kotle nabízí hlavně pro zákazníky z průmyslové, obchodní a komunální
sféry. Jako jeden z předních výrobců kotlů
na dřevo a tepláren na biomasu přesvědčí
Viessmann kompletními systémovými řešeními k výrobě tepla z biomasy s využitím
mnoha dřevěných paliv. Tyto systémy jsou
vyrobeny přesně podle potřeb zákazníka.
Obsáhlé služby
Zpravidla se každý produkt plánuje individuálně a přizpůsobuje speciálním potřebám
uživatele. Nechybí obsáhlé služby jako
vypracování konceptu, organizace servisu
a montáže, měření emisí a analýzy i sanace
starých zařízení. Rychlý servis snižuje doby
výpadku na minimum.

Digitální regulace k zapojení do systému
Viessmann
Obsáhlá kompletní řešení s vysoce kvalitními
systémovými komponenty, jako jsou zásobníkový ohřívač vody, rozdělovač tepla, solární
sys-témy atd. lze regulovat pomocí Ecotronic.
Kotlová regulace včetně obslužné jednotky
není citlivá na prach a nečistoty.

Vitoligno 300-H
Plně automatický kotel na
biomasu na dřevěné pelety
nebo dřevní štěpku
50 až 101 kW
Strana 6

Vitoflex 300-RF
Inovativní kotel na dřevo
s rotačním spalováním
na pelety, štěpku a hobliny
Obsah vody: max. M35
150 až 540 kW
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Vitoflex 300-UF
Plně automatický kotel
na dřevo s roštovým
spalováním na pelety,
dřevní štěpku, hobliny
a smíšené dřevo
Obsah vody: max. M50
390 až 1250 kW
Strana 10

Plně automatický
kotel na biomasu

Vitoligno 300-H
50 až 101 kW

Komfortní topná centrála pro automatické podávání dřevěných pelet nebo dřevní štěpky.

Kotel na biomasu Vitoligno 300-H je navržen
pro flexibilní použití v malém a středním rozsahu výkonu. Topná centrála se dá volitelně plnit
dřevěnými peletami a dřevní štěpkou. Provoz
kotle Vitoligno 300-H je velmi komfortní
vzhledem k mnoha automatickým funkcím.
K nim patří efektivní automatické zapalování
s nízkou spotřebou elektřiny i plně automatické odlučování popele z roštu a výměníku
tepla. Na základě stacionárního uspořádání
výměníku tepla se usazuje jen velmi málo
popela, což umožňuje dlouhé intervaly čištění.
Skoro bez popela probíhá vyprazdňování
velkého pojízdného uzavíratelného zásobníku
na popel.

Vitotrol 350-C s 5palcovým barevným dotykovým displejem pro ovládání z místnosti, rozšíření kotlového
okruhu a regulátor kaskády.

Vysoká účinnost
Ekvitermně řízenou regulací a rozsahem
modulace 1:3 přizpůsobuje kotel na biomasu
svůj výkon přesně potřebě tepla. Proto se
Vitoligno 300-H vyznačuje nízkou spotřebou
paliva. Vitoligno 300-H byl vyvinut pro automatické spalování všech suchých až vlhkých
dřevěných paliv (dřevní štěpka a dřevěné
pelety) s obsahem vody maximálně 30 %.
Přívod paliva lze úsporně namontovat volitelně
vpravo nebo vlevo (od 80 kW).

Vitoligno 300-H (50 a 60 kW)
s podáváním paliva na zadní straně
pro flexibilní a úspornou instalaci.
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Do 60 kW se palivo přivádí na zadní straně. To
umožňuje flexibilní a úsporné uspořádání s instalací na stěnu na pravé straně. Z této strany
nejsou potřebné údržbové nebo revizní práce.
Progresivní na základě nízkých emisních
hodnot
Stupňovité spalování umožňuje vysokou
účinnost a nízké emise díky regulovanému
přívodu primárního a sekundárního vzduchu.
V kouřovém kanálu se smíchají hořlavé plyny
se sekundárním vzduchem. Tím se zaručí
dlouhá doba vyhoření a dokonalé spalování.
Reguluje až čtyři topné okruhy
Integrovaná regulace Ecotronic řídí:
– až tři topné okruhy se směšovačem
– dva topné okruhy se směšovačem a ohřev
pitné vody
– jeden topný okruh se směšovačem, solární
okruh a ohřev pitné vody
– čtvrtý topný okruh se směšovačem
k napojení přes KM-BUS.
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Vitoligno 300-H
50 a 60 kW

8

5
6

7
Vitoligno 300-H
80, 99 a 101 kW
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Integrovaná regulace
Ecotronic
Plně automatické čištění
výměníku tepla
Stacionární výměník tepla
s virbulátory
Spalinová komora se
stupňovitým spalováním
a regulovaným přívodem
primárního a sekundárního
vzduchu odolává vysokým
teplotám
Dvojitý otočný lamelový rošt
Posuvný rošt
Plně automatické odpopelnění roštu a výměníku tepla
Pojízdný zásobník na popel
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Vitoligno 300-H
50 až 60 kW

Ve spojení s Vitotrol 350-C (volitelně) lze kotel
ovládat i z obytné místnosti. Navíc je možné
rozšíření pomocí modulů regulátoru až na 24
regulačních okruhů jako topný okruh, ohřev
pitné vody nebo dálkové vedení tepla. Grafický
a dobře čitelný barevný dotykový displej zajišťuje přehlednou a intuitivní obsluhu. Vitotrol 350-C
lze použít pro ovládání z místnosti, rozšíření
regulačního okruhu a regulátor kaskády pro až
čtyři kotle na dřevo. Tak lze spojit jak rozdílná
paliva, tak různé výkony kotle. Navíc lze přidat
další olejový/plynový kotel jako kotel pro
pokrytí špičkového zatížení.
Sladěné příslušenství
K příslušenství kotle Vitoligno 300-H patří
systémy skladování a přívodu paliva pro
dřevěné pelety a dřevní štěpku a k rozdělování
tepla i inteligentní řízení zásobníků pro efektivní vrstvení topné vody.

Vitoligno 300-H
80 až 101 kW

Využijte těchto výhod
 Plně automatický kotel na biomasu s účinností až 95,1 %.
 Rozsah jmenovitého tepelného výkonu od 50 do 101 kW.
 Nízká spotřeba paliva díky vysoké účinnosti, modulovanému provozu
a ekvitermně řízené regulaci.
 Regulace Ecotronic s asistentem pro uvedení do provozu pro až čtyři topné
okruhy.
 Vysoká bezpečnost provozu díky samočisticímu roštu.
 Integrované zvýšení teploty vratné vody (až 60 kW).
 Vysoký komfort obsluhy a prodloužené intervaly údržby díky automatickému
čištění a odpopelnění výměníku tepla a roštu.
 Obsáhlé příslušenství pro přívod a uskladnění paliva.
 Flexibilní a úsporná instalace díky rohové montáži na stěnu (až 60 kW).
 Čisté a efektivní spalování díky regulovanému přívodu primárního a sekundárního vzduchu.
 Kaskáda až 4 kotlů na dřevo s Vitotrol 350-C (volitelně).
 Mobilní dálkový přístup přes aplikace Viessmann.
Technické údaje viz strana 16

Kotle na dřevo
s rotačním spalováním

Vitoflex 300-RF
150 až 540 kW

Inovativní kotel na dřevo s rotačním spalováním od 150 do 540 kW.
Pro dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35 %.
Patentované rotační spalování kotle na dřevo
Vitoflex 300-RF odpovídá nejnovějšímu stavu
techniky. Šnekový podávací dopravník posunuje dřevěné palivo plynule na pohyblivém
roštu, na kterém probíhá jeho zplyňování (za
přívodu primárního vzduchu regulovaného
Lambda sondou). Plynulé zplyňování probíhá
při nedostatku vzduchu. Vystupující hořlavé
plyny se pomocí rotačního ventilátoru smísí
se sekundárním vzduchem. To zajišťuje dobré
promíchání s hořlavými plyny.

Vitoflex 300-RF je kotel na dřevo
s rotačním systémem spalování
pro pelety, štěpky a hobliny.

Čisté a účinné spalování
Osvědčená technika spalování kotle
Vitoflex 300-RF dosahuje podobných
emisních hodnot jako moderní plynový
kotel a udržuje na minimu odvod CO, NOx
a prachových částic. Kombinace spalovací
techniky a digitální modulované regulace
výkonu umožňuje stupně účinnosti až 94 %.
Mobilní tepelná centrála v kontejneru
Kotle na dřevo Vitoflex 300-RF jsou k dostání
jako hotová řešení, u kterých nejsou k dispozici zabudované prvky nebo u kterých by se musely přímo na místě snížit stavební náklady na
minimum. K tomuto hotovému řešení patří
kotel na dřevo, který je předem nainstalován
ve speciálním kontejneru, a přídavná zařízení.
Individuální kontejnerová řešení lze přizpůsobit
vlastní potřebě.
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Sekundární vzduch regulovaný rotačním
ventilátorem
Vynašeč popela
Celoplošně pohyblivý rošt
Šnekový podávací dopravník s oddělovací
vrstvou
Zapalovací ventilátor
Primární vzduch
Rotační spalovací komora
Dvoutahový výměník tepla
Bezpečnostní výměník tepla
Pneumatické čištění trubek
Recyklovaný plyn
Sací ventilátor se sondou Lambda a čidlem
teploty
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Vitoflex 300-RF – Kotel na dřevo s rotačním spalováním.

Využijte těchto výhod












Plně automatický kotel na dřevo s rotačním spalováním.
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu: 150 až 540 kW.
Pro suchá dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35 %.
Vysoké stupně účinnosti a nízké emise ve výkonovém provozu (až 94 %) díky
regulovanému přívodu sekundárního vzduchu a spalování ultrajemných částic.
Přípustná výstupní teplota až 100 °C.
Přípustný provozní tlak: 3 bar (4,5 bar na požádání).
Dvoutahový výměník tepla a modulovaná regulace výkonu (rozsah regulace 4:1).
Automatické zapalovací zařízení brání udržování žárového základu a šetří palivo.
Jednoduchá údržba díky plně automatickému odpopelnění, volitelně s pneumatickým čisticím systémem a odlučovačem popílku.
Vysoce vyvinutá bezpečnostní zařízení umožňují bezpečný a spolehlivý provoz.
Dodává se jako kompletní hotové řešení v kontejneru.

Mobilní tepelná centrála v kontejneru.

Technické údaje viz strana 17

Kotel na dřevo
s roštovým spalováním

Vitoflex 300-UF
390 až 1250 kW

Kotle na dřevo s roštovým spalováním podle nejnovějšího stavu techniky od 390 do 1250 kW.
Na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 50 %.
Nejvyšší kvalita u designu a konstrukce
Kotel na dřevo Vitoflex 300-UF má kvalitní konstrukci pro nejtvrdší podmínky použití (vysoká
flexibilita paliva do M10 do M50). Spalovací
prostor je vyzděn lisovanými a pálenými šamotovými cihlami pro vyšší odolnost. Všechny
prvky roštu se skládají z kvalitní silnostěnné
chromové ocelolitiny a odolávají i vysokým
teplotám. Kotel na dřevo Vitoflex 300-UF
se vyznačuje osvědčeným třítahovým výměníkem tepla pro maximální přenos tepla
a nejvyšší efektivitu.

Kombinace pohyblivého posuvného roštu
s osvědčenou požární vanou a sestupného
venkovního roštu optimálně spojuje u kotle
Vitoflex 300-UF výhody topeniště posuvného
roštu s podsuvným topeništěm. Šnekový
podávací dopravník vede dřevěné palivo do
požární vany, kde se předsušuje. Na venkovním roštu a pohyblivém posuvném roštu se
palivo úplně odplyňuje. Poté se spalují topné
plyny při regulovaném přívodu sekundárního
vzduchu.

Čisté a účinné spalování
Technika spalování kotle Vitoflex 300-UF dosahuje nízkých emisních hodnot (zejména u CO2
a NOx). Provoz s modulovanou výkonovou regulací a optimalizovaným principem spalování
umožňuje stupeň účinnosti až 92 %.
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 nekový podávací dopravník
Š
s oddělovací vrstvou
Požární vana s vnitřním roštem
a primárním vzduchem
Venkovní rošt s primárním
vzduchem
Pohyblivý posuvný rošt
Sekundární vzduch
Zapalovací ventilátor
Vynášení popela
Vysokoteplotní zóna pro vyhoření
Dvířka topeniště
Třítahový kotel
Bezpečnostní výměník tepla
Pneumatické čištění trubek
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Vitoflex 300-UF kotel na dřevo s pneumatickým čištěním.

Využijte těchto výhod











Spalinová komora vyzděná šamotovými cihlami
s venkovním roštem a pohyblivým posuvným roštem.




Plně automatický kotel na dřevo s roštovým spalováním.
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu: 390 až 1250 kW.
Pro použití dřevěných paliv s obsahem vody až 50 % (M50*).
Vysoký stupeň účinnosti díky osvědčené technice spalování, třítahovému
výměníku tepla, modulované regulaci výkonu i regulovanému přívodu primárního
a sekundárního vzduchu.
Přípustná výstupní teplota až 100 °C.
Maximální provozní tlak: 6 bar.
Jednoduchá údržba díky plně automatickému odpopelnění a volitelnému pneumatickému systému čištění.
Vysoce vyvinutá bezpečnostní zařízení umožňují bezpečný a spolehlivý provoz.
Optimálních výkonů zařízení se dosahuje díky konstrukci a komponentům
zařízení od jednoho dodavatele.
Automatické zapalovací zařízení brání udržování žárového základu a šetří palivo
(varianta – pouze pro paliva s méně než 40 % obsahu vody).
Individuální plánování vašeho zařízení zajistí náš tým odborníků.
Vynikající výkonová regulace od 30 do 100 %.

Technické údaje viz strana 17
* podle EN ISO 17225-1

Systémová technika

Komponenty zařízení
Obsáhlé komponenty zařízení od jednoho dodavatele zajišťují automatický spolehlivý
a bezúdržbový provoz celého zařízení.
Automatické odpopelnění (příslušenství)
Čisté spalování zanechává pouze minerální
látky uložené ve dřevě formou popela. Rošt
s pohyblivými prvky roštu extrahuje popel ze
spalovacího prostoru a vede ho do nádoby na
popel. Jakmile je vychlazen, vede šnekový
vynašeč popel do velkoobjemového externího
zásobníku na popel.

Šnekový vynašeč popela a externí zásobník na popel.

Pneumatický čisticí systém (příslušenství)
Čistý výměník tepla je rozhodující pro
životnost a efektivitu kotle na dřevo. Pneumatické čištění trubek odstraňuje krátkými
nárazy stlačeného vzduchu pravidelně popel
z výměníku tepla a výrazně tím prodlužuje
bezúdržbový provoz kotle.

Pneumatický čisticí systém.

Zařízení na recirkulovaný plyn
Spaliny s malým obsahem kyslíku (6 až 8 %)
se přivádí zpět. Při mísení primárního vzduchu
se zajišťuje úplné zplynění paliva při nedostatku vzduchu. To umožňuje nízkou teplotu roštu,
což vede k vyššímu stupni účinnosti. Navíc se
snižují emise částic a zvyšuje životnost roštu.

Systémy skladování
a přísunu paliva

12/13

Systémy skladování a přísunu paliva
Systémy pro skladování a přísun paliva jsou jedinečné a konstruují se pro specifická použití.
Moderní řešení plně automatického přísunu paliva se dodává ve stavu připraveném k instalaci.
Skladování ve sklepě se šnekovým
vynašečem
Sklepní prostory nebo bývalé sklady oleje lze
bez velkých rekonstrukcí předělat na sklad
pelet. Pelety se dají zafoukávat přes velké
vzdálenosti, speciální dopravníky je spolehlivě
přepravují, a to s nízkou spotřebou energie.

Skladování ve sklepě s peletovým dopravníkem.

Bunkry s karuselovým horizontálním
vynašečem
Toto je řešeni pro bunkry čtvercového nebo
mírně obdélníkového tvaru. Kloubové rameno
posunuje palivo na vynášecí šnek (horizontální
karuselový vynašeč). Pro velké sypné hmotnosti se používá stabilní horizontální vynašeč
(pohony podlahového míchadla a vynášecího
šneku jsou oddělené).
Zásobník s vynašečem míchadla
(karuselový a horizontální vynašeč).

Bunkr s vynašečem s posuvnou podlahou
Řešení ideální pro velké skladovací bunkry
obdélníkového tvaru. Pohyblivé hydraulické
posunovače přivádějí palivo na šnekový podavač. Toto řešení umožňuje rychlé naplnění
velkým množstvím paliva.

Zásobník s posuvným dnem.

Silo s násypkou
Palivo se ze sila vynáší přes kyvadlový
šnekový dopravník v násypce a představuje
bezpečný provoz díky automatickému
rezervnímu chodu. Rotační podavač zkontrolovaný z hlediska požární ochrany odděluje
silo od topného zařízení. Tento systém se
doporučuje pro zařízení na zpracování dřeva.

Silo s násypkou.

Všechny topné systémy pro
spalování dřeva mají:
 Velmi výkonné dopravníky s velkým
průměrem.
 Čelní ozubený převod
pro vysoký krouticí
moment.
 Optimalizované velkoryse dimenzované přívodní
kanály.
 Certifikované zařízení
pro účinnou protipožární
ochranu.

Bezpečný a spolehlivý provoz
Topné systémy na dřevo Viessmann splňují nejpřísnější bezpečnostní požadavky.
Bezpečnostní zařízení odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a vždy zajišťují bezpečný
a spolehlivý provoz zařízení.
Pojistka proti zpětnému zapálení (RZS)
Poskytuje ochranu proti zpětnému zapálení
z odlétávajících jisker na základě stále kontrolované oddělovací vrstvy a stále kontrolovaného podtlakového provozu.
Zařízení proti zpětnému prohoření
Senzor v přívodní trubce paliva rozezná nebezpečí zpětného prohoření a působí proti němu
zvýšenou rychlostí posuvu do kotle.
Zabezpečovací zařízení proti zpětnému
zahoření
Horizontálně působící posunovač s pružinovým zpětným chodem přerušuje přísun paliva
v případě výpadku elektřiny a nebezpečí
zahoření. Při podtlaku ve skladu paliva se
používá pro stejnou funkci místo posunovače
otočná komorová násypka. Otočná komorová
násypka zamezuje, aby se do spalovacího
procesu dostal nežádoucí unikající vzduch.

Bezpečnostní výměník tepla
Bezpečnostní výměník tepla zabudovaný
v kotli na dřevo je napojen na vodní síť a brání
přehřátí kotle v případě výpadku energie. Termostaticky ovládaný ventil se spustí při stanovené teplotě kotlové vody a chladí kotlovou
vodu nepřímým přenosem výměníkem tepla.
Přídavná bezpečnostní zařízení
Dodatečně k uvedeným bezpečnostním
zařízením mají topné systémy na dřevo
Viessmann další bezpečnostní zařízení, která
jsou v souladu se standardy bezpečnosti:
 Vypnutí při nedostatku vody.
 Tlakové a teplotní čidlo.
 Bezpečnostní omezovač teploty.

Příčné posunování dřevní štěpky
z vynašeče s posuvnou podlahou.

Systémová technika Viessmann
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Dokonalé přizpůsobení vašemu zařízení
Systémová technika Viessmann umožňuje snadné rozšíření vašeho topného systému na
dřevo a využití všech výhod sladěného systému, který pracuje s obnovitelnými energiemi.

Topné systémy na dřevo
Topné systémy na dřevo se ideálně hodí pro
integraci jednoho nebo více zdrojů energie
jako fosilní paliva nebo sluneční energie. Naše
obsáhlá nabídka produktů poskytuje topná
zařízení pro všechny formy energie, které jsou
mnohem víc než pouze jednotlivé komponenty topení. Ať už se jedná o olejový/plynový
kotel nebo termické solární zařízení, všechny
díly se k sobě dokonale hodí a tvoří spolehlivý
a hospodárný systém.
Solární zařízení
Ploché a vakuové trubicové kolektory se
ideálně hodí pro zásobování teplem a jako
podpora vytápění pro zařízení na biomasu.
Zahrnutím sluneční energie lze snížit náklady
na výrobu teplé vody až o 65 % (závisle na velikosti solárního zařízení) a navíc zlepšit bilanci
pro životní prostředí.

Výkonné zásobníky teplé vody
Zásobníkové ohřívače Vitocell umožňují
kdykoliv rychlé a spolehlivé zásobování teplou
vodou. Při použitích s vysokou potřebou teplé
vody se dají kombinovat vertikální a horizontální zásobníky teplé vody se zásobníkovými
bateriemi. Integrací zásobování teplou vodou
do topného systému na dřevo můžete ušetřit
až 50 % provozních nákladů ve srovnání
s vytápěním přímo vyrobenou teplou vodou.
Kotle
Jako systém pracující s obnovitelnými energiemi se kotel na dřevo často spojuje s běžným
kotlem na olej/plyn, který slouží k pokrytí
špičkového zatížení nebo jako podpora pro
kotel na biomasu. Podle typu a potřeby teploty
zařízení nabízí Viessmann vysoce účinné
kondenzační kotle i nízkoteplotní kotle.

Ploché popř. trubicové kolektory
Vitosol.

Zásobníky teplé vody Vitocell.
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 vládací zařízení
O
Viessmann podle
požadavků zákazníka
Termický solární systém
Kotel na dřevo
Kondenzační kotel
Nízkoteplotní kotel
Zásobník na teplou vodu
Rozdělení zařízení

Technické údaje

Vitoligno 300-H
Rozsah jmenovitého tep. výkonu

kW

15–50

18–60

mm

2044

2044

mm
mm

1134
1700

1134
1700

Hmotnost

kg

1077

1077

Spalinová přípojka ø

mm

150

150

Rozměry
Délka (hloubka se šnekovým
podávacím dopravníkem)
Šířka (kotel na dřevo)
Výška

Vitoligno 300-H
Jmenovitý tepelný výkon

kW

24–80

30–99

30–101

mm
mm
mm

1721
865
1765

1721
865
1765

1721
865
1765

mm

1856

1856

1856

Hmotnost

kg

1473

1473

1473

Spalinová přípojka ø

mm

200

200

200

Rozměry
Délka (hloubka)
Šířka (kotel na dřevo)
Šířka (se šnekovým podávacím
dopravníkem)
Výška
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Vitoflex 300-RF
Model

150

220

300

400

540

Jmenovitý tep. výkon kW

150

220

300

400

540

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

2513
1050
1825

2537
1330
2084

2893
1330
2084

2877
1570
2422

3105
1570
2492

Hmotnost

kg

2198

3024

3433

4438

5108

Max. provozní tlak

bar

3

3

3

3

3

Model

390

530

720

950

1250

Jmenovitý tep. výkon kW

390

530

720

950

1250

Vitoflex 300-UF

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

3282
1274
2378

3782
1274
2536

3877
1380
2834

3835
1612
3035

4380
1612
3230

Hmotnost

kg

5230

7554

8869

11463

12918

Max. provozní tlak

bar

6

6

6

6

6

Reference

E.ON teplárna na spalování biomasy.
Markt Schwaben, Německo.

Topné systémy na dřevo v provozu
Reference o moderních a energeticky účinných topných systémech na dřevo.

Zámek Frauenthal.
Deutschlandsberg, Rakousko.

Obchodní akademie a škola,
Lustenau v Rakousku.
Vitoflex 300-RF s jmenovitým
tepelným výkonem 220 kW.

Topné systémy na dřevo
Moderní zařízení na spalování biomasy pracují
plně automaticky a jsou vybavena regulačními
a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý,
efektivní a bezpečný provoz.

Servis plánování a uvedení do provozu
Každá instalace začíná plánováním systému
týmem expertů. Prozkoumáme zvláštní
požadavky a podmínky projektu a nabídneme
řešení systému podle vašich přání – od jednotlivého kotle až po kompletně integrovaný
systém s topným zařízením na fosilní paliva
a solárním systémem. Poskytujeme obsáhlá
systémová řešení a servis z jedné ruky.

18/19

La Cité Verte, Quebec City, Kanada
Udržování zeleně sanací a nahrazením
stávajících staveb bylo důsledně realizováno
v projektu „zeleného města“: objekt s více
než 800 bytovými jednotkami vytápí jedna
z nejmodernějších dálkových výtopen na
biomasu v Severní Americe.

Nemocnice Alzey, Německo
Jádrem tohoto multivalentního zařízení je
kotel na biomasu vytápěný pevnými palivy
Vitoflex 300-UF, který pokrývá asi 70 až 80 %
potřebné energie v nemocnici. Dalšími 7 až
8 % přispívá bloková teplárna. Takto vyrobená
elektřina se ze 100 % spotřebuje pro vlastní
potřebu. Pro pokrytí špičkového zatížení byly
instalovány dva kotle Vitomax 300, každý
s výkonem 2,9 MW s dvoupalivovým hořákem
na olej a plyn.

Topná centrála v klášteře sv. Otýlie,
Německo
Arciopatství sv. Otýlie v Horním Bavorsku je
jedním z největších benediktinských klášterů
Evropy. Má asi 45 budov s plochou 32 000 m2,
která se musí vytápět. Zastaralé olejové kotle
byly vyměněny za novou topnou centrálu,
která pracuje velmi CO2 neutrálně: výtopna na
spalování biomasy Vitoflex 300-UF má výkon
takřka 2000 kW a dodává okolo 85 % potřebné
tepelné energie.

Sídliště Hubelmatt, Švýcarsko
Třicet rodinných domů a šest bytových domů
na sídlišti Hubelmatt blízko Lucernu ve Švýcarsku vytápí CO2 neutrálně kotel na biomasu
Vitoflex 300-RF. Kotel na dřevo s výkonem
400 kW spotřebuje ročně asi 180 t pelet.
Přes dálkové vedení se zásobují připojené
domácnosti teplem k vytápění a ohřevu teplé
vody.

Topné systémy na dřevo
od 180 do 13000 kW
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Topné systémy jsou různé
Druh paliva a jiné specifické požadavky zákazníků určují druh vytápěcího systému.
Na výběr je topeniště s plochým posuvným roštem, stupňovitým roštem, s topeništěm
s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu nebo zvláštní topeniště – vždy i jako varianta
Low-NOx ke snížení emisí oxidu dusíku.

Vitoflex 300-FSB
Plně automatické zařízení na spalování dřeva
s topeništěm s plochým posuvným roštem
180 až 1700 kW
Pro suchá až vlhká paliva
Obsah vody: max. w50
Strana 22

Vitoflex 300-SRT
Plně automatické zařízení na spalování dřeva
s topeništěm s přímým vháněním směsi
paliva a vzduchu 850 až 13000 kW
Pro spalování velmi prachového suchého
paliva z průmyslového zpracování dřeva
Obsah vody: w6 až w15
Strana 24

Vitoflex 300-FSR
Plně automatické zařízení na spalování dřeva
se stupňovitým roštem 850 až 13000 kW
Štěpka, zbytkové dřevo z lesa a pilařských
závodů, kůra, dřevo z péče o krajinu,
Obsah vody w20 až w60
Strana 26

Vitoflex 350-VFE
Plně automatické zařízení na spalování dřeva
s topeništěm s plochým posuvným roštem
850 až 13000 kW
Zbytkové dřevo z lesa a pilařských závodů,
zbytkové dřevo ze zpracování dřeva (hobliny,
piliny, prach, dřevotřískové desky, MDF)
Obsah vody w6 až w55
Strana 28

Vitoflex 300-FSB
180 až 1700 kW

Zařízení na spalování
dřeva s topeništěm
s plochým posuvným
roštem

Plochý posuvný rošt se hodí zejména pro nejrůznější dřevěná paliva.

Topeniště s plochým posuvným roštem
Plochý posuvný rošt se hodí zejména pro
spalování dřevěného paliva s obsahem vody
do 50 % a obsahem popela do 3 %. Podstatnými výhodami kotle Vitoflex 300-FSB
je použitelnost různých paliv a nízký obsah
prachu ve spalinách, což podmiňuje uzavřené
palivové lože. Geometrie spalinového prostoru
byla vyvinuta základním výzkumem na vlastním zkušebním zařízení a simulací proudění.
U topenišť s plochým posuvným roštem se
obecně používá technologie ke snížení LowNOx. Spalinová komora Low-NOx je provedena se stupňováním vzduchu na primární
straně ke snížení emisí NOx. Dodatečně se
tento účinek zesiluje použitím recirkulace
spalin (příslušenství). Stupně účinnosti až
92 % umožňují v modulovaném způsobu
provozu nejvyšší roční stupně využití.

Spalování štěpky, zbytkového dřeva
z pilařských závodů a lesa, kůry, dřeva
z péče o krajinu, dlouhovlákenné kůry.

Podávání paliva
Palivo se podává přes dopravník (posunutí
dopravníkem) nebo vodou chlazené hrdlo
posunovače (hydraulický přímý posun nebo
hydraulický posun).
Palivo se rozezná
Ať už s vlhkým smrkovým řezivem z lesa,
peletami nebo velmi suchým bukovým odpadem z truhláren – pomocí regulace teploty
plamene v kombinaci s regulací obsahu zbytkového kyslíku (Lambda sonda) se reguluje
spalování různých paliv.
Vynášení popela
Popel se dostane přes plochý posuvný rošt
(každá druhá řada roštu se pohání přes
hydraulický válec) přímo nebo přes šnekový
dopravník do zásobníku na popel.

Vitoflex 300-FSB
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Třítahový kotel (6 bar – vyšší stupně tlaku
na vyžádání)
Bezpečnostní výměník tepla (integrován
v kotli)
Plochý posuvný rošt s hydraulickým
pohonem (rozdělený na dvě části od
typu FSB 850) s přívodem primárního
vzduchu (1 až 3 zóny – podle typu volitelně
předehřátá zóna 1 a 2 přes výměník tepla
voda/vzduch)
Přívod sekundárního vzduchu
Přívod recirkulovaných spalin „přes“
a „pod“ roštem
Zapalovací ventilátor (automatické zapalování nebo pomůcka při zapalování – jako
příslušenství od typu FSB 1100)
Hydraulický posun/přímý posun s vodou
chlazeným posunovacím hrdlem nebo
šnekovým podávacím dopravníkem
Odlučování prachu (přes šnekové
dopravníky nebo přímo do 800litrového
zásobníku na popel)
Dveře spalinového prostoru primární
spalinové komory (kombinované dveře
primární/sekundární do typu FSB 700)
Posunovač spodního roštu od typu FSB 850
Čisticí otvory pod plochým posuvným
roštem
Pneumatické čištění kotle (příslušenství)
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Topeniště s plochým posuvným roštem s přímým
hydraulickým posunem.

Využijte těchto výhod

Spalinová komora s vícenásobnou izolací a kvalitním
vyšamotováním.

 Třítahový plamencový kotel nebo dvoutahový kotel s chladicí stěnou s teplotami
spalin od méně než 190 °C při provozu s plným zatížením.
 Výkony: 180 až 1700 kW.
 Vysoký stupeň účinnosti až 92 %.
 Provedení volitelně k dostání pro výstupní teploty nad 110 °C.
 Minimální ztráty sáláním díky kompletní izolaci celého kotlového zařízení.
 Univerzální použití různých dřevěných paliv s obsahem vody od w6 do w50.
 Uzavřené žhavé podloží vede k výrazně nižším emisím škodlivin.
 Vysoká odolnost proti opotřebení díky velkoryse navržené ploše roštu.
 Malý roštový propad díky překrývajícím se předpjatým roštnicím
(neustálé automatické odlučování prachu).
 Stupňovité spalování (Low-NOx spalovací komora).
 Integrovaný nouzový výměník tepla pro možnost rychlé regulace podle DIN 4751
část 2.
 Pohyblivá zátěžová regulace od 25 do 100 % jmenovitého tepelného výkonu při
dodržení emisních hodnot.
 Zatížitelný kryt na horní straně kotle patří k rozsahu dodávky – usnadňuje montáž
a údržbu a chrání tepelnou izolaci před poškozením.

Zařízení na spalování
dřeva se stupňovitým
roštem

Vitoflex 300-SRT
850 až 13 000 kW

Zařízení na spalování dřeva s topeništěm se stupňovitým roštem, 850 až 13 000 kW.

Vhodné pro trvalý provoz
Kotel na dřevo Vitoflex 300-SRT s topeništěm
se stupňovitým roštem je navržen pro trvalý
provoz více než 8000 hodin za rok. Tímto se
doporučuje výroba elektřiny v teplárnách na
spalování biomasy. Obsah vody v palivu může
činit až 55 %, aniž by to vedlo ke ztrátám výkonu. Předpoklady umožňují flexibilní použití
levnějších, ne předem vysušených paliv, jako
jsou lesní štěpka, řezaná zeleň, kůra, dřevo
z péče o krajinu

Ideální pro obce a dodavatele energie
Vitoflex 300-SRT se vyznačuje modulovaným
provozem, což znamená, že přizpůsobuje výkon zařízení skutečné potřebě tepla. Kotel na
biomasu tak představuje hospodárné řešení
pro obce a komerční dodavatele energie.
Zařízení na spalování dřeva představuje rozumnou alternativu k využití fosilního paliva. Nejen
zodpovědné zacházení s životním prostředím
je konečným argumentem pro tuto přírodní
surovinu. Dřevo jako domácí palivo je velmi
levné a vývoj jeho ceny není vystaven velkému kolísání.

Spalování dřevní štěpky, zbytkového
dřeva z pilařských závodů a lesa, kůry,
dřeva z péče o krajinu, dlouhovlákenné kůry.

Vitoflex 300-SRT
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Třítahový kotel (6 bar – vyšší stupně tlaku
na vyžádání)
Bezpečnostní výměník tepla (integrován
v kotli)
Stupňovitý rošt s hydraulickým pohonem
s možností regulace
Přívod sekundárního vzduchu
Přívod recirkulovaných spalin „přes rošt“
Hydraulický posun / přímý posun s vodou
chlazeným hrdlem posunovače nebo
šnekovým podávacím dopravníkem
Odlučování prachu přes šnekové
dopravníky nebo přímo do zásobníku na
popel
Dveře spalinového prostoru spalinové
komory
Posunovač spodního roštu
Čisticí otvory a otvory přístupu k válečkům
pod plochým posuvným roštem
Pneumatické čištění kotle (příslušenství)
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Vitoflex 300-SRT – kotel na spalování dřeva se stupňovitým
roštem.

Využijte těchto výhod

Stupňovitý rošt s hydraulickým provozem.

 Třítahový plamencový kotel nebo dvoutahový kotel s chladicí stěnou s teplotami
spalin méně než 190 °C při provozu s plným zatížením.
 Výkony: 850 až 13 000 kW.
 Rozsah modulace: 25 až 100 %.
 Teplota spalin: < 190 °C při plném zatížení.
 Optimalizovaná geometrie spalinového prostoru pro zaručeně nejnižší obsahy
prachu surového plynu.
 Velmi robustní díky sníženému zatížení součástí a šamoty.
 Navrženo pro trvalý provoz (roční hodiny při plném zatížení > 8000).
 Technika stupňovitého roštu umožňuje vysokou flexibilitu paliva.
 Zaručená funkčnost v případě vlhkého paliva s obsahem popela (obsah vody až
60 %, obsah popela až 10 %).
 Nízké zatížení plochy roštu snižuje náklady na palivo.
 Technika stupňovitého roštu až se čtyřmi zónami roštu s hydraulickým pohonem.
 Odloučení prachu přes šnekové dopravníky nebo do zásobníku na popel.
 Pneumatické čištění kotle (příslušenství).
 Sériová FU-regulace zajišťuje nejnižší spotřebu elektřiny.

Zařízení na spalování
dřeva s plochým
posuvným roštem

Vitoflex 300-FSR
850 až 13000 kW

Osvědčená technika pro suchá až vlhká paliva.
Podstatnými výhodami topeniště s plochým
posuvným roštem (typ FSR) je použitelnost
různých paliv a nízký obsah prachu ve spalinách, což podmiňuje uzavřené palivové lože.
U topenišť s plochým posuvným roštem lze
optimálně použít technologii ke snížení LowNOx. Standardní kotle se realizují s maximálně
přípustnou výstupní teplotou 100 °C i maximálním provozním tlakem 6 bar.

Použitelná dřevěná paliva
 Zbytkové dřevo z lesa a pilařských závodů.
 Zbytkové dřevo ze zpracování dřeva (hobliny, piliny a prach).
 Dřevotřískové desky.
 MDF.
Obsah vody v palivu
Obsah vody w6 až w55
Zrnitost paliva
Provedení s posunem dopravníkem do P45S
podle DIN EN ISO 17225 a provedení s hydraulickým posunem do P100 se dodávají na
vyžádání.

Spalování štěpky, zbytkového dřeva
z lesa a pilařských závodů.

Vitoflex 300-FSR
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Třítahový kotel (6 bar – vyšší stupně tlaku
na vyžádání)
Bezpečnostní výměník tepla (integrován
v kotli)
Plochý posuvný rošt s hydraulickým
pohonem (podle typu rozdělen na dvě nebo
tři části) s přívodem primárního vzduchu
(4 zóny volitelně, zóna 1 a 2 předehřátá
přes výměník tepla vzduch/voda)
Přívod sekundárního vzduchu
Přívod recirkulovaných spalin „přes rošt“
Hydraulický posun / přímý posun s vodou
chlazeným hrdlem posunovače
Odlučování prachu přes šnekové
dopravníky nebo přímo do zásobníku na
popel
Dveře spalinového prostoru spalinové
komory
Posunovač spodního roštu
Čisticí otvory a otvory přístupu k válečkům
pod plochým posuvným roštem
Pneumatické čištění kotle (příslušenství)
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Vitoflex 300-FSR – zařízení na spalování dřeva s topeništěm
s plochým posuvným roštem.

Využijte těchto výhod

Plochý posuvný rošt s hydraulickým pohonem.

 Třítahový plamencový kotel nebo dvoutahový kotel s chladicí stěnou s teplotami
spalin méně než 190 °C při provozu s plným zatížením.
 Vysoká účinnost až 92 %.
 Výkony: 850 až 13 000 kW.
 Minimální ztráty sáláním díky kompletní izolaci celého kotlového zařízení.
 Uzavřený žhavý základ vede k výrazně nižším emisím škodlivin.
 Vysoká odolnost proti opotřebení díky velkoryse navržené ploše roštu a vodní
chlazení roštu.
 Malý roštový propad díky překrývajícím se předpjatým roštnicím (neustálé
automatické odlučování prachu).
 Dřevěná paliva až w55.
 Integrovaný nouzový výměník tepla pro možnost rychlého regulování podle DIN
4751 část 2.
 Pohyblivá zátěžová regulace od 25 do 100 % jmenovitého tepelného výkonu při
dodržení emisních hodnot.
 Stupňované spalování (Low-NO x-spalinová komora).
 Nízké zatížení roštu snižuje náklady na palivo.

Vitoflex 350-VFE
850 až 13 000 kW

Zařízení na spalování
dřeva s topeništěm
s přímým vháněním
směsi paliva a vzduchu

Topeniště s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu s vysoce teplotním spalováním
v letu k energetickému využití zbytkového dřeva ve formě prachu z průmyslového
zpracování dřeva.
Ukládání teploty v šamotové hmotě zajišťuje
adekvátně vysoké teploty spalinové komory,
které zaručují velmi nízké hodnoty emisí. Na
spalinové komoře je instalován ležatý třítahový
plamencový žárnicový kotel jako teplovodní
nebo horkovodní kotel. Podle potřeby lze
dodat parní nebo termoolejové kotle.

Velmi suché a prachové palivo se přes jedno
nebo několik vedení zafoukává do plně vyšamotované a kvalitně izolované spalinové
komory. Zafoukávání se speciálně vyvinutou
geometrií spalinového prostoru zaručuje optimální vyhoření paliva a potřebné turbulence
a poměry proudění.

Spalování prachového a velmi
suchého paliva z průmyslového
zpracování dřeva.
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Vitoflex 350-VFE
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Třítahový kotel (6 bar – vyšší stupně tlaku
na vyžádání)
Bezpečnostní výměník tepla (integrován
v kotli)
Spalinová komora
Vstřikovací hrdlo
Přívod sekundárního vzduchu
Přívod recirkulovaných spalin
Automatické odlučování prachu přes vodou
chlazený šnekový dopravník (příslušenství)
Dveře spalovacího prostoru
Pneumatické čištění kotle (příslušenství)
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Vitoflex 350-VFE – zařízení na spalování dřeva s topeništěm
s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu.

Využijte těchto výhod
 Třítahový plamencový kotel nebo dvoutahový kotel s chladicí stěnou s teplotami
spalin méně než 190 °C při provozu s plným zatížením.
 Výkony: 850 až 13 000 kW.
 Integrovaný nouzový výměník tepla k dodržení možnosti rychlého regulování
podle DIN 4751 část 2.
 Pohyblivá zátěžová regulace od 60 do 100 %, podle typu zařízení a paliva.
 Princip vstřikování s injektorem k podávání paliva, díky čemuž nedochází
k opotřebení vstřikovacího ventilátoru.
 Malé náklady na odlučování prachu ve spalinové komoře vlivem spalování v letu.
 Volitelně stupňované spalování (princip Low-NOx).

Volitelné automatické odlučování prachu přes vodou
chlazený šnekový dopravník.

Systémová řešení

Systémová řešení podle požadavků zákazníka
Oblastmi použití pro zařízení na spalování dřeva jsou výroba vysoko/nízkotlaké horké vody
a páry popř. procesního tepla pomocí oleje (kogenerační zařízení).

Vynášení paliva
 Posuvná dna
 Kyvadlové a horizontální šnekové
dopravníky
 Směšovací a dávkovací nádoby

Dopravní systémy
 Trubkové a žlabové šnekové dopravníky
 Hydraulické a pneumatické dopravní
systémy
 Řetězové žlabové dopravníky

Pneumatický čisticí systém
Kompletní trubicový výměník tepla se čistí za
nepřetržitého provozu s periodickými impulsy
stlačeného vzduchu.

Odlučovač popílku MZA
 Na dřevní štěpku
 Na pelety
 Hrubý odlučovač u zařízení s elektrofiltrem

Ovládání a nadřízené systémy
 Systémy vizualizace
 Viessman Logic
 Jednoduchá dálková údržba přes Visio Web
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Ekonomizér
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6-bar-provedení
(vyšší stupně tlaku
na vyžádání)
Spalinová bypasová
klapka
Čisticí kryt k čištění
tahů spalin
Vstup spalin
Výstup spalin
Čisticí otvor

Využijte těchto výhod
 Snížení objemu spalin – kompaktní odloučení popílku.
 Zvýšení účinnosti až o 8 %.
 Integrovaná bypassová klapka ke konstantní regulaci výstupní teploty spalin se
může nastavit mezi 120 a 150 °C.
 Dvoutahový spalinový kotel.
 Minimální ztráty sáláním vlivem izolace.

Ekonomizér (příslušenství).

Referenční zařízení

Náhled na model Vitoflex 300-SRT
Plně automatické zařízení na spalování dřeva s topeništěm
se stupňovitým roštem

Vitoflex 300-SRT se stupňovitým roštem
1
2
3

4

5

Sklad paliva
Kotel na spalování biomasy
Odloučení popílku se zpětným získáním
tepla (stupeň účinnosti až 99 %)
Kotel na fosilní paliva pro pokrytí
špičkového zatížení
Systém řízení zásobníků
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Podnikání
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Společnost

Viessmann je jedním z předních mezinárodních výrobců systémů topné, průmyslové
a chladicí techniky.
Jednání v souladu s udržitelným vývojem
Jako rodinný podnik klade Viessmann zvláštní
hodnotu na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost je pevně ukotvena
již v podnikových zásadách. Udržitelnost,
kterou žijeme, znamená pro firmu Viessmann
uvést do souladu v celém podniku ekonomii,
ekologii a sociální zodpovědnost tak, aby
byly uspokojeny současné potřeby bez toho,
aniž by byly omezeny základní životní potřeby
nadcházejících generací.
Strategický projekt „Efektivita Plus“ v hlavním
sídle v Allendorfu (Eder) prokázal, že energetické a klimapolitické cíle pro rok 2050
mohou být dosaženy již dnes, a to s použitím
dostupné techniky.

Kompletní nabídka firmy Viessmann
Jako pionýr v oblasti životního prostředí
a technologický průkopník v topenářské branži
dodává firma Viessmann již po desetiletí
efektivní systémy s nízkým obsahem škodlivin
pro výrobu tepla, chladu a decentrální dodávky
elektřiny. Mnoho vývojových produktů firmy
Viessmann se považuje za milníky topné
techniky.

výrobu/značku/efektivitu využití

Partnerství
Ke kompletní nabídce firmy Viessmann patří
obsáhlá nabídka služeb. Akademie Viessmann
poskytuje obchodním partnerům technická
vzdělávací zařízení a obsáhlý školicí a vzdělávací program.
S novými digitálními službami poskytuje
Viessmann inovativní řešení, například pro
obsluhu a monitorování vytápěcích zařízení
přes smartphone. Provozovatel využívá
větší bezpečnosti a komfortu. A odborná
topenářská firma má přehled o zařízeních,
která má na starosti.

Viessmann Group
Informace o podnikání
 Rok založení: 1917
 Počet zaměstnanců: 12 000
 Obrat skupiny: 2,25 miliard eur
 Podíl exportu: 54 %
 23 výrobních společností v 11 zemích
 Prodejní organizace a zastoupení v 74
zemích
 120 prodejních poboček na celém světě

Německá cena za trvale udržitelnou

Kompletní nabídka společnosti Viessmann
Group pro všechny energetické nosiče
a výkonové rozsahy
 Kotle na olej nebo plyn
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 Hybridní zařízení
 Tepelná čerpadla
 Technika na spalování dřeva
 Zařízení na výrobu bioplynu
 Úpravny bioplynu
 Solární termické systémy
 Fotovoltaika
 Příslušenství
 Chladicí systémy

zdrojů.

Energy Efficiency Award.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou
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