Jednostki grzewcze na biomasę do 13 000 kW
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Niezawodne, ekologiczne i ekonomiczne
Efektywne koncepcje wykorzystania biomasy do celów energetycznych

Obok przedsiębiorstw przemysłu drzewnego
także coraz więcej gmin, dostawców ciepła
i innych zawodowych przedsiębiorstw energetycznych decyduje się na użycie biomasy,
jako paliwa. Biomasa podlega mniejszym
wahaniom cen, niż paliwa kopalne, i przez
odnawialność i neutralny bilans CO2 wnosi
rozstrzygający wkład w zapewnienie ludzkości godnej przyszłości.
Właściwości tego paliwa i inne specyficzne
wymagania użytkowników decydują o rodzaju
zastosowanego paleniska. Do wyboru są paleniska z płaskim rusztem skokowym, z rusztem
schodkowym i paleniska wdmuchowe – każde
dostępne także w niskoemisyjnym wariancie
Low NOx.
Biomasa, jako paliwo
 nieznaczne wahania cen
 wysoka dyspozycyjność
 odnawialny nośnik energii
z neutralnym bilansem CO2

Odpady leśne i tartaczne

Drewno z pielęgnacji krajobrazu

Rośliny energetyczne

Kora

Odpady z przemysłu drzewnego

Wióry

Pelet

Jednostka grzewcza na drewno Vitoflex

Pył drzewny

Jakość i ekonomia
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Jakość zobowiązuje
Najwyższa jakość, nawet w najdrobniejszym szczególe

Wysokie wymagania są bazą wyjściową do
naszych działań – tak w badaniach, jak i projektowaniu, produkcji i eksploatacji. Każde palenisko wykonywane jest ręcznie i w oparciu
o najostrzejsze standardy jakościowe.
Nasze instalacje paleniskowe wyposażane
są w tylko w urządzenia najwyższej jakości.
Przy ich doborze bierzemy pod uwagę zarówno jakość, efektywność i optymalne współdziałanie poszczególnych elementów składowych, jak i trwałość i komfort obsługi. W ten
sposób, oprócz zapewnienia dużej trwałości
eksploatacyjnej i dyspozycyjności instalacji,
optymalizujemy w szczególności koszt cyklu życia.

Najnowsza technika ku zadowoleniu
klientów
Zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych i wysokie kwalifikacje
naszych pracowników owocują stale wysoką
jakością produkowanych przez nas urządzeń.
Ponad 5 000 klientów z całego świata zaufało technice Viessmann i naszej kompetencji
w tworzeniu właściwych rozwiązań. Jest
to dla nas motywacją do dawania z siebie
wszystkiego, co najlepsze.

Biociepłownia Gräfelfing, Niemcy

Palenisko wdmuchowe FR 5000,
stojąca komora spalania,
Nordplan AG, Olang, Włochy
(przemysł drzewny)

Systemy paleniskowe
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System systemowi nierówny
Właściwości paliwa i inne specyficzne wymagania użytkowników decydują o rodzaju
zastosowanego paleniska. Do wyboru są paleniska z płaskim rusztem skokowym,
z rusztem schodkowym i paleniska wdmuchowe – każde dostępne także w wariancie
Low Nox ze zredukowanymi emisjami tlenków azotu.

Vitoflex 300-FSB
Całkowicie automatyczna instalacja biomasowa
z paleniskiem z płaskim rusztem skokowym
180 do 1 700 kW
Na paliwa drzewne, od suchych do wilgotnych
Zawartość wody: maks. w50
Strona 10

Vitoflex 300-SRT
Całkowicie automatyczna instalacja biomasowa
Z paleniskiem z rusztem schodkowym
850 do 13 000 kW
zrębki drzewne, odpady leśne i tartaczne,
kora, drewno z pielęgnacji krajobrazu,
rośliny zielone, długowłóknista kora
Zawartość wody: w20 do w60
Strona 12

Vitoflex 300-FSR
Całkowicie automatyczna instalacja biomasowa
z paleniskiem z płaskim rusztem skokowym
850 do 13 000 kW
odpady leśne i tartaczne, odpady z obróbki
drewna (wióry, trociny, pył drzewny,
odpady płyt wiórowych i MDF)
Zawartość wody: w6 do w55
Strona 14

Vitoflex 350-VFE
Całkowicie automatyczna instalacja biomasowa
z paleniskiem wdmuchowym,
850 do 13 000 kW
Do spalania pylistych, suchych paliw
drzewnych z przemysłowej obróbki drewna
Zawartość wody: w6 do w15
Strona 16

Palenisko z płaskim
rusztem skokowym

Vitoflex 300-FSB
180 do 1 700 kW

Skokowy ruszt płaski nadaje się szczególnie do spalania
najróżniejszych paliw drzewnych
Palenisko z płaskim rusztem skokowym
Skokowy ruszt płaski nadaje się szczególnie
do spalania paliw drzewnych o zawartości
wody do 50 procent i zawartości popiołu
do 3 procent. Istotnymi zaletami Vitoflex
300-FSB jest możliwość użycia różnych
paliw i niska zawartość pyłów w spalinach,
co wynika z zastosowania statycznego złoża
żaru. Geometria komory spalania została opracowana w wyniku przeprowadzonych badań
podstawowych i symulacji przepływów.
W paleniskach z płaskim rusztem skokowym
stosowana jest generalnie technologia redukcji emisji Low-Nox. Komora spalania Low-NOx
wykonywana jest z wielostopniowym doprowadzaniem powietrza pierwotnego, w celu
zredukowania emisji NOx. Efekt redukcji emisji
wzmacnia dodatkowo zastosowanie recyrkulacji spalin (opcja). Współczynniki sprawności
do 92 procent przy ruchu z modulacją mocy
pozwalają na uzyskiwanie bardzo wysokich
współczynników sezonowej efektywności
energetycznej.

Spala zrębki drzewne, odpady leśne
i tartaczne, korę, drewno z pielęgnacji krajobrazu, długowłóknistą korę

Zasilanie paliwem
Zasilanie paliwem odbywa się albo przenośnikiem ślimakowym (podajnik ślimakowy)
albo przez chłodzoną wodą gardziel (hydrauliczny podajnik bezpośredni lub hydrauliczny
podajnik skokowy).
Rozpoznawanie paliwa
Tak przy opalaniu świeżymi zrębkami świerkowymi prosto z lasu, jak przy pelecie czy bardzo suchych odpadach drewna bukowego ze
stolarni – układ regulacji temperatury płomienia we współpracy z regulatorem zawartości
tlenu w spalinach (sonda lambda) optymalnie
reguluje spalanie każdego paliwa.
Wygarnianie popiołu
Popiół przemieszczany jest po płaskim ruszcie skokowym na koniec rusztu (co drugi rząd
rusztowin jest napędzany siłownikiem hydraulicznym) i tam odprowadzany jest ślimakiem,
lub bezpośrednio zsypem, do kontenera na
popiół.
Vitoflex 300-FSB
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Kocioł trzyciągowy (6 bar – wyższe
stopnie ciśnienia na zapytanie)
Wężownica chłodzenia awaryjnego
(zintegrowana z kotłem)
Płaski ruszt skokowy z napędem hydraulicznym (dwudzielny od typu FSB 850)
z doprowadzeniem powietrza pierwotnego
(1 do 3 stref – zależnie od typu, w opcji
strefa 1 i 2 z podgrzewem powietrza
w wymienniku ciepła woda / powietrze)
Doprowadzenie powietrza wtórnego
Doprowadzenie recyrkulacji spalin
„nad ruszt” i „pod ruszt”
Dmuchawa rozpalająca (rozpalanie automatyczne albo wspomaganie rozpalania –
w opcji do typu FSB 1100)
Podajnik hydrauliczny / podajnik bezpośredni
z chłodzoną wodą gardzielą albo podajnik
ślimakowy
Odpopielanie (przenośnikiem ślimakowym
albo bezpośrednio do 800-litrowego
kontenera na popiół)
Drzwi komory spalania (pierwotnej) (kombinowane drzwi komory pierwotnej / wtórnej
w typowielkościach do FSB 700)
Wygarniacz popiołu podrusztowy
od typowielkości FSB 850
Otwory wyczystkowe pod płaskim
rusztem skokowym
Pneumatyczne oczyszczanie płomieniówek
(opcja)
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Palenisko z płaskim rusztem skokowym z hydraulicznym
podajnikiem bezpośrednim paliwa

Przegląd zalet

Komora spalania z wielokrotną izolacją i wysokojakościową
wymurówką szamotową

 Trzyciągowy kocioł płomienicowo/płomieniówkowy albo dwuciągowy
kocioł z ekranem wodnorurkowym z temperaturą spalin poniżej 190°C
przy ruchu z pełnym obciążeniem
 Zakres mocy: 180 do 1 700 kW
 Wysoka sprawność, do 92%
 W opcji dostępne wykonanie z temperaturą zasilania ponad 110°C
 Minimalne straty na promieniowanie, dzięki pełnemu
zaizolowaniu całej instalacji kotłowej
 Uniwersalne stosowanie różnych paliw drzewnych
o zawartości wody od w6 do w50
 Statyczne złoże żaru sprzyja znacznemu zmniejszeniu emisji pyłów
 Wysoka odporność na zużycie techniczne, dzięki niskiemu obciążeniu
jednostkowemu powierzchni rusztu
 Nieznaczny przesyp pod ruszt, dzięki zachodzącym na siebie,
dociskanym sprężyście rusztowinom (ciągłe automatyczne odpopielanie)
 Spalanie wielostopniowe (komora spalania Low-NO x)

 Zintegrowana wężownica chłodzenia awaryjnego dla zapewnienia szybkiej
regulacji wg DIN 4751 część 2
 Płynna regulacja mocy w zakresie od 25 do 100% znamionowej mocy cieplnej,
z dotrzymaniem wartości emisji
 Nośne przykrycie strony górnej kotła w zakresie dostawy – ułatwia montaż
i serwisowanie, chroni izolację cieplną przed uszkodzeniami.

Palenisko biomasowe
z rusztem schodkowym

Vitoflex 300-SRT
850 do 13 000 kW

Palenisko biomasowe z rusztem schodkowym, 850 do 13  0 00 kW

Przystosowane do ruchu ciągłego
Palenisko biomasowe Vitoflex 300-SRT
z rusztem schodkowym zaprojektowane
jest do pracy ciągłej przez co najmniej 8 000
godzin rocznie. Dzięki temu nadaje się idealnie
do stosowania w elektrociepłowniach biomasowych do skojarzonego wytwarzania prądu
i ciepła. Zawartość wody w paliwie może
wynosić nawet 55 procent, bez wpływu na
moc nominalną., rośliny zielone, kora i drewno z pielęgnacji krajobrazu

Idealne dla gospodarki komunalnej
i dostawców energii
Vitoflex 300-SRT cechuje się możliwością
modulacji mocy, co oznacza, że dopasowuje
swoją moc do rzeczywistego zapotrzebowania ciepła. Dzięki temu kocioł opalany biomasą może stanowić ekonomicznie uzasadnione
rozwiązanie dla przedsiębiorstw gospodarki
komunalnej, jak i profesjonalnych dostawców energii.
Palenisko opalane biomasą jest rozsądną alternatywą wobec opalania paliwami kopalnymi.
Kluczowym argumentem, przemawiającym
za tym naturalnym surowcem jest nie tylko
świadomość ekologiczna. Drewno, jako surowiec miejscowy jest bardzo korzystne pod
względem kosztowym i jego ceny są też narażone na znacznie mniejsze wahania.

Spala zrębki drzewne, odpady leśne
i tartaczne, korę, drewno z pielęgnacji
krajobrazu, długowłóknistą korę

Vitoflex 300-SRT
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Kocioł trzyciągowy (6 bar – wyższe
stopnie ciśnienia na zapytanie)
Wężownica chłodzenia awaryjnego
(zintegrowana z kotłem)
Napędzany hydraulicznie,
regulowany ruszt schodkowy
Doprowadzenie powietrza wtórnego
Doprowadzenie recyrkulacji
spalin „nad ruszt“
Hydrauliczny podajnik paliwa / podajnik
bezpośredni z chłodzoną wodą gardzielą,
albo podajnik ślimakowy
Odpopielanie ślimakiem lub bezpośrednim
zsypem do kontenera popiołu
Drzwi komory spalania
Wygarniacz podrusztowy
Otwory wyczystkowe i serwisowe
do rolek pod rusztem schodkowym
Pneumatyczne oczyszczanie
płomieniówek (opcja)
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Vitoflex 300-SRT – palenisko biomasowe
z rusztem schodkowym

Przegląd zalet

Ruszt schodkowy z napędem hydraulicznym

 Trzyciągowy kocioł płomienicowo/płomieniówkowy albo dwuciągowy
kocioł z ekranem wodnorurkowym temperaturą spalin poniżej 190°C
przy ruchu z pełnym obciążeniem
 Zakres mocy: 850 do 13 000 kW
 Zakres modulacji: 25 do 100%
 Temperatura spalin: < 190°C przy pełnym obciążeniu
 Optymalna geometria komory spalania minimalizuje
zawartość pyłu w spalinach surowych
 Wysoka trwałość, dzięki zredukowanemu obciążeniu jednostkowemu
elementów konstrukcji i wymurówki szamotowej
 Zaprojektowany do pracy ciągłej
(> 8 000 godzin ruchu z pełnym obciążeniem rocznie)
 Ruszt schodkowy pozwala na bardzo elastyczny wybór paliw
 Gwarancja działania na paliwach wilgotnych i o dużej zawartości popiołów
(zawartość wody do 60%, zawartość popiołów do 10%)
 Niskie obciążenie jednostkowe powierzchni rusztu obniża koszty paliwa
 Napęd hydrauliczny rusztu z maksymalnie czterema niezależnymi strefami
 Odpopielanie przenośnikiem ślimakowym albo zsypem do kontenera popiołu
 Pneumatyczne oczyszczanie płomieniówek (opcja)
 Standardowo stosowane napędy z przetwornicami częstotliwości gwarantują
minimalne zużycie prądu

Palenisko na drewno
z płaskim rusztem
skokowym

Vitoflex 300-FSR
850 do 13 000 kW

Wypróbowana technologia dla paliw od suchych do wilgotnych
Istotnymi zaletami palenisk z płaskim rusztem
skokowym (typ FSR) jest możliwość stosowania najróżniejszych paliw oraz niska zawartość
pyłów w spalinach, wynikająca z zastosowania statycznego złoża żaru.
W paleniskach z płaskim rusztem skokowym moża optymalnie zastosować technologię redukcji emisji Low-NOx. W komorze
spalania w wykonaniu Low-Nox przewidziano
po stronie powietrza pierwotnego zabiegi służące redukcji emisji Nox jak np. wielostrefowe doprowadzanie powietrza do spalania.

Spala zrębki drzewne, odpady leśne
i tartaczne

Kotły standardowe budowane są na maksymalnie dopuszczalną temperaturę zasilania 100°C oraz maksymalnie dopuszczalne
ciśnienie robocze 6 bar.

Możliwe paliwa drzewne
 Odpady leśne i tartaczne
 Odpadki z obróbki drewna
(wióry, trociny, pył drzewny)
 Płyty wiórowe
 MDF
Zawartość wody w paliwie
Zawartość wody w6 do w55
Kawałkowość paliwa
Dla wykonania z podajnikiem ślimakowym:
do P45S wg DIN EN ISO 17225. A dla wykonania z podajnikiem hydraulicznym do P100
(na zapytanie).

Vitoflex 300-FSR
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Kocioł trzyciągowy (6 bar – wyższe
stopnie ciśnienia na zapytanie)
Wężownica chłodzenia awaryjnego
(zintegrowana z kotłem)
Płaski ruszt skokowy z napędem hydraulicznym (zależnie od typu: dwudzielny lub
trójdzielny) z doprowadzeniem powietrza
pierwotnego (4 strefy, w opcji strefa 1 i 2
z podgrzewem powietrza w wymienniku
ciepła woda / powietrze
Doprowadzenie powietrza wtórnego
Doprowadzenie recyrkulacji
spalin „nad ruszt“
Podajnik hydrauliczny / podajnik
bezpośredni z chłodzoną wodą gardzielą
Odpopielanie (przenośnikiem ślimakowym
albo bezpośrednio do 800-litrowego
kontenera na popiół)
Drzwi pierwotnej komory spalania
Drzwi wtórnej komory spalania
Wygarniacz podrusztowy
Otwory wyczystkowe i serwisowe
do rolek pod płaskim rusztem skokowym
Pneumatyczne oczyszczanie płomieniówek
(opcja)
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Vitoflex 300-FSR – instalacja kotłowa na drewno
z paleniskiem z płaskim rusztem skokowym

Przegląd zalet

Napędzany hydraulicznie płaski ruszt skokowy

 Trzyciągowy kocioł płomienicowo/płomieniówkowy albo dwuciągowy
kocioł z ekranem wodnorurkowym z temperaturą spalin poniżej 190°C
przy ruchu z pełnym obciążeniem
 Wysoka sprawność, do 92%
 Zakres mocy: 850 do 13 000 kW
 Minimalne straty na promieniowanie dzięki kompletnemu
zaizolowaniu całej instalacji kotłowej
 Statyczne złoże żaru sprzyja znacznemu zmniejszeniu emisji pyłów
 Wysoka trwałość rusztu dzięki niskiemu obciążeniu jednostkowemu
powierzchni rusztu i chłodzeniu rusztu wodą
 Nieznaczny przesyp pod ruszt, dzięki zachodzącym na siebie,
dociskanym sprężyście rusztowinom (ciągłe automatyczne odpopielanie)
 Paliwa drzewne z zawartością wody do w55
 Zintegrowana wężownica chłodzenia awaryjnego dla zapewnienia
szybkiej regulacji wg DIN 4751 część 2
 Płynna regulacja mocy w zakresie od 25 do 100% znamionowej
mocy cieplnej, z dotrzymaniem wartości emisji
 Spalanie wielostrefowe (komora spalania Low-NO x)
 Niskie obciążenie jednostkowe powierzchni rusztu obniża koszty paliwa

Vitoflex 350-VFE
850 do 13 000 kW

Instalacja kotłowa
z paleniskiem
wdmuchowym

Palenisko wdmuchowe z wysokotemperaturowym spalaniem zawiesinowym,
do energetycznego wykorzystania pyłowych odpadów z obróbki drewna
Bardzo suche i pyliste paliwo wdmuchiwane jest przez jeden lub kilka przewodów
wdmuchowych do całkowicie wymurowanej szamotą i doskonale izolowanej
komory spalania, Sposób wdmuchiwania
i specjalnie do tego zaprojektowana geometria komory spalania zapewniają optymalne wypalenie paliwa i niezbędne warunki
burzliwego przepływu. Akumulacja ciepła

przez wymurówkę szamotową sprzyja utrzymaniu odpowiednio wysokich temperatur
w komorze spalania, co przekłada się na
bardzo niskie wartości emisji. Na komorze
spalania instalowany jest leżący trzyciągowy,
płomienicowo/płomieniówkowy kocioł wodny, nisko- lub wysokoparametrowy. W razie
potrzeby można także zainstalować kocioł
parowy lub diatermiczny.

Spalanie pylistych, bardzo suchych
odpadów z przemysłowej obróbki
drewna
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Kocioł trzyciągowy (6 bar – wyższe
stopnie ciśnienia na zapytanie)
Wężownica chłodzenia awaryjnego
(zintegrowana z kotłem)
Komora spalania
Króćce wdmuchowe
Doprowadzenie powietrza wtórnego
Doprowadzenie recyrkulacji spalin
Automatyczne odpopielanie ślimakiem
chłodzonym wodą (opcja)
Drzwi komory spalania
Pneumatyczne oczyszczanie płomieniówek
(opcja)
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Vitoflex 350-VFE – instalacja biomasowa
z paleniskiem wdmuchowym

Przegląd zalet
 Trzyciągowy kocioł płomienicowo/płomieniówkowy albo dwuciągowy
kocioł z ekranem wodnorurkowym z temperaturą spalin poniżej 190°C
przy ruchu z pełnym obciążeniem
 Zakres mocy: 850 do 13 000 kW
 Zintegrowana wężownica chłodzenia awaryjnego dla zapewnienia
szybkiej regulacji wg DIN 4751 część 2
 Płynna regulacja obciążenia w zakresie od 60 do 100%,
zależnie od typu instalacji i rodzaju paliwa
 Zasilanie paliwem przez wdmuchiwanie inżektorowe – brak
zużycia mechanicznego wentylatora nadmuchu Mała ilość popiołu w komorze spalania w wyniku spalania zawiesinowego
 W opcji spalanie wielostopniowe (zasada Low-NOx)
Optymalne odpopielanie automatyczne ślimakiem
chłodzonym wodą

Rozwiązania
systemowe

Zindywidualizowane rozwiązania
Obszarem zastosowań instalacji opalanych drewnem jest wytwarzanie niskoi wysokoparametrowej wody gorącej lub pary wzgl. ciepła technologicznego
w formie oleju diatermicznego (instalacje kogeneracyjne).
Wygarnianie paliwa
 Ruchome podłogi
 Ślimaki wahliwe lub poziome
 Zbiorniki mieszalne i dozujące

Systemy transportu
 Przenośniki ślimakowe, rurowe i korytowe
 Hydrauliczne i pneumatyczne
systemy transportu
 Łańcuchowe przenośniki korytowe

System oczyszczania pneumatycznego
Kompletny system płomieniówek oczyszczany jest okresowymi impulsami sprężonego
powietrza, bez przerywania ruchu kotła.

Odpylacz multicyklonowy MZA
 przy opalaniu zrębkami
 przy opalaniu peletem
 jako odpylacz wstępny w instalacjach
z elektrofiltrem

Systemy sterowania i regulacji
 Systemy wizualizacji
 Viessmann Logic
 Proste monitorowanie zdalne Visio Web
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Wykonanie na ciśnienie
6 bar (wyższe stopnie
ciśnienia na zapytanie)
Klapa obejścia spalin
Pokrywa wyczystkowa
ciągów spalin
Wlot spalin
Wylot spalin
Otwór wyczystkowy

Przegląd zalet
 Redukcja objętości spalin – mniejsza instalacja odpylania spalin
 Podwyższenie sprawności instalacji nawet o 8%
 Zintegrowana klapa obejściowa do regulacji stałej temperatury wylotowej
spalin – możliwość ustawiania w zakresie od 120 do 150°C
 dwuciągowy kocioł odzysknicowy
 Minimalne straty na promieniowanie dzięki izolacji

Ekonomizer (opcja)

Usługi

Profesjonalny serwis i wsparcie
Decydując się na instalację opalaną biomasą nabywasz nowoczesny produkt
najwyższej jakości.
Od opracowanie koncepcji, poprzez projektowanie, aż do uruchomienia zamówionej instalacji opalanej biomasą korzystasz z naszej wiedzy eksperckiej i wieloletnich doświadczeń.
Viessmann jest partnerem w całym cyklu
życia instalacji. Nasi pracownicy działów zarządzania projektami i serwisu są stale i wszechstronnie szkoleni, zwłaszcza w kompetencji
rozwiązywania problemów.

Serwis
 Zindywidualizowane umowy serwisowe
 Doświadczeni pracownicy z odpowiednią
wiedzą i umiejętnościami
 Zdalna obsługa zakłóceń
 Profesjonalne zarządzanie
częściami zamiennymi
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Profesjonalne wsparcie
Dział zarządzania projektami Viessmann
troszczy się od sprawne uzgodnienie działań
wszystkich firm uczestniczących w projekcie. Nasi monterzy i technicy serwisowi
gwarantują szybki montaż i profesjonalne
uruchomienie i przekazują użytkownikowi
instalację w udokumentowanym, odebranym
i nienagannym stanie. Starannie zaplanowane i przeprowadzane przeglądy są podstawą
długoterminowo optymalnej pracy instalacji
i redukują przestoje u koszty napraw.
Zindywidualizowane przeglądy
Korzyści z zawarcia umowy serwisowej:
 Zagwarantowanie bezpieczeństwa
eksploatacji
 Wzrost dyspozycyjności instalacji
 Szybka reakcja przez zdalną obsługę
zakłóceń

Technika pomiarowa i zarządzanie
częściami zamiennymi
Prowadzimy odpowiednie pomiary, aby
również podczas eksploatacji instalacji interweniować we właściwym czasie i miejscu.
Dopełnieniem naszej oferty serwisowej jest
profesjonalny system zarządzania częściami
zamiennymi.
Szkolenia dla klientów Viessmann stwarzają
podstawę do prawidłowej eksploatacji instalacji. odpowiadające potrzebom użytkownika,
kompetentne szkolenie jego pracowników
uważamy za sprawę oczywistą. Cieszyć nas
będzie, jeśli także Was będziemy mogli wkrótce powitać w gronie naszych zadowolonych
klientów.

Referencje
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Pierwszorzędne referencje to nasz najbardziej
przekonujący argument

Energia z biomasy znajduje wszechstronne
zastosowanie: nasza oferta obejmuje instalacje opalane drewnem dla osiedli mieszkaniowych, zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i komunalnych.
Już ponad 5 000 zadowolonych klientów czerpie korzyści z pozyskiwania energii z biomasy.
 Przemysł obróbki drewna
(zakłady stolarskie, ciesielskie,
wyposażanie wnętrz, itp.)
 Przemysł materiałów drzewnych
(producenci i przetwórcy płyt wiórowych,
płyt MDF, płyt pilśniowych, płyt OSB,
sklejki itp.)
 Przemysł tartaczny
(tarcica z drewna miękkiego i twardego)
 Przemysł recyklingowy
(przetwórstwo drewna rozbiórkowego)
 Rzemiosło i przemysł (przemysł
spożywczy, farmaceutyczny,
chemiczny, itp.)
 Deweloperzy
(kompleksy mieszkaniowe, osiedla)
 Turystyka (gastronomia, hotelarstwo itp.)
 Lokalne i zdalaczynne sieci ciepłownicze
(gminy, miasta, kontraktorzy)
 Ogrodnictwo
(ogrzewanie szklarni różnych wielkości)

Zakład drzewny Parkett AG, St. Margrethen, Szwajcaria

Bioelektrociepłownia „Biostrom“ Erzeugungs GmbH,
Fussach, Austria

Instalacje opalane drewnem 1 100 kW i 550 kW
Biociepłownia, Frastanz, Austria

Centrala „biociepła“ Elektrowni Frastanz, Austria

Biociepło dla regionalnego zaopatrzenia w energię

Elektrownia Frastanz, Austria
Zamiar stworzenia regionalne zaopatrzenia
w energię z zasobów odnawialnych w austriackim regionie Vorarlberg oraz stabilne
– w porównaniu z cenami oleju opałowego – ceny biomasy, skłoniły Elektrownię
Frastanz do zainwestowania w biociepłownię. Zaopatruje ona przez cały rok prywatne,
publiczne i przemysłowe budynki ciepłem
wytwarzanym ze zrębków drzewnych.

Dane techniczne
Kotły biomasowe	2 × Vitoflex 300-FSB
(1 100 kW, 550 kW)
Nośnik energii
biomasa
Temperatura wody
95°C
Lokalna sieć
ciepłownicza
2,7 km długości
Zasobnik buforowy
40 000 litrów
Roczny ekwiwalent
oleju opałowego
450 000 litrów

Zrębki są transportowane automatycznie,
przez wygarniacz typu ruchoma podłoga, z silosu do komory spalania. Palenisko z płaskim
rusztem skokowym (FSB) o zmiennej prędkości zapewnia optymalne spalanie paliw, także
przy wysokiej zawartości wody i popiołu.

Zakres dostawy
 Instalacja kotłowa
z paleniskiem biomasowym
 Wygarniacz „ruchoma podłoga“
 Łańcuchowy przenośnik korytowy
 Podajnik hydrauliczny
 Multicyklon
 Elektrofiltr
 Pokrywa bunkra
 Sterowanie
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Instalacja kotłowa opalana biomasą Vitoflex 300-SRT

Multiwalentna centrala grzewcza na drewno
do lokalnego zaopatrywania w ciepło
Bio-Wärme, Gräfelfing, Niemcy
Centrala grzewcza firmy Bio-Wärme Gräfelfing GmbH spełnia najwyższe wymagania pod
względem jakości, efektywności i optymalnej
współpracy wszystkich urządzeń. Szczególną
uwagę poświęcono trwałości i wygodzie
utrzymania. Oba te czynniki mają decydujące
znaczenie dla ekonomicznego prowadzenia
ruchu instalacji przez ponad 8000 godzin
rocznie.
Zastosowany kocioł Vitoflex cechuje się małymi wymaganiami wobec paliwa. Niezawodnie
i z niskimi emisjami spala materiały o zawartości wody do w60. Modulacja mocy pozwala
dopasować wytwarzanie ciepła do rzeczywistych potrzeb. W razie potrzeby załącza się
dodatkowo kocioł obciążenia szczytowego
Vitomax 200.

Dane techniczne
Kocioł biomasowy
Kocioł obciążenia
szczytowego
Moc łączna
Nośnik energii

Vitoflex 300-SRT
Vitomax 200
3 650 kW
biomasa, gaz

Zakres dostawy
 Instalacja kotłowa
z paleniskiem biomasowym
 Hydrauliczny podajnik bezpośredni
(transport paliwa)
 Wygarniacz „ruchoma podłoga“
 Odpylanie spalin w multicyklonie
 Wysokoparametrowy kocioł wodny
 Sterowanie

Widok modelu ciepłowni Gräfelfing

Instalacja
referencyjna

Model Vitoflex 300-SRT
Całkowicie automatyczna instalacja biomasowa
z paleniskiem z rusztem schodkowym

Vitoflex 300-SRT z rusztem schodkowym
1
2
3
4
5

Magazyn paliwa
Kocioł grzewczy z paleniskiem biomasowym
Odpylacz z odzyskiem ciepła (sprawność do 99%)
Kocioł obciążenia szczytowego na paliwa kopalne
System zarządzania zbiornikiem buforowym wody grzewczej
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Firma Viessmann
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Firma Viessmann

Viessmann jest jednym z wiodących na świecie producentów inteligentnych, komfortowych i efektywnych systemów ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz
lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzone już w trzeciej generacji przez właścicieli,
Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szczególnie efektywne i niskoemisyjne systemy
grzewcze.
Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, firma Viessmann wyznacza
wartości, które stanowią fundament kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Wspólnie, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie
– mimo upływu lat, ciągłego rozwoju i wielu
zmian, po starannym dopasowaniu, wskazują
one kierunek naszych działań na rynku.
Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy
Viessmann wdrożenie w praktyce zrównoważonego działania, czyli doprowadzenie do
takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii
i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać
dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla podstaw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, zatrudniającego na całym świecie
10 600 pracowników, jest ochrona klimatu,
poszanowanie środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej
gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann
pokazał na przykładzie zakładu macierzystego
w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050
cele polityki energetycznej i klimatycznej można osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na
rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:

Certyfikat potwierdzający, że firma
Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła
oraz stosuje w swojej działalności
system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 Rozszerzenie wykorzystania energii
odnawialnych aż do 60%udziału.
 Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.
Długoterminowym celem jest pokrycie
zapotrzebowania energii cieplnej w przedsiębiorstwie w całości z własnych źródeł
odnawialnych.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych
firma Viessmann w latach: 2009,
2011 i 2013 została wyróżniona
Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Dane o przedsiębiorstwie

Spektrum usług

 Rok założenia: 1917

 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

 Liczba pracowników: 12 000

 Systemy skojarzonego wytwarzania

 Obroty grupy: 2,25 miliarda euro

ciepła i energii elektrycznej

 Udziały zagraniczne: 54%

 Pompy ciepła

Za szczególnie efektywne wykorzy-

 23 zakładów w 12 krajach

 Instalacje grzewcze opalane drewnem

stanie energii dzięki innowacyjnej

 Spółki dystrybucyjne

 Instalacje biogazowe

i przedstawicielstwa w 74 krajach
 120 Przedstawicielstw Handlowych
na całym świecie

centrali odzyskiwania ciepła w swojej siedzibie w Allendorf/Eder firma

 Systemy solarne

Viessmann została wyróżniona na-

 Systemy fotowoltaiczne

grodą Energy Eﬃciency Award 2010.

 Osprzęt dodatkowy
 Chłodnictwo

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej na temat
naszych produktów!
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tu by wyszukać on-line
 kliknij
najbliższego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann

