Systemy ogrzewania drewnem
od 100 do 1250 kW
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Dlaczego drewnem?
Rosnące koszty energii kopalnej i rosnąca świadomość ekologiczna doprowadziły
do stałego wzrostu zainteresowania odnawialnymi formami energii. Nowoczesne
systemy ogrzewania drewnem są przyjazną środowisku i ekonomiczną alternatywą (lub uzupełnieniem) konwencjonalnej instalacji grzewczej na paliwa kopalne.

Odnawialne
Drewno, pozyskiwane w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej, jest odnawialnym i nienaruszającym równowagi środowiska źródłem
energii, tworząc ważny element składowy
zrównoważonego gospodarowania zasobami.
Neutralne
Przy spalaniu drewna wydziela się tylko tyle
dwutlenku węgla, ile drzewa zasymilowały
go w trakcie swojego wzrostu. Ogrzewanie
drewnem jest więc neutralne pod względem
emisji CO2.
Ekonomiczne
Drewno, jako paliwo miejscowe jest niedrogie
i jego cena nie podlega znacznym wahaniom
koniunkturalnym.

Nowoczesna i niezawodna technologia
Nowoczesne instalacje grzewcze, opalane
biomasą, są wyposażone w układy regulacyjne i zabezpieczające, gwarantujące efektywną
i bezpieczną eksploatację.
Krajowe i niezależne
Drewno jest produktem lokalnym, jego pozyskiwanie nie wymaga dużych nakładów
i przyczynia się do rozwoju gospodarczego
regionu.

Ogrzewanie
drewnem

To trzeba wiedzieć!

Jakich rodzajów drewna można użyć?
Systemy grzewcze na drewno Köb można
opalać różnorodnymi nieprzetworzonymi, wysokojakościowymi paliwami drewnopochodnymi, różniącymi się pod względem wartości
opałowej, wymaganej kubatury składu i kosztów. O wyborze rodzaju paliwa decyduje zasadniczo wielkość istniejącego składu paliwa,
wymagania instalacji grzewczej i dostępności
paliwa w regionie. Ponieważ jakość paliwa ma
wpływ na efektywność i trwałość instalacji
grzewczej, należy stosować drewno nieprzetworzone dobrej jakości, o niskiej zawartości
wilgoci.
Na ile ekonomiczne jest ogrzewanie
drewnem?
W instalacji grzewczej na biomasę, koszty
paliwa stanowią około 50% całkowitych kosztów eksploatacyjnych. Dlatego dla optymalizacji ekonomii systemu grzewczego decydujące
znaczenie ma wybór wysokosprawnego kotła
na drewno i stosowanie dobrego jakościowo
paliwa drewnopochodnego, dostępnego w korzystnej cenie.
Mimo że koszty inwestycyjne dla instalacji
biomasowej są w wielu wypadkach wyższe,
niż konwencjonalnej instalacji grzewczej, to
oszczędności paliwa na jednostkę energii
cieplnej takie wyższe koszty zakupu instalacji stosunkowo szybko amortyzują. Instalacja
biomasowa pracuje równie ekonomicznie,
jak instalacja grzewcza na paliwo kopalne.
Ponieważ biomasa jest paliwem pozyskiwanym lokalnie, ceny tego paliwa nie podlegają
tak silnym wahaniom, jak zależne od koniunktury światowej paliwa konwencjonalne.

Czy ogrzewanie drewnem jest bezpieczne?
Bezwzględnie tak. Dzisiejsze instalacje grzewcze na drewno są tak samo bezpiecznie i niemal tak samo niezawodne, jak instalacje
grzewcze na gaz lub olej. Z zawansowanymi
zabezpieczeniami i urządzeniami ochronnymi
oraz z cyfrowym systemem sterowania, cały
system grzewczy jest kompleksowo monitorowany i kontrolowany - od zasilania paliwem, aż
do przekazywania ciepła i odpowietrzania.
Czy kotły na drewno zapewniają
czyste spalanie?
Tak! Nowoczesne instalacje opalane drewnem
osiągają podobne wartości emisji, jak nowoczesne instalacje grzewcze na paliwa kopalne.
Ponadto opalanie drewnem odbywa się z neutralnym bilansem CO2. Systemy grzewcze na
drewno Köb spełniają ostre wymogi ustaw
unijnych o dopuszczalnych emisjach.
Gdzie można stosować opalanie drewnem?
Systemy grzewcze na drewno Köb nadają się
idealnie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych, jak szkoły,
szpitale, sieci ciepłownicze, zakłady drzewne
itp. Kotły na drewno dostarczać mogą całą
potrzebną energię grzewczą, lub pokrywać
tylko obciążenie podstawowe, we współpracy
z olejowym lub gazowym kotłem obciążenia
szczytowego. Obszerna paleta produktów
pozwala rozbudować naszą biomasową
instalację kotłową w kompleksowy system,
zintegrowany z systemami solarnymi, kotłami
olejowymi lub gazowymi i indywidualną techniką sterowania firmy Viessmann.
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Pelety
Pelety są najbardziej „zagęszczoną“
formą paliwa drewnopochodnego
o wysokiej wartości opałowej.

Wióry
Nieprzetworzone wióry drzewne
są odpadem z obróbki drewna,
np. w tartakach i stolarniach.

Zrębki drzewne
Rozdrobnione zrębki z drewna
naturalnego (np. posiekane), z korą
lub bez

Drewno mieszane
Drewnem mieszanym określa się
nieprzetworzoną mieszaninę zrębków drzewnych i trocin.

Systemy ogrzewania drewnem
od 100 do 1 250 kW
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PYROT
PYROTEC
Kotły na drewno o znamionowych mocach cieplnych od 100 do 1 250 kW.

Pyrot – kocioł grzewczy na drewno – reprezentuje w programie produkcyjnym firmy Köb najnowocześniejszą technologię opalania drewnem w średnim zakresie mocy. Jego sercem
jest chronione patentem, niskoemisyjne palenisko Low Particle, na pelety i zrębki drzewne.
Technologia ta została wyróżniona austriacką
Nagrodą Innowacyjności. Uzupełnieniem tego
kotła i obszernego programu systemowego
jest także metalowy filtr workowy dla zakresu
mocy do 540 kW. Przy zastosowaniu metalowego filtra workowego kocioł Pyrot uzyskuje
wartości emisji pyłów poniżej 10 mg/m3, co
jest osiągnięciem szczytowym. Kocioł Pyrot
jest pomyślany do opalania paliwem suchym
(pelety lub zrębki) o maksymalnej zawartości
wody W35. W tych warunkach kocioł ten
może w pełni wykazać się swoimi osiągami.
Kocioł Pyrotec łączy w optymalny sposób
zalety paleniska podsuwowego z zaletami
paleniska rusztowego. Pyrotec nadaje się
do opalania różnymi paliwami drewnopochodnymi: od peletów (W10), aż do mokrych
zrębków (W50).
Doskonały komfort obsługi całej instalacji, z maksymalnie 13 odbiornikami ciepła,
zapewnia gotowe do przyłączenia sterowanie
Ecotronic. Dla instalacji wielokotłowych opracowano regulator Pyrocontrol.
Sprawdzone w praktyce systemy zasilania paliwem – od podajnika ślimakowego peletów,
poprzez wygarniacze ramieniowe sprężyste
i poziome. aż do hydraulicznych wygarniaczy
skokowych – „ruchomej podłogo” – zapewniają niezawodne zasilanie wybranym
paliwem.
Obszerny program osprzętu pozwala skompletować całą instalację, odpowiednio do potrzeb
jej użytkownika.

Pyrot
Innowacyjny kocioł grzewczy na drewno, z rotacyjną
komorą spalania. Do opalania peletami, zrębkami
i wiórami o zawartości
wody maks. W35
100 do 540 kW
Strona 8

Pyrotec
Całkowicie automatyczny
kocioł grzewczy na drewno,
z paleniskiem rusztowym.
Do opalania peletami, zrębkami, wiórami i drewnem
mieszanym o zawartości
wody maks. W50
390 do 1 250 kW
Strona 10

Kocioł na drewno
z rotacyjną komorą
spalania

Pyrot

PYROT
Innowacyjny kocioł z rotacyjną komorą spalania od 100 do 540 kW.
Do spalania granulatów (pelety), zrębków i trocin. Maksymalna wilgotność
drewna opałowego do 35% .
Czyste i efektywne spalanie
Zaawansowana technika spalania zastosowana w kotle Pyrot, pozwala na osiąganie
porównywalnych emisji zanieczyszczeń jak dla
nowoczesnych kotłów gazowych i niezależnie
od rodzaju drewna opałowego utrzymuje na
minimalnym poziomie emisję CO, NOX i pyłu.
Połączenie nowoczesnej techniki spalania
z cyfrową, modulowaną regulacją wydajności
cieplnej pozwala na uzyskiwanie wysokiej
sprawności pracy – do 92%.

Kocioł Pyrot z rotacyjną komorą spalania, jest
szczytowym osiągnięciem techniki spalania
drewna. Podajnik ślimakowy dostarcza paliwo
na ruchomy ruszt w celu jego odgazowania
(proces dopływu powietrza pierwotnego
regulowany sondą Lambda). Stałe odgazowanie paliwa następuje przy braku powietrza.
Unoszące się gazy za pomocą wentylatora są
mieszane w dokładny sposób z przemieszczającym się obrotowo wtórnym powietrzem do
spalania.

Pyrot - Automatyczny kocioł na
pelety, zrębki i wióry drzewne.

Kotłownia kontenerowa z kotłem Pyrot
Kotły Pyrot mogą być dostarczane w wersji
kotłowni kontenerowej, stanowiąc w razie
potrzeby mobilne źródło ciepła. Kotłownia
kontenerowa może stanowić także stałe źródło ciepła, w przypadku modernizacji obiektu
lub braku miejsca na kocioł opalany drewnem
wraz z wymaganym osprzętem.
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 �Klapa regulacyjna powietrza wtórnego
z wentylatorem
 �Usuwanie popiołu
 �C ałopowierzchniowo ruchomy ruszt
 �������������������
Podajnik ślimakowy
������������������
 ������������������������������������
Układ rozpalania gorącym powietrzem
�����������������������������������
 ����������������������������������������
Klapa regulacyjna powietrza pierwotnego
���������������������������������������
Rotacyjna komora spalania
 ����������������������������
Dwuciągowy wymiennik ciepła
���������������������������
 ����������������������������������������
Schładzanie awaryjne (wymiennik ciepła)
���������������������������������������
 �Pneumatyczne czyszczenie rur wymiennika
ciepła
 ��������������
Nawrót spalin
�������������
 �������������������������������������������
Wentylator spalin z sondą lambda i czujni������������������������������������������
kiem temperatury
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Pyrot – Kocioł na drewno z paleniskiem rotacyjnym

Przegląd zalet:
 W ysoka sprawność pracy do 92% i niska emisja zanieczyszczeń
(niższa o 60 do 80% w stosunku do typowych kotłów na drzewo tej mocy)
dzięki regulacji ilości powietrza pierwotnego i wtórnego do spalania oraz
technice spalania Low-Particle
  ����������������������������������������������������������������������������
Dwuciągowy wymiennik ciepła i płynna regulacja mocy (zakres regulacji 4:1)
���������������������������������������������������������������������������
  �Automatyczny system zapłonowy eliminuje przegrzewy kotła i zmniejsza zużycie
paliwa
  ������������������������������������������������������������������������������
Prosta konserwacja kotła dzięki automatycznemu usuwaniu popiołu, opcjonalnie
�����������������������������������������������������������������������������
z pneumatycznym czyszczeniem rur płomieniówkowych i z filtrem pyłowym na
wyjściu spalin.
  ���������������������������������������
Maksymalne bezpieczeństwo pracy kotła
��������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������
Indywidualne planowanie instalacji przez nasz zespół ekspertów
��������������������������������������������������������������
  ������������������������������������������������
Możliwość dostawy w opcji kotłowni kontenerowej
�����������������������������������������������
Mobilna kotłownia kontenerowa

Dane techniczne
  �����������������������������������������������������������
Całkowicie automatyczny kocioł z rotacyjną komorą spalania
����������������������������������������������������������
 Znamionowa moc cieplna: 100 do 540 kW
 Maksymalna wilgotność drewna opałowego do 35%
 Sprawność do 92%
 Temperatura na zasilaniu do 100°C
 Dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar

Kocioł na drewno
z paleniskiem
rusztowym

Pyrotec

PYROTEC
Kocioł z paleniskiem rusztowym w zakresie mocy 390 do 1 250 kW.
Przeznaczony do spalania drewna opałowego o wilgotności do 50%.
Kocioł Pyrotec zawiera rozwiązanie łączące w sobie ruszt podsuwowy, palenisko
z rusztem wewnętrznym i ruszt zewnętrzny.
Dzięki temu uzyskuje się korzyści z dolnego
podawania paliwa do paleniska, jak również
korzyści z zastosowania rusztu zewnętrznego
z dopalaniem paliwa i odpopielaniem. Podajnik
ślimakowy dostarcza na przykład zrębki
do paleniska, gdzie są wstępnie suszone.
Na ruszcie zewnętrznym zostają one całkowicie wysuszone i odgazowane. Gaz drzewny
w odpowiedniej proporcji z powietrzem
pierwotnym jest następnie spalany w komorze spalania.

Automatyczne usuwanie popiołu
(wyposażenie dodatkowe)

Pneumatyczny układ czyszczenia

nowoczesnej techniki spalania z cyfrową,
modulowaną regulacją wydajności cieplnej
pozwala na uzyskiwanie wysokiej sprawności
pracy – do 92%.
Najwyższa jakość w konstrukcji
i wzornictwie
Kocioł na drewno Pyrotec jest najwyższej
jakości konstrukcją dla trudnych warunków
eksploatacji (znaczna dowolność dla wilgotności drewna: od 10 aż do 50%). Komora
spalania jest wykonywana z prasowanych i
wypalanych cegieł szamotowych, z dużym
udziałem glinki, dla uzyskania wysokiej wytrzymałości i odporności na trudne warunki
pracy. Wszystkie elementy rusztów wykonywane są z wysokojakościowego staliwa
chromowego wytrzymałego na najwyższe
temperatury pracy. Kocioł Pyrotec posiada
wbudowany trzyciągowy wymiennik ciepła
dla efektywnej pracy.

Czyste i efektywne spalanie
Zaawansowana technika spalania zastosowana w kotle Pyrotec, pozwala na osiąganie
niskich emisji zanieczyszczeń (szczególnie
w odniesieniu do CO i NOX ). Połączenie

(wyposażenie dodatkowe)
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 ����������������
Podajnik paliwa
���������������
 ������������������������������
Palenisko z rusztem wewnętrz�����������������������������
nym i powietrzem pierwotnym 1
 �������������������������������
Ruszt zewnętrzny z powietrzem
������������������������������
pierwotnym 2
Ruszt z odpopielaniem
Powietrze wtórne
Układ rozpalania gorącym powietrzem
Usuwanie popiołu
 ��������������������������
Strefa wykotemperaturowa
�������������������������
dla dopalania
Drzwi kotłowe
Trzyciagowy wymiennik ciepła
 ���������������������������������
Wymiennik ciepła dla awaryjnego
��������������������������������
chłodzenia
 ������������������������������
Pneumatyczne czyszczenie rur
�����������������������������
płomieniówkowych
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Pyrotec – kocioł na drewno z paleniskiem rusztowym
i podajnikiem ślimakowym

Przegląd zalet:
  ����������������������������������������������������������������������
Wysoka sprawność pracy kotła dzięki zaawansowanej technice spalania,
���������������������������������������������������������������������
trójciągowemu wymiennikowi ciepła, płynnej regulacji wydajności oraz regulacji
po stronie powietrza pierwotnego i wtórnego
  ������������������������������������������������������������������������������
Prosta konserwacja kotła dzięki automatycznemu usuwaniu popiołu, opcjonalnie
�����������������������������������������������������������������������������
z pneumatycznym czyszczeniem rur płomieniówkowych
  ��������������������������������������
Maksymalne bezpieczeństwo pracy kotła
�������������������������������������
  �������������������������������������������������������������������������������
Optymalne osiągi kotłowni uzyskuje się dzięki zaawansowanej konstrukcji kotła
������������������������������������������������������������������������������
Pyrotec i kompletnej dostawie komponentów
  ����������������������������������������������������������������������
Automatyczny układ zapłonowy eliminuje możliwość przegrzewania kotła
���������������������������������������������������������������������
i zmniejsza zużycie paliwa (opcja - tylko przy paliwie o wilgotności do 40%)
  ���������������������������������������������������������������
Indywidualne planowanie instalacji przez nasz zespół ekspertów
��������������������������������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������������
Szczególnie szeroki zakres regulacji wydajności kotła: od 30 do 100%
��������������������������������������������������������������������

Duże, chłodzone powietrzem drzwiczki do komory
paleniskowej z masywnymi podwójnymi przegubami można
szeroko odchylać. Idealne podczas prac konserwacyjnych.

Dane techniczne
 W pełni automatyczne spalanie z paleniskiem rusztowym
 Znamionowa moc cieplna: 390 do 1250 kW
  �����������������������������������������������������������
Uniwersalne zastosowanie: drewno suche (wilgotność do 10%)
����������������������������������������������������������
oraz mokre (aż do 50%)
 Sprawność do 92%
 Temperatura na zasilaniu do 100°C
 Dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar

Technika systemowa

Wyposażenie instalacji
Obszerne wyposażenie instalacji, dostępne z jednej ręki, umożliwia automatyczną,
niezawodną i praktycznie bezobsługową pracę całej instalacji.

Automatyczne odpopielanie (opcja)
Czyste spalanie pozostawia po sobie tylko zawarte w drewnie substancje mineralne, w postaci popiołu. Ruszt z elementami ruchomymi
odseparowuje popiół z paleniska i przekazuje
go do zbiornika popiołu. Po schłodzeniu, jest
on dalej transportowany podajnikiem ślimakowym do dużego zewnętrznego pojemnika
zasypowego.
Pneumatyczne oczyszczanie (opcja)
Czyste powierzchnie wymiany ciepła wpływają decydująco na efektywność i trwałość kotła
opalanego drewnem. System pneumatycznego oczyszczania płomieniówek, krótkimi,
silnymi podmuchami sprężonego powietrza
zdmuchuje okresowo popiół, przedłużając
wydatnie okresy międzykonserwacyjne
kotła. Czyste powierzchnie wymiany ciepła
wpływają istotnie na trwałość kotła i jego
efektywność.
Układ recyrkulacji spalin
(Standardowo dla kotła Pyrot,
w opcji dla kotła Pyrotec)
Układ zawraca do komory spalania spaliny
o niskiej zawartości tlenu (6 do 8%). Ich
zmieszanie z pierwotnym powietrzem do
spalania zapewnia pełne odgazowanie drewna w warunkach niedoboru powietrza. Pozwala to utrzymać niską temperaturę rusztu, co
sprzyja uzyskaniu wysokiej sprawności. Ponadto następuje ograniczenie emisji pyłów
i wydłużeniu żywotności rusztu.

Ślimak odpopielający i zewnętrzny pojemnik na popiół

System oczyszczania pneumatycznego

12/13

Odpylacz spalin (opcja)
Odpylacz zmniejsza emisję pyłu dzięki
zastosowaniu multicyklonu. Dostarczany jest
całkowicie zaizolowany, z dmuchawą spalin
umieszczoną z boku lub u góry i pojemnikiem
na popiół (o pojemności 90 lub 240 litrów). W
opcji dostępny jest kontener 800-litrowy*.
Metalowe filtry workowe do 540 kW
Metalowy filtr workowy skutecznie odfiltrowuje pył lotny ze spalin, pozwalając uzyskać
wartości emisji niższe od 10 mg/m3. Oczyszczanie filtra odbywa się bez przerywania pracy
(pneumatycznie), ze sterowaniem czasowym
lub zależnie od różnicy ciśnień. Stosowana
w filtrach tkanina ze stali szlachetnej jest
odporna na iskry. Metalowy filtr workowy
jest łatwiejszy w utrzymaniu, niż elektrofiltr
(wkłady filtra można wyjmować pojedynczo)
i może być stosowany także w zakresie mocy
poniżej 300 kW.

Odpylacz spalin zapewnia utrzymanie wymaganych
wartości emisji

Oczyszczanie spalin w metalowym filtrze workowym

* Potrzebny tylko w wypadku paliw o wysokiej zawartości
frakcji drobnych, np. odpady z obróbki drewna lub zrębki
z dużą zawartością frakcji drobnej > 4%.

Technika systemowa

Kompleksowe gospodarowanie energią
Modulowana regulacja wydajności kotła gwarantuje maksymalne
bezpieczeństwo i efektywność systemu grzewczego.

Regulator Ecotronic
(dla kotła Pyrot)
Cyfrowy modulowany regulator wydajności
cieplnej kotła decyduje o optymalnym przebiegu spalania, poprzez regulację ilości powietrza
do spalania, ilości recyrkulacji spalin oraz ilości
podawanego paliwa. Regulator kontroluje:
	temperaturę wody grzewczej na zasilaniu
i powrocie kotła
	ciągłość procesu spalania
 bariery przeciwpożarowe w układzie
podawania paliwa
	temperaturę spalin
	zawartość tlenu w spalinach (sonda lambda)

Nowoczesne regulatory kotłów biomasowych oferują taki sam komfort sterowania,
jak większość standardowych regulatorów
instalacji na paliwa kopalne. Dzięki wyposażeniu w regulator z modulacją mocy i w zasobnik
buforowy wody grzewczej możliwe jest
dokładne dopasowanie temperatury zasilania
instalacji do warunków atmosferycznych.

Regulator Pyrocontrol
(dla kotła Pyrotec)
Pyrocontrol jest programowalnym sterownikiem, modulującym moc kotła i sterującym
instalację. Regulator steruje pracą wszystkich
wentylatorów kotła ze zmienną prędkością
obrotową i kontroluje:
	temperaturę wody grzewczej na zasilaniu i
powrocie kotła
	bariery przeciwpożarowe w układzie podawania paliwa
	ciśnienie, dla zapewnienia bezpiecznego
podciśnienia w kotle
	temperaturę spalin
 temperaturę w komorze spalania
(ogranicznik temperatury)
	zawartość tlenu w spalinach
(sonda lambda)
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Zasobnik buforowy wody grzewczej
W instalacjach z kotłami na biomasę, zasobnik buforowy jest ważnym elementem dla
zapewnienia pełnej regulacyjności systemu
(zdolności dostosowania wydajności cieplnej
do zapotrzebowania na ciepło).
Zasobnik buforowy wody grzewczej zmniejsza
częstotliwość załączeń kotła, co ogranicza
straty rozruchowe i wpływa na jego wyższą
trwałość. Zastosowanie zasobnika pozwala
płynnie regulować temperaturę wody na zasilaniu instalacji grzewczej w funkcji pogodowej
(w zależności od temperatury zewnętrznej).
Wszystkie regulatory posiadają trzy lub pięć
wejść dla czujników temperatury, aby zapewnić optymalne modulowanie mocy paleniska
kotła, odpowiednio do rozkładu temperatury
w zasobniku buforowym.
Regulator instalacji wielokotłowej
Vitocontrol
Vitocontrol umożliwia realizowanie specyficznych życzeń klienta: np. do regulacji kaskady
dwóch kotłów grzewczych na drewno Pyrot
lub Pyrotec, oraz gospodarowanie energią
z innych, zintegrowanych źródeł energii
(kolektory słoneczne, kocioł olejowy / gazowy,
grzałka elektryczna). Steruje on wspólnym
systemem transportu i podawania paliwa
i tworzy ponadto interfejs do automatyki
obiektowej.

Regulator Ecotronic dla kotła Pyrot

Regulator dla kotła Pyrotec

Wszystkie regulatory dla instalacji opalanych biomasą produkowane są w naszej firmie. Ich dalsze zalety, to:

Zdalny monitoring (opcja)
Zdalny monitoring i obsługa instalacji grzewczej realizowana jest przez łącze internetowe.
Umożliwia kontrolowanie i ustawianie różnych parametrów systemu. W opcji dostępne są interfejsy LonWorks® oraz BACnet® do
monitoringu lokalnego (dalsze interfejsy na
zapytanie).
Zdalny monitoring jest idealnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej
lub wspólnot mieszkaniowych wzgl. ciepłowni lokalnych.

	szybkie instalowanie i dostępność wszystkich funkcji
w jednym urządzeniu,
	prosta obsługa.

Systemy magazynowania
i transportu paliwa

Systemy magazynowania i transportu paliwa
Każdy system magazynowania i transportu paliwa jest rozwiązaniem indywidualnym,
skonstruowanym dla konkretnego zastosowania. Nasze nowoczesne, całkowicie zautomatyzowane systemy zasilania paliwem są dostarczane w stanie gotowym do instalowania.

Wszystkie systemy grzewcze
Köb dysponują:
	w ysokowydajnymi przenośnikami
ślimakowymi o dużej średnicy
	napędem motoreduktorami
z przekładnią zębatą czołową,
o wysokim momencie
obrotowym
	ukształtowanymi optymalnie,
obszernymi kanałami doprowadzającymi
	certyfikowanym urządzeniem
dla skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

Skład paliwa w piwnicy
z przenośnikiem ślimakowym
Piwnice lub byłe pomieszczenia na zbiorniki oleju dają się bez większej przebudowy
przekształcić na skład peletów. Pelety można
transportować pneumatycznie na duże odległości, a specjalne ślimaki transportują pelety
ze składu z niewielkim zużyciem energii.
Bunkier z wygarniaczem z ramieniem
sprężystym lub wygarniaczem poziomym
Jest to rozwiązanie dla bunkrów kwadratowych lub lekko prostokątnych. Sprężyste
ramię nagarnia paliwo do koryta ślimaka
wygarniającego. Przy dużych masach
usypowych paliwa stosuje się masywny
wygarniacz poziomy (osobny napęd ramion
i ślimaka wygarniającego).
Bunkier z wygarniaczem skokowym
(ruchoma podłoga)
Jest rozwiązaniem idealnym dla dużych,
prostokątnych bunkrów paliwa. Poruszające
się ruchem posuwisto-zwrotnym, napędzane
hydraulicznie drągi wygarniające przesuwają
paliwo na koryto ślimaka transportowego.
Bunkier taki można szybko napełniać dużymi
ilościami paliwa na raz.
Silos z lejem
Ułożyskowany wahliwie w leju ślimak wygarniający zapewnia wysyp paliwa z silosu – automatyczny układ nawrotu napędu gwarantuje
niezawodne zasilanie paliwem. Śluza łopatkowa z certyfikatem bezpieczeństwa pożarowego separuje silos od kotła. System ten zaleca
się dla zakładów przemysłu drzewnego.

Skład paliwa w piwnicy z przenośnikiem ślimakowym peletu

Bunkier z wygarniaczem z ramieniem sprężystym

Bunkier z ruchomą podłogą

Silos z lejem
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Bezpieczna i niezawodna eksploatacja
Systemy ogrzewania drewnem Köb spełniają najostrzejsze wymagania bezpieczeństwa.
Urządzenia zabezpieczające odpowiadają aktualnemu poziomowi techniki i gwarantują
zawsze bezpieczną i niezawodną pracę instalacji.

Zabezpieczenie przed zapaleniem
od iskier (RZS)
Zabezpiecza przed zapaleniem zwrotnym,
przez stale utrzymywaną i kontrolowaną
warstwę zaporową i stałe kontrolowanie
podciśnienia.
Urządzenie zapobiegające cofaniu
się ognia
Czujnik temperatury, umieszczony na rurze
ślimaka zasilającego kocioł rozpoznaje niebezpieczeństwo cofnięcia się ognia i przeciwdziała mu, zwiększając prędkość podawania
paliwa do kotła.
Urządzanie zabezpieczające
przed cofnięciem się ognia
Zasuwa pozioma, zamykana siłownikiem
sprężynowym, przerywa doprowadzanie
paliwa w przypadku zaniku napięcia zasilającego i zagrożeniu cofaniem się ognia. W przypadku podciśnienia w składzie paliwa stosuje
się w tym samym celu śluzę łopatkową. Śluza
łopatkowa zapobiega przedostawaniu się do
kotła „fałszywego powietrza”.

Awaryjny wymiennik ciepła
Wbudowany w kocioł awaryjny wymiennik
ciepła przyłączony jest do sieci wodociągowej i zapobiega przegrzaniu się kotła w razie
wyłączenia awaryjnego. Dopływ wody wodociągowej do awaryjnego wymiennika ciepła
otwierany jest przez uruchamiany termostatycznie, przy określonej temperaturze kotła,
zawór, niewymagający energii elektrycznej,
chłodząc pośrednio wodę kotłową.
Dodatkowe urządzenia zabezpieczające
Poza wymienionymi zabezpieczeniami,
systemy ogrzewania drewnem Köb dysponują
urządzeniami zabezpieczającymi, wymaganymi przepisami i normami:
	wyłączanie przy braku wody
	czujniki ciśnienia i temperatury
	termostat bezpieczeństwa

Przenośnik poprzeczny zrębków
z „ruchomej podłogi“

Dane techniczne

Pyrot
Kocioł grzewczy na drewno z rotacyjną komorą spalania
Na paliwa drewnopochodne o zawartości wody ≤ 35%
Model

Pyrot 100 Pyrot 150 Pyrot 220 Pyrot 300 Pyrot 400 Pyrot 540

Znam. moc cieplna

kW

100

150

220

300

400

540

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

2 263
1 050
1 825

2 513
1 050
1 825

2 537
1 330
2 084

2 893
1 330
2 084

2 877
1 570
2 422

3 105
1 570
2 492

Ciężar

kg

1 825

2 198

3 024

3 433

4 438

5 108

Maks. ciśn. robocze

bar

3

3

3

3

3

3

Pyrotec
Kocioł grzewczy na drewno z paleniskiem rusztowym
Na paliwa drewnopochodne o zawartości wody ≤ 50%
Model

Pyrotec 390 Pyrotec 530 Pyrotec 720 Pyrotec 950 Pyrotec 1250

Znam. moc cieplna

kW

390

530

720

950

1 250

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

3 282
1 274
2 378

3 782
1 274
2 536

3 877
1 380
2 834

3 835
1 612
3 035

4 380
1 612
3 230

Ciężar

kg

5 230

7 554

8 869

11 463

12 918

Maks. ciśn. robocze

bar

6

6

6

6

6

Technika systemowa Viessmann
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Doskonałe dopasowanie do każdej instalacji
Technika systemowa Viessmann pozwala łatwo rozbudować instalację opalaną drewnem,
aby czerpać maksymalne korzyści z wzajemnie dopasowanych systemów
wykorzystujących energię odnawialną.

Systemy grzewcze na drewno
Opalane drewnem systemy grzewcze
nadają się doskonale do integrowania z
jednym lub kilkoma dodatkowymi źródłami
energii, wykorzystującymi np. paliwa kopalne
lub energię słoneczną. Nasza obszerna oferta
produktowa obejmuje instalacje grzewcze
na wszystkie rodzaje energii, będące czymś
więcej niż tylko pojedynczymi elementami
instalacji grzewczych. Czy to w połączeniu
z gazowym/olejowym kotłem grzewczym,
czy też termicznymi kolektorami słonecznymi
– wszystkie elementy pasują doskonale do
siebie, tworząc niezawodny i działający ekonomicznie system.
Wysokowydajne systemy solarne
Nasze wysokowydajne instalacje solarne
z kolektorami płaskimi lub próżniowymi kolektorami rurowymi nadają się idealnie do
podgrzewu ciepłej wody lub wspomagania
ogrzewania w biomasowej instalacji grzewczej. Przez wykorzystanie energii słonecznej
można zmniejszyć koszty podgrzewu ciepłej
wody o nawet 65% (zależnie od wielkości
kolektorów), a ponadto poprawić bilans ekologiczny instalacji.

Wydajne podgrzewacze ciepłej wody
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody
Vitocell zapewniają szybko i stale duże ilości
ciepłej wody. W zastosowaniach, wymagających bardzo dużych ilości ciepłej wody
można pionowe i poziome podgrzewacze
pojemnościowe połączyć w baterie. Zintegrowanie ogrzewania ciepłej wody z biomasową
instalacją kotłową pozwala oszczędzić na
kosztach eksploatacji nawet 50%, w porównaniu z instalacją ciepłej wody z podgrzewem
bezpośrednim.

Kolektory płaskie i próżniowe
kolektory rurowe Vitosol

Sprawdzone w praktyce kotły grzewcze
W zintegrowanych systemach wykorzystujących energię odnawialną, kotły opalane biomasą są często łączone z konwencjonalnymi
kotłami olejowymi lub gazowymi, służącymi
do pokrycia szczytowego zapotrzebowania na
ciepło lub wspomagającymi kotły biomasowe.
Zależnie od rodzaju i temperatury roboczej
instalacji, Viessmann oferuje w tym celu wysokoefektywne kotły kondensacyjne lub kotły
niskotemperaturowe.

Pojemnościowe podgrzewacze
ciepłej wody Vitocell

1

2

3
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Systemy grzewcze na drewno w eksploatacji
Ponad 1 500 instalacji na całym świecie korzysta z systemów opalania drewnem Köb.

Systemy grzewcze na drewno Köb
Firma Köb od ponad 30 lat instaluje systemy
grzewcze na drewno i zdobyła w tym okresie
wiele wyrazów uznania za innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania. Firma Köb
nalepy do Grupy Viessmann.

Serwis projektowy i uruchomieniowy
Każda instalacja Köb zaczyna się od zaprojektowania systemu przez nasz firmowy zespół
ekspertów. Analizujemy szczególne wymagania i uwarunkowania danego projektu i proponujemy rozwiązanie systemowe „na miarę”:
od samego kotła na drewno, po kompletny
system ze zintegrowanymi kotłami na paliwa
kopalne i kolektorami słonecznymi.
Oferujemy z jednej ręki kompleksowe rozwiązania systemowe i usługi serwisowe.

Ciepłownia biomasowa E.ON

Akademia i Szkoła Handlowa, Lustenau –

Markt Schwaben, Niemcy

Kocioł Pyrot o znamionowej mocy cieplnej 220 kW

Około 2 000 m2 ogrzewa kocioł
Pyrot (300 kW)

Zamek Frauenthal
Deutschlandsberg, Austria
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Akwapark Cambomare
Kempten, Niemcy

Biowärme Hatlerdorf, Austria

Hotel Lagorai Cavalese, Włochy

Instalacja dwukotłowa z kotłami

Zakłady Komunalne Ulm, Niemcy

Pyrotec o znamionowych mocach

Kocioł Pyrot o znamionowej mocy

cieplnych 530 i 1 250 kW

cieplnej 100 kW

Ślimak wygarniający

Firma Sohm-Holzbau Albersschwende, Austria
Pyrotec (390 kW) z wygarniaczem lejowym AP
i ślimakiem transportowym

Pyrot (220 kW) z odpylaczem spalin

Kompletny program firmy Viessmann

Kotły olejowe niskotemp.
i kondensacyjne

Kotły gazowe niskotemp.
i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Instalacje solarne
i systemy fotowoltaiczne

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe
i użytkowe

Lokalne sieci
ciepłownicze

Indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych
systemów
Kompletny program firmy Viessmann
Viessmann jest liderem postępu technologicznego w branży grzewczej. Kompletny
program firmy Viessmann oferuje Państwu
indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych systemów – dla wszystkich obszarów
zastosowań i wszystkich nośników energii.
Jako pionier ochrony środowiska, nasza firma
dostarcza już od lat szczególnie efektywne
i ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo olej i gaz, kolektory słoneczne,
systemy grzewcze na paliwa odnawialne oraz
pompy ciepła.
Kompletny program produktów firmy Viessmann oferuje najwyższej jakości technologie
i wyznacza standardy gwarantujące komfort
cieplny. Wysoka efektywność energetyczna
pozwala oszczędzać koszty ogrzewania i stanowi właściwy wybór również z ekologicznego
punktu widzenia.

Indywidualne, ekonomiczne rozwiązania
Viessmann posiada odpowiednie kompletne
systemy grzewcze dopasowane do różnorodnych potrzeb, kotły wiszące lub stojące, w indywidualnych kombinacjach, przyszłościowe
i ekonomiczne. Tak dla domów jednorodzinnych i dwurodzinnych, jak i dużych budynków
mieszkalnych, obiektów przemysłowych
i użytkowych, czy też lokalnych sieci ciepłowniczych. Nie ma też znaczenia, czy instalacja
przewidziana ma być do nowego obiektu, czy
do modernizacji.
Firma Viessmann tworzy innowacyjne
i kompletne systemy grzewcze, przekonujące
najwyższą jakością, efektywnością energetyczną jak i długowiecznością. Wiele z naszych
produktów stało się kamieniami milowymi
rozwoju branży grzewczej.
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Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu
4 – 13 000 kW

Pompy ciepła:
solanka, woda i powietrze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

1,5 – 2000 kW

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne
rozwiązania w ramach efektywnych systemów, dla wszystkich
nośników energii i wszystkich obszarów zastosowań.

Viessmann Group
Grupa przedsiębiorstw Viessmann Group jest
technologicznym pionierem w branży grzewczej. Gwarantuje to renoma marki Viessmann,
którą zapewniają również spółki córki, w których panuje ten sam duch pionierstwa i ta
sama siła innowacyjności.
Zakres usług obejmuje:
 U�������������������������������������
rządzenia kondensacyjne na olej i gaz
 S��������������
ystemy solarne
 P�����������
ompy ciepła
 I������������������������������
nstalacje z kotłami na biomasę
	Układy gospodarki skojarzonej do produkcji
energii elektrycznej i ciepła
 Instalacje do produkcji biogazu
 U�����
sługi

Firma Viessmann jest w wysokim stopniu
wyspecjalizowana we wszystkich tych
segmentach rynkowych, jednocześnie
jednak przedsiębiorstwo to w porównaniu
z innymi wyspecjalizowanymi oferentami na rynku posiada następującą zaletę:
Viessmann pojmuje technikę grzewczą jako
systematyczną całość i oferuje usługi doradcze, które są otwarte na technologie i zarazem
neutralne, jeśli chodzi o nośniki energii. Gwarantuje to uzyskanie najlepszego rozwiązania
dla każdego zastosowania.

Kompletny program firmy Viessmann

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe

Lokalne sieci ciepłownicze

i użytkowe

Kotły olejowe
niskotemperaturowe
i kondensacyjne
13 – 20 000 kW
Dom Architekta,

Osiedle mieszkaniowe

Hangar Ameco A380,

Parlament Europejski,

Bad Füssing, Niemcy

„Zi Wei Garden“, Xi´an, Chiny

Pekin, Chiny

Sztrasburg, Francja

Dom jednorodzinny,

Międzynarodowe Centrum Kon-

Lotnisko „Ławica”,

Parlament Europejski,

Kevelaer, Niemcy

ferencyjne, Krzyżowa, Polska

Poznań, Polska

Bruksela, Belgia

Heliotrop,

Hotel Bulwar,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

The Palm Jumeirah,

Freiburg, Niemcy

Toruń, Polska

Częstochowa, Polska

Dubai

Dom jednorodzinny,

Hotel Lagorai,

Centrum Kongresowe,

Klasztof Św. Otylii,

Wiesloch, Niemcy

Cavalese, Włochy

Brunstad, Norwegia

Niemcy

Loftcube – jednoizbowy moduł

Zespół Turystyczno–Wypoczynko-

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia,

Osiedle mieszkaniowe,

mieszkalny, Nowe Ulm, Niemcy

wo-Rehabilitacyjny Caritas,

Grudziądz, Polska

Pfäffikon, Szwajcaria

Kotły gazowe
niskotemperaturowe
i kondensacyjne
4 – 20 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Technika opalania
drewnem, kogeneracja
i wytwarzanie biogazu
4 – 13 000 kW

Pompy ciepła:
solanka, woda
i powietrze
1,5 – 1 500 kW

Kamień Śląski, Polska

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych
systemów grzewczych dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań
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Technika grzewcza, która wytrzyma
próbę czasu i spełni wszystkie wymagania

Światowe zużycie energii od 1970 roku
podwoiło się, a do 2030 roku ulegnie potrojeniu. W konsekwencji tego rozwoju zasoby
paliw kopalnych – oleju i gazu zmniejszają
się, ceny energii rosną, a zbyt wysoka emisja
CO2 wywiera wpływ na nasz klimat. Nie
można więc absolutnie zrezygnować ze
stałego dążenia do uzyskiwania coraz większej
efektywności energetycznej, jeśli chcemy
zabezpieczyć naszą przyszłość.

ze swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami,
z niezmiennym powodzeniem podejmuje
najróżnorodniejsze wyzwania związane z zastosowaniem efektywnej techniki grzewczej
– od pomników historii poprzez nowoczesne
obiekty przemysłowe, aż po rozległy obszar
rynku mieszkaniowego i zakładów pracy.

W prawie wszystkich państwach
uprzemysłowionych na zaopatrzenie w ciepło
mieszkań i obiektów przemysłowych przypada
największa część zużywanej energii – tym
samym jest to największy potencjał w drodze
do oszczędności. Nowoczesne, efektywne energetycznie systemy grzewcze firmy
Viessmann są na świecie wykorzystywane nie
tylko w wielu gospodarstwach domowych,
lecz również i w licznych, dużych obiektach
międzynarodowych. W ten sposób wnoszą
one ważny wkład w oszczędne obchodzenie
się z zasobami naturalnymi.
W ramach tego rozwoju firma Viessmann,

Miasto jutra, Malmö, Szwecja.

Firma Viessmann
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Viessmann – climate of innovation

Obietnica zawarta w marce Viessmann znajduje swój zwięzły wyraz w osiąganiu coraz
większej efektywności przez przedsiębiorstwo. Jest to główne przesłanie związane
z marką, które razem z naszym logo stanowi
jej charakterystyczną cechę rozpoznawczą
na całym świecie. „Climate of innovation”
jest obietnicą w potrójnym znaczeniu: jest to
kultura realizacji i innowacji. Jest to obietnica
wysokich korzyści z produktu i jednocześnie
zobowiązanie do ochrony klimatu.

pokoleń. Sukces ekonomiczny jest podstawą
naszej niezależności jako przedsiębiorstwa
rodzinnego i naszego zaangażowania na rzecz:

Kompletny program
dla wszystkich nośników energii
Kompletny program firmy Viessmann oferuje
indywidualne rozwiązania w postaci wydajnych systemów dla wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich nośników energii. Jako
światowy pionier w tym zakresie, przedsiębiorstwo od dziesiątków lat dostarcza szczególnie
wydajne i niskoemisyjne systemy grzewcze.

Efektywność Plus
Realizując modelowy projekt „Efektywność
Plus” Viessmann pokazuje na przykładzie
swojej siedziby w Allendorf, że już dziś są
osiągalne cele polityki klimatycznej i energetycznej, jakie wytyczono na 2020 rok.
W rezultacie efektywność energetyczna
wzrosła o 22 procent, udział energii odnawialnej zwiększono do 18 procent a emisja CO2
została zmniejszona o jedną trzecią.

Działać zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju
Przejęcie odpowiedzialności jest dla firmy
Viessmann opowiedzeniem się za działaniem
zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju.
To zaś oznacza takie pogodzenie ekologii, ekonomiki i aspektów społecznych, aby można
było zaspokajać dzisiejsze potrzeby nie naruszając podstaw życiowych nadchodzących

 ochrony klimatu
 efektywności zasobów naturalnych
 z
apewnienia warunków dalszego
funkcjonowania firmy
Gwarantuje to nasz modelowy projekt
„Efektywność Plus”.

W skali międzynarodowej
Viessmann jest jednym z wiodących na
świecie producentów systemów techniki
grzewczej. Jako przedsiębiorstwo rodzinne
Viessmann Werke GmbH & Co. KG przedsiębiorstwo to skupia 37 spółek krajowych
i 120 oddziałów handlowych, 16 zakładów
w 8 krajach oraz 3 spółki usługowe.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywności zasobów naturalnych firma
Viessmann została w roku 2009
wyróżniona Niemiecką Nagrodą
Zrównoważonego Rozwoju.

Za szczególnie efektywne wykorzystanie energii, dzięki innowacyjnej centrali odzyskiwania ciepła
w swojej siedzibie w Allendorf/Eder,

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

firma Viessmann została wyróżniona nagrodą Energy Efficiency

Dane o przedsiębiorstwie
 Rok założenia: 1917
 Liczba pracowników: 9 400
 Obroty grupy: 1,7 miliardów euro
 Udziały zagraniczne: 56 procent
 
22 zakłady w Niemczech, Francji,
Kanadzie, Polsce, na Węgrzech, w Austrii,
Szwecji i w Chinach
 Organizacje dystrybucji w 74 krajach
 120 oddziałów handlowych na całym świecie

Spektrum usług
 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz
 Systemy solarne
 Pompy ciepła
 Instalacje paleniskowe opalane drewnem
 Instalacje energetyczne skojarzone
 Instalacje biogazowe
 Usługi

Award 2010.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
fax 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl
Infolinia serwisowa:
tel. 801/ 0801 24

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
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