Vykurovanie drevom
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Vykurovanie drevom – najprirodzenejším
palivom na svete

Stúpajúce náklady na fosílne energie a rastúce ekologické povedomie vedú k narastajúcemu
dopytu po obnoviteľných formách energie. Na nasledujúcich stranách Vás obšírne poinformujeme o efektívnom spaľovaní dreva ako dorastajúcej suroviny v moderných vykurovacích
kotloch.
Vykurovanie drevom predstavuje dobrú alternatívu k vykurovaniu olejom alebo plynom:
Argumentom pre túto prirodzenú surovinu nie je len zodpovedné zaobchádzanie so životným
prostredím. Drevo je ako domáca surovina cenovo výhodná a jeho cena nepodlieha veľkým
výkyvom.
Vyspelá technika ﬁrmy Viessmann robí vykurovanie drevom aj efektívnym a komfortným.
Program Vitoligno ponúka pružné riešenia, či už ako prídavné vykurovanie alebo ako
kompletný vykurovací systém. Spaľovať tu možno v závislosti od typu kotla kusové drevo
alebo drevné pelety.

Úvod
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Zaujímavosti na tému dreva a drevných peletov

Toto by ste mali vedieť
Vykurovacie kotly Vitoligno sú k dispozícii na kusové drevo a pelety.
Následne uvádzame niekoľko informácií ku skladovaniu a obstarávaniu.

Skladovanie dreva
Spaľovanie vlhkého dreva je nielen nehospodárne ale v dôsledku nízkej teploty horenia
vytvára viacej emisií a dechtových usadenín
v komíne. Najvyššiu výhrevnosť má drevo po
viacročnom sušení na chránenom mieste.
Tu je k tomu niekoľko typov:
Guľatinu od priemeru 10 cm vyššie je
potrebné rozštiepiť.
Polená skladujte na vetranom a podľa
možnosti slnečnom mieste, chránené
proti dažďu.
Kusové drevo stohujte na sebe podľa
možnosti s dostatočným priestorom medzi
nimi, aby mohol vzduch z dreva unikajúcu
vlhkosť pojať.
Polená stohujte tak, aby vlhký vzduch
mohol prúdiť preč.
Čerstvé drevo neskladujte v pivnici, lebo
sušenie vyžaduje prístup vzduchu a slnka.
Už suché drevo však možno vo vetraných
pivniciach skladovať.

Pelety sú ideálnym palivom: Sú lacné, budú vždy dostupné,
jednoducho sa skladujú a vykazujú neutrálnu bilanciu CO2.

Vlastnosti peletov
Na výrobu peletov sa používajú 100% prírodné
zvyšky dreva. Táto surovina je k dispozícii vo
veľkých množstvách vo forme pilín a hoblín ako
odpad drevospracujúceho priemyslu.
Jemné zvyšky dreva sa lisujú pod veľkým
tlakom do valcovitého tvaru peletov. Surovina
sa skladuje a prepravuje v suchom prostredí.
Absolútne sucho je potrebné aj u samotného
prevádzkovateľa zariadenia. Len takto je možné
garantovať bezchybné a účinné spaľovanie.
V súčasnosti sa predávajú drevné pelety vo
vreciach po 15 až 30 kg ako aj veľkobaleniach
do 1 000 kg a to na paletách alebo aj voľne
sypané. V poslednej menovanej forme sa tieto
prepravujú v pojazdných silách, odkiaľ sa potom
„zafukujú“ vzduchom cez hadicový systém
priamo na miesto skladovania.
Ideálny je na to napr. doterajší skladovací
priestor – na vykurovací olej – ak sa olejové
vykurovanie nahrádza kompletne za nový
peletový systém.
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Vykurovacie kotly

VITOLIGNO
Kusové drevo alebo pelety: Program Vitoligno pokryje všetko.

Či už ako prídavné alebo kompletné vykurovanie – či na kusové drevo alebo drevné pelety:
Viessmann dodáva kompletný program pre
vykurovanie drevom. Vaše rozhodnutie pre
Vitoligno bude vždy to správne a to z nasledujúcich dôvodov.
Vysoká spoľahlivosť.
Dlhá životnosť.
Komfortné vykurovanie a ohrev vody.
Nezávislosť od vykurovacieho oleja a plynu.
Úspora nákladov v dôsledku energetickej
úspornosti.
Peletové vykurovanie a solárna technika
sa dajú ideálne kombinovať.

Vitoligno 300-P
Vykurovací kotol
na drevné pelety.
4 až 48 kW
Strana 8

Vitoligno 300-H
Kotol na pelety
a drevnú štiepku.
100 až 150 kW
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Vitoligno 100-S
Splyňovací kotol
na kusové drevo
do dĺžky 50 cm.
25 až 80 kW
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Peletové kotly

Vitoligno 300-P

VITOLIGNO 300-P
Peletový kotol špičkovej triedy.

Vysoká účinnosť pri mimoriadne
nízkych emisiách
Peletový kotol Vitoligno 300-P so svojím
mimoriadne veľkým modulačným rozsahom
1:3 ponúka široké aplikačné možnosti – od
nízkoenergetického domu až po objekty
s veľkou potrebou tepla.
Testsieger
GUT (2,1)

Vďaka svojej dvojitej regulácii spaľovania
s Lambda-sondou a snímačom teploty sa
peletový kotol vyvinutý ﬁrmou Viessmann
vyznačuje vysokou účinnosťou a nízkymi
emisiami prachu a CO. Trvale vysokú
účinnosť zaručuje automatické čistenie
výhrevnej plochy.

Holzpelletkessel
VITOLIGNO 300-P
Im Test: 10 Anlagen
1 Testsieger
test Spezial Energie 2009

Kvalita, na ktorú sa môžete
spoľahnúť: spotrebiteľská nadácia
Stiftung Warentest vyhodnotila vo

V kombinácii s odstraňovaním popola zo
spaľovacieho priestoru pomocou motoricky
poháňaného lamelového roštu ponúka tento

svojom mimoriadnom čísle Energie
2009 typ Vitoligno 300-P ako víťaza
testu. Bližšie informácie k tomu
nájdete na stránke www.test.de.

peletový kotol vysoký komfort vykurovania
a znižuje nutnosť údržby a čistenia na
minimum.
Prispôsobením vykurovacej plochy tepelným
potrebám (princíp Variopass) kotol Vitoligno
300-P dosahuje efektívnu prevádzku aj pri
čiastkovej záťaži.

Nová regulácia so zobrazením
textových hlásení
Menu s viacriadkovým displejom a zobrazením textových hlásení nového digitálneho
regulátoru umožňuje intuitívnu obsluhu
všetkých komponentov systému ako aj
samotného spaľovania. Regulovať takto
možno dva okruhy so zmiešavačom alebo
jeden okruh so zmiešavačom – soláru funkciu, zásobníkový ohrievač teplej vody ako aj
akumulačný zásobník vykurovacej vody.
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regulácia Vitotronic
automatické čistenie vykurovacej plochy
Variopass: Prispôsobenie vykurovacej
plochy skutočnej spotrebe tepla
interné zvyšenie teploty vratnej vody
vysokoúčinná tepelná izolácia
pripájacia príruba pre závitovkový dávkovač
spaľovacia komora z tepelne odolnej
keramiky
lamelový rošt z ušľachtilej ocele
integrovaná nádoba na popol
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Výhody na prvý pohľad
n Plne automatický vykurovací kotol na drevné pelety
vo výkonovom rozsahu 4 až 48 kW.
n Účinnosť pre efektívne využitie energie dreva až 95 %.

Pelety sú ideálnym palivom, lebo budú vždy dostupné,
jednoducho sa skladujú a vykazujú neutrálnu bilanciu CO 2.

n Najlepšie využitie energie v každom výkonovom rozsahu automatickým
prispôsobením trojťahovej výhrevnej plochy spotrebe tepla pomocou
patentovaného princípu Variopass.
n Automatické odstraňovanie popola zo spaľovacieho priestoru pomocou
lamelového roštu z nehrdzavejúcej ocele a dlhé intervaly čistenia.
n Jednotka s turniketovým dávkovačom a závitovkový podávač
pre presné a úsporné dávkovanie paliva a 100-percentné zabezpečenie
proti spätnému horeniu.
n Automatické a energeticky úsporné zapaľovanie pomocou
keramického vykurovacieho prvku.
n Digitálny regulátor s menu a textovými hláseniami
a automatickým monitorovaním funkcie a reguláciou solárneho
zariadenia a akumulačného zásobníka.
n Rozsiahle príslušenstvo na podávanie a skladovanie peliet.

Technické údaje viď strana 14.

Kotol na pelety
a drevnú štiepku

Vitoligno 300-H

VITOLIGNO 300-H
Kotol na pelety a drevnú štiepku s vysokou účinosťou vďaka rotačnej spaľovacej komore

Jedinečný stupňovitý princíp spaľovania
S kotlom na tuhé palivo Vitoligno 300-H pre
pelety a drevnú štiepku rozširuje Viessmann
svoju kompletnú ponuku vo výkonovom rozsahu 100 až 150 kW.

Pelety

Jedinečný je dvojstupňový princíp spaľovania
na plochom posuvnom rošte a v rotačnej
spaľovacej komore. Tým sú zabezpečené
konštantne nízke hodnoty emisií a dodržanie
zákonom predpísaných limitov.
Účinné spaľovanie na plochom
posuvnom rošte
Dopravná závitovka plní kontinuálne posuvný
rošt peletami alebo drevnou štiepkou. Posuvný rošt spôsobuje pri pokojnom žiarovom
lôžku plnohodnotné vyhorenie pri podstechiometrickom spaľovaní.

Drevná štiepka

Vysoká účinosť vďaka rotačnej
spaľovacej komore
Drevný plyn vzniknutý pri primárnom spaľovaní je následne vedený do rotačnej spaľovacej
komory. Vďaka rotácii sa dosahuje jeho dlhšia
doba zotrvania a účinné premiešanie drevoplynu so sekundárnym vzduchom. Výsledok
je takmer dokonalé vyhorenie (sekundárne
spaľovanie), nízke emisie a vysoká účinosť
Vitoligna 300-H až 92 %.
Kompaktný a priateľský na údržbu
Vďaka zvisle orientovaným výhrevným plochám je Vitoligno 300-H kotol na tuhé palivo
s kompaktnými rozmermi. Automatické čistenie teplovýmených plôch zvyšuje použiteľnosť kotla, predlžuje interval údržby a znižuje
prevádzkové náklady.

Variabilná rýchlosť posuvu dlhého roštu
a súčastný tok žiarového lôžka s prídavným
spaľovacím vzduchom zásobovaným zo
spodu nezávisle od veľkosti frakcie a vlhkosti
spaľovaného materiálu pre sušenie a efektívne
splyňovanie paliva (primárne spaľovanie).
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prívod paliva
automatické zapaľovanie
posuvný plochý rošt
rotačná spaľovacia komora
zvislý výmeník
automatické čistenie
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Vitoligno 300-H kotol na pelety a drevnú štiepku

Výhody na prvý pohľad
n Vitoligno 300-H kotol na pelety a drevnú štiepku, 100 až 150 kW.
n Modulačný rozsah 1:3.
n Účinosť kotla: 92 %.

Účinné spaľovanie na plochom posuvnom rošte

n Stupňovité spaľovanie v primárnej a sekundárnej spaľovacej komore
pre konštantnú účinosť a nízke hodnoty emisií.
n Posuvný plochý rošt pre sušenie a splyňovanie, pre palivá rôznej frakcie
a vlhkosti (pelety, štiepky).
n Flexibilné zásobovanie palivom (závitovkové, horizontálne alebo sacie vynášanie).
n Automatické zapaľovanie a regulácia horenia pomocou Lambda-sondy
a snímača teploty.
n Podtlakové spaľovanie vďaka spalinovému ventilátoru zabraňuje spätnému
horeniu drevného plynu smerom k prívodu paliva.
n Automatcké čistenie teplovýmených plôch a plne automatické odpopoľnenie
zvyšuje servisné intervaly.
n Regulácia Ecotronic s graﬁckým displejom pre vysoký komfort obsluhy.
n Kompaktné rozmery.
n Využitie v bežných zariadeniach, bytovkách, komunálnej sfére, v turizme
(hotely, ubytovne), poľnohospodárstve, lesníctve, drevospracujúcom priemysle.
Technické údaje viď strana 14.

Kotly na
kusové drevo

Vitoligno 100-S

VITOLIGNO 100-S
Ideálny prídavný kotol.

Kotly na kusové drevo
Vitoligno 100-S s menovitým

Kotol Vitoligno 100-S je cenovo mimoriadne
atraktívny splyňovací kotol na kusové drevo
s menovitým tepelným výkonom 25 až 80 kW.
Tento kompaktný kotol je vhodný aj na
rozšírenie existujúcich olejových či plynových
vykurovacích systémov.

tepelným výkonom 25 až 80 kW

Vďaka svojim veľkým dverám pojme jeho
plniaci priestor kusové drevo dlhé až 50 cm.
Vďaka veľkému plniacemu priestoru má dlhú
dobu horenia. Kotol sa plní spredu, čo uľahčuje
manipuláciu. Vďaka splyňovacej technike
dosahuje Vitoligno 100-S vysokú účinnosť.
Masívne vyhotovený plniaci priestor z 8 mm
hrubého oceľového plechu a spoľahlivý sací
ventilátor garantujú dlhú životnosť.

Splyňovacia technika kotla Vitoligno 100-S
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regulácia Vitotronic
výmenník tepla so zväzkom rúrok
veľký plniaci priestor pre polená
do dĺžky 0,5 m
postranná výmurovka pre prístup
primárneho vzduchu
vstup sekundárneho vzduchu
v spaľovacej komore
regulátor primárneho vzduchu
regulátor sekundárneho vzduchu
spaľovacia komora z karbidu kremíka
šamotový kanál pre horenie
čistiaci otvor na odstraňovanie popola
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Veľké plniace dvierka umožňujú plnenie splyňovacieho kotla
na kusové drevo Vitoligno 100-S spredu.

Výhody na prvý pohľad
n Splyňovací kotol na kusové drevo s menovitým tepelným
výkonom 25 až 80 kW.
n Účinnosť: až 87 %.
n Veľký plniaci priestor na siahovicu až do dĺžky 50 cm.
n Jednoduchá obsluha cez ručne nastaviteľný regulátor primárneho
a sekundárneho vzduchu.
n Robustná splyňovacia tryska z karbidu kremíka.
n Šamotový kanál pre horenie (presmerovanie spalín na výmenník tepla).
n Stojatý výmenník tepla so zväzkom rúrok.
n Kvalitný ventilátor.
n Jednoduché hydraulické zapojenie umožnené veľkým objemom kotlovej vody.
n Elektronický regulátor Vitotronic 100 (typ FC1) so zobrazením
prevádzkových stavov.
Technické údaje viď strana 14.

Technické údaje

Kotly na drevo

Kotol na drevné pelety Vitoligno 300-P
Strana 8

Menovitý tepelný výkon
Rozmery
(peletový kotol)

hĺbka
šírka
výška

kW

4-12

6-18

8-24

11-32

13-40

16-48

mm
mm
mm

1065
680
1485

1065
680
1485

1065
680
1485

1170
780
1710

1170
780
1710

1170
780
1710

Hmotnosť
(teleso kotla aj s izoláciou)

kg

355

355

355

527

527

527

Objem kotlovej vody

l

100

100

100

180

180

180

Kotol na pelety a drevnú štiepku Vitoligno 300-H
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Menovitý tepelný výkon
Rozmery

hĺbka
šírka
výška

Hmotnosť

kW

100

120

150

mm
mm
mm

1231
1410
1765

1231
1410
1765

1231
1410
1765

kg

1700

1700

1700

Kotol na kusové drevo Vitoligno 100-S
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Menovitý tepelný výkon
Rozmery
(celkové)

hĺbka
šírka
výška

kW

25

30

40

60

80

mm
mm
mm

1289
618
1190

1289
678
1390

1366
678
1490

1389
751
1885

1389
841
1885

Hmotnosť
(vrátane tepelnej izolácie)

kg

461

551

629

822

864

Objem kotlovej vody

l

100

120

150

270

300

Objem pln. priestoru pre palivo

l

100

160

190

290

350
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Systémová technika

Skladovanie peliet

Pelletsilo

Kompletné peletové systémy
Skladovanie peliet aj s podávacími systémami pre všetky aplikačné oblasti

Pre dlhú a bezpečnú prevádzku je potrebné,
aby boli peletový kotol, podávací systém
a sklad peliet vzájomne zladené do jednej
ucelenej jednotky.

Prístupová cesta by mala byť zjazdná pre
pojazdné silo. Spravidla je potrebná šírka cesty
aspoň 3 metre a prejazdová výška minimálne
4 metre.

Drevné pelety je možné dodávať pojazdným silom a odtiaľ ich vzduchom priamo
„zafukovať“ do skladu.

Sklad peliet by podľa možnosti mal mať
jednu stenu vonkajšiu. Tak isto by mala byť
k dispozícii 230 V zásuvka pre „zafukovacie“
dúchadlo dodávateľa peliet.

Pri takomto plnení skladu by hadica nemala
byť dlhšia ako 30 metrov. Ak sú potrebné
dlhšie hadice, tak technické možnosti vopred
prekonzultujte s Vaším dodávateľom peliet.
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Skladovanie a podávanie do peletového
kotla pomocou podtlakového sacieho
systému
Toto vyhotovenie sa používa všade tam,
kde sklad nehraničí bezprostredne s miestom
inštalácie peletového kotla. Pomocou sacieho
systému je možné pelety dopravovať až na
vzdialenosť 15 metrov. Pružným polohovaním
sacieho systému je možné prispôsobenie sa
aj značne stiesneným priestorom. Sací systém tiež možno prispôsobiť pre závitovkový
podávač alebo peletové silo.

Sklad na pelety s podávaním do kotla pomocou
podtlakového sacieho
systému

Skladovanie a podávanie do peletového
kotla pomocou pružnej závitovky
Ak sa sklad alebo peletové silo nachádza
v bezprostrednej blízkosti kotolne, tak možno
prívod zrealizovať formou pružnej závitovky
priamo do turniketového dávkovača. Pri tomto
systéme je možné od nádoby na pelety priamo pri kotle upustiť. Pohonná jednotka pružnej
závitovky sa montuje priamo na kotle – na
turniketovom dávkovači.

Sklad s podávaním do kotla
pomocou pružnej závitovky

Peletové silo (nádrž
z tkaniny) – podávanie do
kotla pomocou podtlakového sacieho systému

Peletové silo (nádrž
z tkaniny) – podávanie
do kotla pomocou pružnej
závitovky

Vykurovacie systémy Köb do 1250 kW

V Rakúsku sídliaca ﬁrma Köb patrí medzi
popredných výrobcov drevospaľujúcich systémov v strednom výkonovom spektre od 35
do 1250 kW. Od roku 2007 patrí Köb do
skupiny Viessmann. Takto spoločnosť Köb
plynule nadväzuje na program malých kotlov
na biomasu, ktorý ﬁ rma Viessmann pokrýva
prostredníctvom rady Vitoligno.
Výkonový rozsah nad 1250 kW pokrýva
skupina Viessmann prostredníctvom značky
Mawera, ktorá rovnako sídli v Rakúsku.
Pomocou oboch značiek ﬁ rma Viessmann
ďalej rozvíja svoju vedúcu pozíciu v oblasti
obnoviteľných energetických zdrojov
na báze biomasy.

Moderná technológia spaľovania
Rodinou kotlov s rotačným spaľovaním
Pyrot disponuje ﬁrma Köb toho času
najmodernejšou technológiou spaľovania
v strednom výkonovom rozsahu. Za týmto
sa skrýva spaľovanie s nízkym obsahom
tuhých látok na pelety a drevnú štiepku, ktoré
je patentovo chránené. V roku 1998 bola táto
technika vyznamenaná rakúskou Cenou za
inováciu. Ako doplnok k samotnému kotlu
a rozsiahlemu doplnkovému programu je
k dispozícii aj ﬁlter na jemné častice až do
výkonu 540 kW.
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Köb – vykurovacie systémy do 1250 kW

Kompletné systémy z jednej ruky
Nad rámec toho disponuje spoločnosť
Köb tiež atraktívnym programom malých
špeciálnych kotlov na kusové drevo či drevnú
štiepku a bivalentnú prevádzku vo výkonovom
spektre 35 až 170 kW.
Vynikajúci komfort obsluhy pre celé zariadenie
až s 13 spotrebnými miestami ponúka regulátor Ecotronic pre Pyromat ECO a Pyromat
DYN (regulátor je už od výroby pripravený
na zapojenie). Pre viackotlové zariadenia bol
vyvinutý Pyrocontrol pre Pyrot a Pyrotec.
Osvedčené dopravníkové vynášacie systémy od peletovej závitovky cez vynášanie
s pružinovým miešadlom/horizontálne
vynášanie až po hydraulické posuvné dno
umožňujú spoľahlivú dopravu každého paliva.
Celý systém je doplnený rozsiahlym
a potrebám zákazníka prispôsobeným
príslušenstvom.

Predaj v celej Európe
V celej Európe stojí u spokojných zákazníkov
niekoľko tisíc zariadení značky Köb. Okolo
80 percent celkového obratu dosahuje ﬁrma
exportom. Ďalšie ťažiská sú zariadenia na
biomasu pre centrálne zdroje tepla a peletové
zariadenia pre lokálne zdroje tepla.

PYROMAT ECO
Kotol na kusové drevo
pre manuálne plnenie
s kusovým drevom, drevnými briketami ako aj zvyškami
dreva vo voľnej forme.
Šírka plniaceho priestoru:
550 mm
40 až 95 kW
Šírka plniaceho priestoru:
1080 mm
85 až 170 kW
PYROMAT DYN
Drevospaľujúci kotol
s manuálnym plnením
kusovým drevom a zvyškami
dreva ako aj plneautomatické
plnenie peletmi, štiepkou,
drevnými briketami či
voľnými zvyškami dreva.
35 až 100 kW

PYROT
Automatický kotol na
tuhé palivá s rotačným
spaľovaním.
Pre pelety, štiepku
a drevné hobliny.
Obsah vody: max. W35
100 až 540 kW

PYROTEC
Kotol na drevné palivo
s roštovým spaľovaním.
Pre pelety, štiepku
a drevné hobliny.
Obsah vody: max. W50
390 až 1250 kW

Mawera –
drevospaľujúce systémy do výkonu 13 000 kW

2 x podsuvné spaľovanie FU 2500 RA, Mosser Leimholzbau
(výroba lepeného dreva), Randegg, Rakúsko

Mawera, rakúsky odborník na biomasu pre
drevospaľujúce systémy od 110 do 13000 kW
patrí od roku 2006 do skupiny Viessmann
a rozširuje takto kompletnú ponuku ﬁrmy
Viessmann v oblasti biomasy pre zákazníkov
v oblasti priemyslu či komerčných podnikov
ako aj komunálnych zákazníkov.
Od vykurovacích kotlov cez vynášacie zariadenia na palivo – až po dopravníkové systémy
na palivo – produkty ﬁrmy Mawera sú vhodné
pre všetky typy dreva. Všetky systémové
komponenty sú dodávané z jednej ruky. Tu
vynikajú rôzne systémy spaľovania, ktoré je
možné prevádzkovať so všetkými druhmi
drevných palív.
Podsuvné spaľovanie
Tento osvedčený systém spaľovania s menovitým výkonom 110 až 4200 kW slúži na
automatické spaľovanie vlhkých palív z oblasti
komerčných prevádzok, priemyslu či lesného
hospodárstva a to až do kusovej veľkosti P100
(v závislosti od spôsobu dopravy paliva). Okolo

3000 podsuvných spaľovaní Mawera už
poskytuje energiu z drevných palív na účely
výroby či vykurovania budov.
Dvojroštové podsuvné spaľovanie ﬁrmy
Mawera s kombinovanou retortou s vnútorným/vonkajším roštom s výkonom 110 až
850 kW sa dodáva voliteľne s pohyblivým
vonkajším roštom. Toto zabezpečuje aj pri
vlhkých a kritických palivách optimálne podmienky spaľovania.
Spaľovanie s plochým posuvným roštom
Plochý posuvný rošt Mawera s menovitým výkonom od 110 do 13000 kW možno v závislosti
od druhu paliva zásobovať buď závitovkovým
dopravníkom alebo pomocou hydraulických
zariadení. Spaľovanie s plochým posuvným
roštom je vhodné na získavanie energie zo
suchých až veľmi vlhkých (čerstvo napílených)
palív a to pri nízkych emisiách. Tento systém
spaľovania nezanecháva žiadnu škváru
a umožňuje kompletné a plne automatické
odstraňovanie popola.
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Zafukovacie spaľovanie
Zafukovacie spaľovanie predstavuje vysokoteplotné spaľovanie za letu na energetické
využitie drevných zvyškov z drevospracujúceho priemyslu. Veľmi suché a prachovité palivo
sa zafukuje cez jedno alebo viacero vedení do
účinne izolovanej spaľovacej komory, ktorá
je celá obložená šamotom. Nosný vzduch
potrebný na zafukovanie slúži súčasne ako
primárny spaľovací vzduch. Usporiadanie
trysiek spoločne so špeciálnou geometriou
spaľovacieho priestoru zaručujú optimálny
výpal paliva ako aj potrebné turbulencie
a prúdenie. Akumulácia tepla v šamotovej
hmote zabezpečuje vysoké teploty v spaľovacej komore, ktoré tiež zaručujú nízke emisie.
Špeciálne spaľovania
Kombinácia zafukovacieho a podsuvného
roštového spaľovania s výkonmi od 1100
do 13000 kW umožňuje energetické
spaľovanie takmer všetkých drevných palív
s rôznym obsahom vody. V závislosti od
požadovaného druhu tepla možno použiť
teplovodné, horúcovodné aj parné kotly resp.
výmenníky tepla pre termooleje. Alternetívne
možno použiť olejové alebo plynové horáky či
zapaľovacie horáky.

Systémy z jednej ruky „na kľúč“
Mawera dodáva komerčným zákazníkom
systémy z jednej ruky „na kľúč“:
n Spaľovania
n Vodné a parné kotly, výmenníky tepla
na báze termooleja
n Dopravníkové systémy na palivá
n Dopravníkové systémy
n Odstraňovanie prachu zo spalín
n Komíny
n Regulácie a riadiace systémy
n Štiepkovacie stroje
n Príslušenstvo

Na mieru šité systémové riešenia
Spravidla sa každý projekt plánuje individuálne
a prispôsobuje sa špeciálnym požiadavkám
používateľa. K tomu patria tiež rozsiahle
služby, ako je zostavenie koncepcie, organizovanie servisu a montáže, emisné merania
a analýzy ako aj sanácia starých zariadení.
Hotline a vlastný sklad náhradných dielov
umožňujú rýchly servis a znižujú výpadky
na minimum.

PYROTEC
Podsuvné spaľovanie
Automatika pre drevnú
štiepku, piliny a pelety.
110 až 4200 kW

PYROFLEX
Spaľovanie pomocou
plochého roštu
Doprava paliva pomocou
závitovky, hydraulického
posunu alebo reťazového
dopravníka.
110 až 13000 kW

PYROVENT
Spaľovanie suchých,
prachovitých palív.
850 až 13000 kW

Kompletný program Viessmann

Olejové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly

Plynové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Solárna termika
a fotovoltika

Rodinné domy

Bytové domy

Priemyselné
objekty

Centrálne
zásobovanie
teplom

Individuálne riešenia s efektívnymi systémami
Perspektívne vykurovacie systémy pre všetky zdroje energií a aplikačné oblasti.

Kompletný program Viessmann
Kompletný program ﬁrmy Viessmann ponúka
pre všetky aplikačné oblasti a všetky zdroje
energií individuálne riešenia s efektívnymi
systémami. Ako ekologický priekopník naša
spoločnosť už po celé desaťročia dodáva
účinné a nízkoemisné vykurovacie systémy
na olej, plyn ako aj solárne systémy, vykurovacie systémy pre dorastajúce suroviny ako aj
tepelné čerpadlá.
Kompletný program ﬁrmy Viessmann ponúka
špičkové technológie a vytvára štandard
pre celé odvetvie. S vysokou energetickou
efektívnosťou pomáha šetriť vykurovacie
náklady a predstavuje správnu voľbu aj
z ekologického hľadiska.

Individuálne hospodárne riešenia
Viessmann má pre každé použitie ten správny
vykurovací systém, nástenný alebo stacionárny, individuálne kombinovateľný ako aj
perspektívny a hospodárny. Či už pre rodinné
domy (pre jednu alebo dve rodiny), pre veľké
obytné budovy, živnosti a priemysel alebo aj
pre lokálne siete diaľkového vykurovania.
Pritom je nepodstatné, či je zariadenie určené
na modernizáciu alebo pre novostavbu.
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Zariadenia na vykurovanie
drevom, kogeneračné zariadenia
a zariadenia na bioplyn
4 – 13 000 kW

Tepelné čerpadlá
soľanka/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5 – 1 500 kW

Klimatizačná technika

Systémové komponenty

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

Inovátor
Skupina Viessmann udáva krok v technológii
vykurovania. Za tým stojí značka Viessmann
a značky dcérskych spoločností, ktoré sú formované rovnakým duchom a tou istou silnou
inováciou.
Výkonové spektrum zahŕňa:
n
n
n
n
n
n
n
n

Vykurovacia technika pre olej a plyn
Solárne systémy
Tepelné čerpadlá
Zariadenia na vykurovanie s drevom
Kogeneračné zariadenia
Zariadenia na bioplyn
Systémové komponenty
Služby

Vo všetkých týchto trhových segmentoch je
Viessmann vysoko špecializovaný, zároveň má
ale oproti špecializovaným predajcom rozhdujúcu výhodu: Viessmann rozumie vykurovacej
technike ako systematickému celkou a ponúka
technologicky otvorené poradenstvo. To garantuje pre každý výkon najlepšie riešenie.

Skupina Viessmann

Kompletný program Viessmann

Rodinné domy

Bytové domy

Priemyselné objekty

Centrálne zásobovanie teplom

Dom architekta Bad Füssing,

Sídlisko „Zi Wei Garden“ Xi´an,

Ameco A380 Hangar Peking,

Európsky parlament

Nemecko

Čína

Čína

v Štrasburgu, Francúzko

Rodinný dom Kevelaer,

Bytový dom „Wohnoase“

Porsche Lipsko,

Európsky parlament v Bruseli,

Nemecko

Regensburg, Nemecko

Nemecko

Belgicko

Heliotróp, Freiburg,

HafenCity Hamburg,

City of tomorrow, Malmö,

Palmový ostrov,

Nemecko

Nemecko

Švédsko

Dubai

Rodinný dom Wiesloch,

Hotel Lagorai Cavalese,

Kongresové centrum Brunstad,

Kláštor St. Ottilien,

Nemecko

Taliansko

Nórsko

Nemecko

Loftcube Neu-Ulm,

Ateliérové byty Brandenburg,

Univerzitná knižnica Bamberg,

Sídlisko Pfäfﬁkon,

Nemecko

Nemecko

Nemecko

Švajčiarsko

Olejové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly
13 – 20 000 kW

Plynové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly
4 – 20 000 kW

Solárna termika
a fotovoltika

Zariadenia na
vykurovanie drevom,
kogeneračné zariadenia
a zariadenia na bioplyn
4 – 13 000 kW

Tepelné čerpadlá
pre soľanku, vodu
a vzduch
1,5 – 2 000 kW

Kompletný program ﬁrmy Viessmann: Individuálne riešenia s efektívnymi
systémami pre všetky zdroje energií a aplikačné oblasti
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Progresívna a efektívna
vykurovacia technika pre všetky požiadavky

Vo väčšine priemyselných krajín má výroba
tepla pre vykurovanie obydlí, kancelárskych
a priemyselných objektov podstatný podiel
na spotrebe energie – a tak súčasne ponúka
najväčší potenciál pre úspory. Moderné
a energeticky efektívne vykurovacie systémy
Viessmann sú v celosvetovom meradle osadené nielen v rodinných domoch, ale aj
v nespočetnom množstve veľkých projektov.
Tam zaisťujú dôležitý prínos k udržateľnému
využívaniu energetických rezerv.

Ku kompletnému programu stredných a veľkých kotlov patria okrem Viessmann produktov
aj zdroje tepla dcérskych spoločností patriacich
do skupiny Viessmann: Köb, Mawera, KWT,
ESS, BIOFerm, HKB a Schmack. Silné značky,
ktoré pokrývajú všetky požiadavky na výkonnú
a spoľahlivú vykurovaciu techniku v oblasti
využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Pritom Viessmann neustále úspešne prináša
odpovede na aktuálne výzvy modernej vykurovacej techniky – od historických pamiatok
cez výkonné priemyselné objekty až po veľké
obytné a kancelárske priestory.

City of tomorrow, Malmö, Švédsko

Podnikanie
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Viessmann – climate of innovation

Prísľub značky Viessmann prináša v zhustenej forme výkonové nároky ﬁrmy. Je to
centrálne posolstvo a spolu s našou značkou
celosvetovo charakteristický znak. „Climate of
innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to
viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého
produktového využtia a zároveň záväzok ku
ochrane klímy.
Kompletný program pre všetky nosiče
energií
Viessmann je jedným z medzinárodnevedúcich výrobcov vykurovacích systémov a so
svojím kompletným programom ponúka pre
všetky oblasti použitia a všetky energetické
nosiče individuálne riešenia s efektívnymi systémami. Firma už desaťročia dodáva obzvlášť
efektívne vykurovacie systémy s nízkymi
emisiami.

Trvalo obchodovať
Prevzatie zodpovednosti znamená pre
Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.
To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne
aspekty v súlade tak, aby boli uspokojené
požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujúca generácia.
Efektivita Plus
S projektom trvalej udržateľnosti Efektivita
Plus ukazuje Viessmann v Allendorfe, že energetické a klimatické ciele pre rok 2020 môžu
byť splnené dostupnou technikou už dnes.
Vo výsledku sa zvýšila energetické efektívnosť
o 22 percent, podiel obnoviteľnej energie na
18 percent a CO2 emisie klesli o tretinu.

Efektivita

Nemecká cena
za trvalú udržateľnosť
Najudržateľnejšia
výroba Nemecka 2009

Za svoju angažovanosť na poli
ochrany klímy a efektívneho

Projekt zahŕňa:
n ochranu klimy,
n efektivitu zdrojov,
n a zaistenie zamestnanosti.

využívania zdrojov bola spoločnosť
Viessmann v roku 2009
vyznamenaná Nemeckou cenou za
trvalú udržateľnosť.

Výsledkom má byť ušetrenie 40% fosílnej
energie a zníženie vytvárania CO2 emisií
o tretinu.

Viessmann bol ocenený za obzvlášť

Závody Viessmann

efektívne využívanie energie vďaka
inovatívnej centrále na spätné získa-

Informácie o podnikaní
n Rok založenia: 1917
n Počet zamestnancov: 9400
n Obrat skupiny: 1,7 miliárd Euro
n Podiel exportu: 56 %
n Výrobné a dodávateľské spoločnosti
v 10 krajinách s 23 výrobnými závodmi
v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, USA,
Taliansku, Kanade, Poľsku, Maďarsku,
Rakúsku, Švajčiarsku a v Číne
n Predajné organizácie v 74 krajinách
s 32 vlastnými spoločnosťami
n 120 predajných pobočiek vo svete
n 3 spoločnosti poskytujúce služby

Výkonové spektrum
n Vykurovacia technika pre olej a plyn
n Solárne systémy
n Tepelné čerpadlá
n Zariadenia na vykurovanie s drevom
n Kogeneračné zariadenia
n Zariadenia na bioplyn
n Klimatizačné jednotky
n Systémové komponenty
n Služby
Kompletný program pokrýva celé spektrum.
S výkonom od 1,5 kW do 116 MW.

vanie tepla so sídlom v Allendorfe/
Eder cenou Energy Efﬁciency
Awards v roku 2010.

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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