Kocioł na drewno – palenisko
z płaskim rusztem ruchomym
typu FSR 850 do FSR 13 000
VITOFLEX 300 FSR

Płaski ruszt ruchomy – obok spalania biomasy – nadaje się
szczególnie do spalania paliw biomasowych specjalnych z dużą
zawartością popiołu lub paliw z dużą zwartością ciał obcych
np. piasku, elementów szklanych, resztek metali itd.
Głównymi zaletami paleniska z płaskim rusztem ruchomym
typu FSR są z jednej strony możliwość wykorzystywania różnych
paliw, z drugiej zaś strony niska zawartość pyłu w spalinach
dzięki stacjonarnemu złożużaru.
W przypadku palenisk z płaskim rusztem ruchomym firmy
Viessmann można opcjonalnie stosować technologię
niskoemisyjnego spalania Low-NOX. Niskoemisyjna komora
spalania Low-NOX posiada wtedy po stronie pierwotnej takie
funkcje jak np. stopniowanie powietrza dla redukcji emisji NOX.

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze

Kocioł na drewno
– palenisko z płaskim
rusztem ruchomym

Vitoflex 300 FSR
typ 850 do 13 000

Budowa i działanie

Pobieranie paliwa z bunkra przy
pomocy wygarniaczy hydraulicznych skokowych typu SST

Geometria komory spalania w strefie redukcji
(strefa pierwotna) i strefie utleniania (strefa
wtórna) została zaprojektowana przez dział
badań podstawowych na naszym stanowisku
doświadczalnym we współpracy z Politechniką w Graz. Emisja NOx w porównaniu do
tradycyjnych palenisk ruchomych została tutaj
zredukowana o ok. 80%!
Do pobierania paliwa z silosu lub bunkra wykorzystuje się wygarniacze hydrauliczne skokowe
lub mechaniczne horyzontalne. Do transportu
paliw – w zależności od warunków budowlanych i ziarnistości paliwa – można stosować
przenośniki łańcuchowe, podajniki skokowe
lub rurowe przenośniki ślimakowe.

Moduł ORC do wytwarzania
energii elektrycznej (opcja)

Przykładowe
paliwa:

Sterowanie i regulacja instalacji odbywa się za
pomocą sprawdzonego w praktyce sterownika
mikroprocesorowego z ekranem dotykowym.
Dodatkowo można nabyć modem do zdalnej
kontroli, system kierowania procesem (MAVIS)
oraz moduł komunikacyjny informujący o
ewentualnych awariach poprzez sieć GSM.

Odpowiednie paliwa drewnopochodne:
n	
drewno z przecinek pielęgnacyjnych w leśnictwie,
drewno z gospodarki
leśnej

n z pielęgnacji zieleni,
n odpady leśne i tartaczne,

Główne zalety
n	wysoka sprawność do 91%
n	opcjonalnie wersja z atestem TÜV przy
temperaturze zasilania powyżej 110°C
n	minimalne straty przez wypromieniowanie
dzięki kompletnemu zaizolowaniu całej
instalacji kotła
n	geometria komory spalania została zaprojektowana w ścisłej współpracy z Politechniką w Graz
n	3-ciągowy kocioł płomienicowo-płomieniówkowy z temperaturą spalin poniżej
190°C przy pełnym obciążeniu
n	stacjonarne złoże żaru zapewnia znacznie
niższe emisje substancji szkodliwych
n	płynna regulacja mocy w zakresie 25-100%
mocy znamionowej przy zachowaniu wartości emisji
n	kontrolowane spalanie paliwa dzięki podzielonemu na 2 lub 3 części płaskiemu rusztowi posuwowemu o różnych prędkościach
n	wysoka wytrzymałość na zużycie dzięki
zwymiarowanej z zapasem powierzchni
rusztu oraz chłodzeniu wodą przy stosowaniu zasypu hydraulicznego
n	zintegrowany awaryjny wymiennik ciepła
dla szybkiego zrzutu mocy wg DIN 4751
część 2
n	niewielki przesyp paliwa przez ruszt
dzięki zachodzącym na siebie naprężonym
uchwytom rurowym rusztu, automatyczne
odpopielanie

n kora,
n	
odpady przemysłu drzewnego
(wióry, trociny, pył),
drewno z pielęgnacji

zieleni

drewno odpadowe

n płyty wiórowe i MDF.
Zawartość wody w paliwie: W=6% do 60%.
Ziarnistość paliwa: wersja z zasypem ślimakowym do P63 wg instrukcji QM-Holzheizwerke
Na żądanie wersja z zasypem hydraulicznym
powyżej P100, wg instrukcji QM-Holzheizwerke.

i rozbiórkowe

zrębki

wióry

Schemat poglądowy kotła wyposażonego w specjalne
palenisko z płaskim rusztem ruchomym
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5 Odpopielanie bezpośrednio do kontenera popiołu, transport przenośnikiem
ślimakowym, hydraulicznym lub korytowym przenośnikiem łańcuchowym

6 Strefowe doprowadzenie powietrza
pierwotnego; opcjonalnie ze wstępnym
podgrzewem powietrza lub recyrkulacją
spalin

1 Trzyciągowy kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opcyjny palnik olejowy,
wprowadzany w płomienicę

2 Pneumatyczne oczyszczanie rur kotła
(opcja)

3 W ysokojakościowa wymurówka
szamotowa

4 Wnętrze komory spalania z murowanym
sklepieniem z materiału szamotowego

Symulacje przepływów i temperatur
w komorze spalania wykorzystuje się do
optymalnego projektowania komór spalania


































































Dane techniczne
Vitoflex 300 FSR











Typ

850

215 –    850 kW

FSR

1 100

275 – 1 100 kW

FSR

1 400

350 – 1 400 kW

FSR

1 700

425 – 1 700 kW

FSR

2
100

525 – 2 100 kW

2 600

650 – 2 600 kW

FSR



3 300

825 – 3 300 kW

4 200

1 050 – 4 200 kW

FSR

5 200

1 300 – 5 200 kW

FSR

6 500

1 625 – 6 500 kW

FSR

8 000

2 000 – 8 000 kW

FSR

10 000

2 500 – 10 000 kW



FSR

















Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65

53-015 Wrocław

tel. 71/ 36 07 100


Infolinia: 801 0801 24



www.viessmann.pl


www.kotlyprzemyslowe.pl







Zakres mocy*

FSR

FSR



FSR
13 000
3 250 – 13 000 kW


* zależnie
od paliwa i zawartej w nim wody











Wykonanie kotła

Kocioł standardowy o maks. dopuszczalnej
temperaturze zasilania 110°C oraz maks. dopuszczalnym
ciśnieniu roboczym 4 bar; opcjonalnie istnieje możliwość
dostawy kotłów z wyższym ciśnieniem roboczym, wyższą
temperaturą zasilania i z atestem TÜV.

Telefony kontaktowe Przedstawicieli Handlowych:
Ogólnopolski Menedżer Produktu: 782/ 756 777
Polska Południowo–Zachodnia:
782/ 756 718
Polska Północno–Zachodnia:
782/ 756 728
Polska Południowo–Wschodnia:
782/ 756 738
Polska Północno–Wschodnia:
782/ 756 748
Polska Centralno–Zachodnia:
782/ 756 758
9443 882 PL 10/2017

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą
posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych
w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

Twój Fachowy Doradca:

tu by wyszukać on-line
 kliknij
najbliższego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann

