Kocioł na drewno
bezrusztowy, z podawaniem
pneumatycznym paliwa
VITOFLEX 350 VFE

Suche paliwo w postaci pyłów wdmuchiwane jest z powietrzem
pierwotnym do komory paleniska z wymurówką w całości wykonaną
z cegły szamotowej ogniotrwałej. Wtórne powietrze do spalania
podawane jest do paleniska kanałami z izolacją. Podane powietrze
pierwotne podczas wdmuchu wykorzystywane jest również jako
główne powietrze do spalania. Ustawienie dyszy powietrznej razem
ze specjalnie zaprojektowaną geometrią komory paleniska zapewniają
niezbędne warunki w zakresie turbulencji i przepływu gazu do
optymalnego spalania paliwa.
Możliwość magazynowania ciepła w wymurówce z cegły ogniotrwałej
powoduje generowanie odpowiednich temperatur w palenisku, co
gwarantuje bardzo małe wartości emisji w spalinach. Na palenisku
posadowiony jest kocioł płomienicowo płomieniówkowy. Możliwość
zastosowania kotła wodnego, parowego lub na olej termiczny.

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze

Kocioł na drewno
bezrusztowy, z podawaniem pneumatycznym paliwa

Palnik zapłonowy paleniska

Vitoflex 350 VFE
850 do 13 000 kW

Budowa i działanie

Główne zalety

Jednostka grzewcza ze spalaniem pyłu, trocin,
wiór w wysokiej temperaturze do wykorzystywania suchych odpadów drewnianych
z przemysłu drzewnego.

n	Wymiennik ciepła trójciągowy pomienicowo płomieniówkowy, z temperaturami gazu
wylotowego poniżej 190°C przy pełnym
obciążeniu.
Sprawność pracy kotła 89%.

Odpowiednie paliwa drewnopochodne:

n	Wymiennik ciepła jest rozplanowany
zgodne z DIN 4702, użyty materiał oraz
produkcja według DIN 17100 i TRD dla kotłów parowych.

n	
trociny,
n odpady ze strugania drewna
n	
pył drzewny z odpadów z obróbki drewna
w stanie suchym
n płyty wiórowe i MDF.
Klasyfikacja zgodnie z kategoriami jakościowymi
odpowiednio od Q1 do Q3 i/lub grupy od 1 do 2,
takie materiały jak naturalne, nie przetworzone

Moduł ORC do wytwarzania
energii elektrycznej (opcja)

Przykładowe
paliwa:

drewno, wszystkie materiały zgodne z normą
austriacką 4 BlmSchV, nr 1,2.
Płyta wiórowa, MDF, HDF, sklejka do spalania
w paleniskach typ FR Low NOX 2s.
Gęstość konsystencji:
postać pyłu, suchy zrębek G<20.
Zawartość wody: wag. <20%.
Ciężar nasypowy: S 100 do S 500
Dostępne opcje wyposażenia:
n	
Automatycznie wkładany i wyciągany palnik
zapłonowy do paleniska.

trociny

n	
W yposażenie do usuwania popiołu w ślimaktransportowy chłodzony wodą
n	
Układ recyrkulacji spalin

odpady ze strugania

n	
W yposażenie paleniska typ FR Low NOX
w dwie lub trzy strefy do spalania odpadów
drzewnych problematycznych

drewna

pył drzewny

i MDF

n	W palenisku są spalane paliwa od początku
w wysokiej temperaturze (powyżej 600°C)
co powoduje niską emisję we wszystkich
fazach pracy kotła. Lepsze całościowe spalanie paliwa niż w paleniskach rusztowych.
n	Palenisko poprzez swoja budowę z bardzo
dużą ilością materiałów szamotowych wykazuje doskonałą funkcję akumulacji ciepła
w dłuższych okresach czasu.
n	Sterowanie pracą kotła do regulacji
w zakresie obciążenia od 20% do 100%,
zależnie od typu instalacji i urządzeń oraz
wykorzystywanego paliwa.
n	Małe koszty serwisu i konserwacji, ponieważ w palenisku nie ma części mechanicznych(transporter ślimakowy, ruszt, rynna
podsypowa).
n	Zasada wdmuchu powietrza wykorzystywanego do podawania paliwa do paleniska,
w związku z czym nie występuje zużycie
wentylatora pneumatycznego powietrza/
paliwa.
n	Małe wydatki związane z usuwaniem
popiołu z paleniska z powodu spalania
popiołów w dużej części.

wióry

płyty wiórowe

n	Zintegrowany awaryjny wymiennik ciepła
do utrzymywania możliwości szybkiej regulacji zgodnie z niemiecką normą DIN 4 751,
część 2.

Schemat poglądowy kotła bezrusztowego
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Dreizugkessel (6 bar – höhere Druckstufen
auf Anfrage)
Wymiennik ciepła (zintegrowany w kotle)
Komora spalania
Einblasstutzen
Zuführung der Sekundärluft
Zuführung der Abgasrezirkulierung
Automatische Entaschung über wassergefüllte Schnecke (optional)
Feuerraumtür
Pneumatyczne oczyszczanie rur kotła
(wyposażenie dodatkowe

Układ spalania VFE z wtryskiem
powietrze/paliwo

System podawania powietrza wtórnego do
spalania

Dozowania paliwa z wentylatorem powietrza pierwotnego

System oczyszczania spalin z separatorem
pyłu, odpylaczem multicyklonowy i filtrami:
elektrostatycznym oraz tkaninowym

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

Pneumatyczne oczyszczanie rur kotła (wyposażenie dodatkowe
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Dane techniczne
Vitoflex 350 VFE

850

1 100

1 400

1 750

2 000

2 500

3 000

Moc paleniskowa

kW

980

1 295

1 640

2 050

2 335

2 910

3 500

Ciężar w stanie roboczym
Ciężar boksu paleniska
Ciężar szamotu
Ciężar kotła

kg
kg
kg
kg

21 992
3 100
11 480
4 000

25 500
3 600
13 485
5 400

30 000
4 500
14 000
7 000

44 000
5 300
23 500
8 100

48 350
5 500
25 500
9 750

59 700
7 500
31 000
11 500

73 800
8 000
42 000
13 500

Pojemność wodna kotła

litry

3 412

3 015

3 720

7 110

7 600

9 700

10 300

Wymiary

mm
mm
mm
mm
mm

3 730
1 700
3 925
1 620
2 305

3 795
2 050
4 050
1 740
2 310

4 350
2 000
4 370
1 860
2 510

4 750
2 480
4 960
2 250
2 710

4 800
2 600
5 330
2 330
3 010

5 080
2 970
6 050
2 575
3 500

5 245
2 990
6 050
2 575
3 500

Kocioł
Komora spalania

L
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H
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dług.
szer.
wys.
wys.
wys.

Dane techniczne kotłów Vitoflex 350 VFE o mocy do 13 000 kW dostępne są u Przedstawicieli Handlowych

Wykonanie kotła
Kocioł standardowy o maks. dopuszczalnej temperaturze zasilania 110°C oraz maksymalnym
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 951 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:
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Znamionowa moc cieplna
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