
Котельні установки на деревному 
паливі потужністю до 13 000 кВт

Опалювальні системи
Промислові системи
Холодильні системи
Промислові системи





Господарська деревина
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Окрім підприємств деревообробної галузі, 
все більше інших замовників: комунальні 
підприємства, забудовники, підприємства 
теплокомуненерго та інші – вирішують 
перейти на використання біомаси як палива. 
Крім того, вартість деревного палива не 
так сильно схильна до коливань, як ціни на 
нафту або газ і, як джерело енергії, деревне 
паливо є поновлюваним. Цей вид палива є 
екологічно чистішим, ніж традиційне викопне 
паливо. 
У процесі спалювання деревного палива 
виділяється нешкідливий вуглекислий газ 
CO2 і це є Вашим вагомим внеском у захист 
навколишнього середовища сьогодні і в 
майбутньому.

Вид палива та інші вимоги конкретних 
замовників визначають тип твердопаливної 
установки. Ми можемо запропонувати 
установки з рухомою колосниковою 
решіткою, зі ступінчастим спалюванням, 
з нижньою подачею палива, а також у 
спеціальному виконанні. Кожен з варіантів 
доступний також у модифікації Low-NOx 
(з низьким рівнем викидів оксидів азоту).

Деревне паливо:
 � Незначні коливання цін на деревину
 � Постійна наявність
 � Поновлюване джерело енергії         
 � CO2- нейтральне, екологічно безпечне 

паливо

Твердопаливні установки Vitoflex 300

Залишки лісового господарства

Дерево від природооблаштування

Кора

Залишки деревообробки

Стружка

Пелети

Тирса

Надійно, економічно, екологічно

Ефективна концепція для використання біомаси з метою отримання енергії.



Якість та економічність
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Високі вимоги до якості - це основний девіз 
нашої роботи - досліджень, проектування, 
виробництва та сервісного обслуговування.
Кожна установка збирається в Австрії вручну 
і відповідає найсуворішим європейським 
стандартам управління якістю продукції.

Наші установки оснащені тільки високоякісними 
компонентами. У їх виборі ми орієнтуємося на 
якість, ефективність та оптимальну взаємодію 
окремих компонентів, а також враховуємо їх 
довговічність і простоту в обслуговуванні. 

Ми оптимізуємо не лише час роботи установки 
та експлуатаційну готовність обладнання, а 

також вартість всього життєвого циклу.

Якість зобов’язує

Найвища якість - в найдрібніших деталях.

Підприємство теплових мереж, м. Грефельфінг  (Німеччина)

Новітні технології для задоволених клієнтів
Ми використовуємо найсучасніші технології та 
найсучасніше обладнання в поєднанні з високою 
компетентністю і великим досвідом наших 
співробітників для досягнення незмінно високої 
якості нашої продукції.

Більше 5 000 клієнтів у світі довіряють 
компетенції та продукції фірми Viessmann. І це 
мотивує нас на досягнення все більш високих 

цілей.



Системи спалювання
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Vitoflex 300-FSB
Повністю автоматична твердопаливна установка з плоскою 
рухомою колосниковою решіткою
Номінальна теплова потужність: 180 – 1 700 кВт 
Для роботи на сухому та вологому деревному паливі
Вміст вологи в паливі: не вище 50%

Сторінка 10

Системи спалювання створюють різницю

Залежно від виду палива і специфічних вимог замовника Viessmann пропонує 
різні типи топок. Це можуть бути топки з нерухомими або рухомими колосниками, 
з безпосереднім вдуванням дрібнодисперсного палива в топку або топки 
спеціального виконання, також доступне виконання установок зі зниженим 
вмістом оксидів азоту NOx. 

Vitoflex 350-VFE
Повністю автоматична твердопаливна установка з камерою 
згоряння прямого вдування повітря
Номінальна теплова потужність: 850 – 13 000 кВт 
Для спалювання пилоподібних, сухих видів палива, що 
походять з промислової деревообробки
Вміст вологи в паливі: від 6 до 15%

Сторінка 16

Vitoflex 300-SRT
Повністю автоматична твердопаливна установка зі ступінчатим 
спалюванням на похилій рухомій колосниковій решітці
Номінальна теплова потужність: 850 – 13 000 кВт 
Для роботи на деревній трісці, залишках деревообробної 
промисловості, корі дерев, залишках після обробки 
ландшафту, залишках після обрізки зелених насаджень, корінні
Вміст вологи в паливі: від 20 до 60%

Сторінка 12

Vitoflex 300-FSR
Повністю автоматична твердопаливна установка з плоскою 
рухомою колосниковою решіткою
Номінальна теплова потужність: 850 – 13 000 кВт 
Для роботи на деревній трісці, залишках після обробки лісу 
чи пиляння дерев, залишках деревообробки (стружка після 
стругання, пиляння та фрезерування, тирса), ДСП, ДВП
Вміст вологи в паливі: від 6 до 55%

Сторінка 14
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Твердопаливна 
установка зі 
спалюванням на 
плоскій колосниковій 
решітці 

Vitoflex300-FSB
від 180 до 1 700 кВт

Плоска рухома колосникова решітка призначена для роботи з різноманітними 
видами деревного палива.

Для спалювання деревної 

тріски, залишків деревообробної 

промисловості, кори дерев, 

залишків після обробки 

ландшафту, залишків після 

обрізки зелених насаджень, 

коріння

Vitoflex 300-FSB 

1  Триходовий котел з допустимим тиском 
     6 бар (котел з більшим тиском по запиту)
2  Теплообмінник аварійного охолодження 

(інтегрований в котел)
3  Плоска рухома колосникова решітка 

з гідравлічним приводом (від 850 кВт 
розділена на дві частини) з подачею 
первинного повітря (1 - 3 зони – в 
залежності від типу , опціонально зони 1 
та 2 попередньо нагріваються через водо-
повітряний теплообмінник)

4  Підведення вторинного повітря
5  Підведення рециркуляції димових газів 

«над колосниковою решіткою» та 
     «під колосникову решітку»
6  Вентилятор розпалу палива (пристрій 

автоматичного розпалу – опція 
     до типу FSB 1100)
7  Гідравлічна система подачі палива / пряма 

подача палива через горловину з водяним 
охолодженням або шнекова система 
подачі

8    Автоматична система золовидалення (за 
допомогою шнеків або безпосередньо в 
контейнер для золи об’ємом 800 л)

9  Дверцята первинної камери згорання 
(комбіновані дверцята первинної/
вторинної  камери згорання 

     до типу FSB 700) 
10 Штовхач нижньої решітки, 
     від типу FSB 850
11 Отвори для чистки під плоскою рухомою 

колосниковою решіткою
12 Система пневматичної очистки 

Спалювання твердого палива на плоскій 
рухомій колосниковій решітці 
Установка з плоскою рухомою колосниковою 
решіткою добре зарекомендувала себе при 
роботі на паливі з високим вмістом золи до 
3% та високим вмістом вологи до 50%.
Значними перевагами котла Vitoflex 300-FSB
є можливість спалювати різні види 
палива та низький вміст летючої золи в 
димових газах, що досягається завдяки 
рівномірному розподілу слою палива на 
великій площі колосникової решітки та його 
малорухомістю. Оптимізована конструкція 
камери згоряння спеціально розроблена 
завдяки ґрунтовним дослідженням на 
випробувальному стенді та моделюванню 
процесу горіння твердого палива та руху 
газів в котлі.

В твердопаливних установках з рухомою 
колосниковою решіткою застосовується 
технологія зменшення викидів NOx у 
димових газах. Камера згоряння Low-NOx 
виконана з подачею первинного повітря в 
декілька зон, що дає можливість зменшити 
рівень вмісту викидів шкідливих речовин 
(NOx) у димових газах на виході з котла. 
Додатково цей ефект посилюється за 
рахунок застосування рециркуляції димових 
газів (пропонується як опція). Високий 
коефіцієнт корисної дії до 92% забезпечує 
ефективну роботу твердопаливної установки 
протягом року завдяки застосуванню 
модуляційного режиму.

Розпізнавання паливного матеріалу
Залежно від типу палива, яке 
використовується: соснова тріска, пелети 
чи сухі букові залишки деревообробки – 
регулятор температури полум‘я у поєднанні 
з датчиком вмісту кисню в димових газах
(лямбда-зондом) забезпечують ефективне 
спалювання різноманітних видів деревного 
палива.

Подача палива
Тверде паливо подається в камеру 
згоряння котла за допомогою шнекової або 
гідравлічної системи подачі через горловину 
з водяним охолодженням на вході в котел.

Видалення золи
Завдяки рухомій колосниковій решітці 
(кожний другий ряд колосників решітки 
приводиться в рух гідравлічними циліндрами) 
зола потрапляє на шнековий транспортер, 
який видаляє золу з камери згоряння в 
спеціальний контейнер для золи.
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Vitoflex 300-FSB – Твердопаливна установка зі спалюванням на плоскій рухомій колосниковій решітці та гідравлічною системою прямої подачі палива в камеру згорання

Скористайтеся нашими перевагами

 � Триходовий котел з жаровою трубою великих розмірів та димогарними 
трубами з температурою димових газів на виході до 190 °C при повному 
навантаженні

 � Номінальний діапазон теплової потужності: від 180 до 1 700 кВт
 � Високий ККД до 92%
 � Стандартне виконання з температурою теплоносія в подавальній магістралі 

до 110 °C (більша температура по запиту)
 � Мінімальні втрати тепла з випромінюванням завдяки повній та ефективній 

ізоляції всього твердопаливного котла 
 � Універсальне використання різноманітних видів деревного палива з вмістом 

вологи від 6 до 55%
 � Спокійний/малорухомий шар палива, який горить, дозволяє досягти значно 

нижчих рівнів викидів шкідливих речовин та золи
 � Висока стійкість матеріалу колосників до зношення завдяки великій площі 

колосникової решітки
 � Незначний провал матеріалу через колосники завдяки їхньому спеціальному 

виконанню: вони лежать внахлест один на одному та мають підпружинену 
конструкцію (при цьому видалення золи здійснюється постійно й автоматично)

 � Ступінчасте спалювання палива (камера згоряння з низьким рівнем        
викидів NOx)

 � Інтегрований теплообмінник аварійного охолодження забезпечує швидке 
регулювання відповідно до норм DIN 4751, частина 2

 � Плавне регулювання навантаження від 25 до 100% номінальної потужності з 
дотриманням належного рівня шкідливих викидів у димових газах 

 � Прохідна площадка для обслуговування котла витримує великі 
навантаження, входить у стандартний об‘єм поставки. Площадка полегшує 
монтаж котла й захищає теплоізоляцію та обшивку від пошкоджень

Камера згорання з багатошаровою ефективною 

ізоляцією та високоякісною шамотною обмурівкою
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Твердопаливна установка зі ступінчастим спалюванням, 
тепловою потужністю від 850 до 13 000 кВт.

Твердопаливна 
установка
зі спалюванням 
на ступінчастій 
колосниковій решітці

Для довготривалої безперервної роботи
Твердопаливні установки Vitoflex 300-SRT 
зі ступінчастим спалюванням розраховані 
на роботу протягом 8 000 годин за рік на 
номінальній потужності. Можливість такого 
тривалого використання котельної установки 
дозволяє виробляти електроенергію в 
когенераційних установках на біомасі з 
максимальним економічним ефектом.

Вміст вологи в паливі може складати до 
55% без зменшення номінальної потужності 
котлоагрегату. Це забезпечує споживачеві 
гнучкість у виборі палива: можна 
використовувати деревну тріску, залишки від 
обрізки зелених насаджень чи рубки дерев, 
деревну кору, коріння та інше.

Для спалювання деревної тріски, 

залишків після рубки чи пиляння 

деревини, кори дерев, залишків 

після обробки ландшафту, 

залишків після обрізки зелених 

насаджень, коріння

Vitoflex 300-SRT
від 850 до 13 000 кВт

Vitoflex 300-SRT 

1  Триходовий котел з допустимим тиском 
     6 бар (котел з більшим тиском по запиту)
2  Теплообмінник аварійного охолодження 

(інтегрований в котел)
3  Регульована ступінчаста колосникова 

решітка з гідравлічним приводом
4  Підведення вторинного повітря
5  Підведення рециркуляції димових газів 

«над колосниковою решіткою»
6  Гідравлічна система подачі палива, пряма 

подача палива через горловину з водяним 
охолодженням або шнекова система 
подачі

7  Автоматична система золовидалення 
за допомогою шнеків безпосередньо в 
контейнер для золи

8  Дверцята для доступу в камеру згорання
9  Гідравлічна система зі штовхачами для 

колосникової решітки
10 Отвори для доступу та чистки під 

колосниковою решіткою 
11 Система пневматичної очистки 

теплообмінника (опція)

Ідеально підходить для застосування 
в комунальному господарстві та для 
енергопостачальних підприємств 
Котел Vitoflex 300-SRT працює в 
модуляційному режимі, тобто потужність 
установки пристосовується до реальної 
потреби в тепловій енергії. Тому котли на 
біомасі являють собою чудове економічне 
рішення для житлово-комунальних 
господарств та комерційних постачальників 
теплової енергії.

Система опалення на деревині є розумною 
альтернативою використанню природного 
газу чи рідкого палива. І не лише тому, що в 
наш час варто відповідально ставитися до 
стану довкілля, а й тому, що деревину не 
потрібно імпортувати з-за кордону – вона 
є недорогою, а ї ї ціна не схильна до різких 
коливань.
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Скористайтеся нашими перевагами

 � Триходовий котел з жаровою трубою великих розмірів та димогарними 
трубами або двоходовий котел з екранованою частиною з температурою 
димових газів на виході до 190 °C при повному навантаженні 

 � Номінальний діапазон теплової потужності: від 850 до 13 000 кВт
 � Діапазон регулювання потужності: від 25 до 100%
 � Оптимізована геометрія камери згоряння для гарантованого низького вмісту 

летючої золи в димових газах 
 � Висока надійність у роботі завдяки низькому напруженню на конструктивні 

елементи та шамотний матеріал
 � Розрахований на тривалу безпечну експлуатацію (понад 8 000 годин за рік на 

номінальній потужності)
 � Технологія ступінчастого спалювання надає високу гнучкість у виборі 

палива
 � Гарантія функціональних можливостей на паливі з високим вмістом вологи 

та золи (вміст вологи до 55%, зольність до 10%)
 � Низьке навантаження на колосникову решітку дозволяє використовувати 

більш дешеве деревне паливо
 � Ступінчасте спалювання – до чотирьох зон горіння на колосниковій решітці з 

гідравлічними приводами
 � Автоматичне золовидалення за допомогою шнеків або безпосередньо в 

контейнер для золи
 � Система пневматичної очистки поверхонь нагріву котла (опція)
 � Частотне управління приводами в стандартному виконанні, дозволяє 

зменшити споживання електричної енергії

Ступінчаста рухома колосникова решітка з гідравлічним 

приводом

Vitoflex 300-SRT – Твердопаливна установка зі ступінчастою рухомою колосниковою решіткою
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Випробувана технологія для спалювання сухого та вологого палива.

Твердопаливна 
установка
зі спалюванням 
на рухомій 
колосниковій решітці

Vitoflex 300-FSR
від 850 до 13 000 кВт

Значними перевагами твердопаливної 
установки з рухомою колосниковою 
решіткою (тип FSR) є можливість 
використовувати різноманітні види палива та 
низький вміст летючої золи в димових газах, 
що забезпечується спокійним, малорухомим 
шаром палива, який горить та рівномірно 
розподіляється на колосниковій решітці в 
камері згоряння.

В установках з рухомою колосниковою 
решіткою виробництва Viessmann 
використовуються спеціальні технології 
для зниження рівня NOx у димових 
газах. Наприклад, у камері згоряння 
застосовується багатоступінчасте 
підведення первинного повітря для того, 
щоб зменшити шкідливі викиди NOx.

Стандартно котли випускаються з 
максимально допустимою температурою 
подачі до 100 °С та максимально допустимим 
тиском 6 бар. В разі потреби, можливе 
спеціальне виконання з більш високими 
параметрами та видачею сертифікату TÜV.

Для спалювання деревної тріски, 

залишків після рубки чи пиляння 

деревини

Vitoflex 300-FSR

1  Триходовий котел з допустимим тиском 
     6 бар (котел з більшим тиском по запиту)
2  Теплообмінник аварійного охолодження  

(інтегрований в котел)
3  Плоска рухома колосникова решітка з 

гідравлічним приводом (розділена на 
дві або три зони в залежності від типу) з 
подачею первинного повітря (4 зони – в 
залежності від типу, опціонально зони 1 
та 2 попередньо нагріваються через водо-
повітряний теплообмінник)

4  Підведення вторинного повітря
5  Підведення рециркуляції димових газів 

«над колосниковою решіткою»
6  Гідравлічна система подачі палива / пряма 

подача палива через горловину з водяним 
охолодженням або шнекова система 
подачі

7  Автоматична система золовидалення (за 
допомогою шнеків або безпосередньо в 
контейнер для золи об’ємом 800 л)

8  Дверцята первинної камери згорання
9  Дверцята вторинної камери згорання
10 Гідравлічна система зі штовхачами для 

колосникової решітки
11 Система пневматичної очистки 

теплообмінника (опція)

Дозволені види деревного палива 
 � Залишки після обробки лісу чи пиляння 

дерев
 � Залишки деревообробки (стружка після 

стругання, пиляння та фрезерування, 
тирса)

 � ДСП
 � ДВП

Вміст вологи в паливі
Вологовміст від 6 до 55%.

Фракція палива
Виконання зі шнековою подачею - фракція до 
P45 відповідно до норм DIN EN ISO 17225;
спеціальне виконання з гідравлічною 
подачею – фракція до P100 (по запиту).

Деревна тріска 
або подрібнена 

деревина
P45 P100

Основна фракція
> 80% маси

8...
45 мм

11,2…
100 мм

Дрібна фракція
< 5% маси

< 1 мм < 1 мм

Велика фракція
макс. довжина частинок
< 1% маси

> 63 мм > 200 мм

Макс. довжина 125 мм 250 мм

Макс. розмір в 
поперечному перерізі

25 мм 35 мм
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Скористайтеся нашими перевагами

 � Триходовий котел з жаровою трубою великих розмірів та димогарними 
трубами або двоходовий котел з екранованою частиною з температурою 
димових газів на виході до 190 °C при повному навантаженні 

 � Високий ККД  до 92%
 � Номінальний діапазон теплової потужності: від 850 до 13 000 кВт
 � Мінімальні втрати тепла з випромінюванням завдяки повній та ефективній 

ізоляції всієї котельної установки 
 � Спокійний/малорухомий шар палива, який горить, дозволяє досягти значно 

нижчих рівнів викидів шкідливих речовин 
 � Висока стійкість матеріалу колосників до зношення завдяки великій площі 

та водяного охолодження колосникової решітки
 � Незначний провал матеріалу через колосники завдяки їхньому спеціальному 

виконанню: вони лежать внахлест один на одному та мають підпружинену 
конструкцію (при цьому видалення золи здійснюється постійно й автоматично)

 � Універсальне застосування різноманітних видів деревного палива з вмістом 
вологи до 55%

 � Інтегрований теплообмінник аварійного охолодження забезпечує швидке 
регулювання відповідно до норм DIN 4751, частина 2

 � Плавне регулювання навантаження від 25 до 100% номінальної потужності з 
дотриманням належного рівня шкідливих викидів у димових газах 

 � Ступінчасте спалювання палива (камера згоряння з низьким  рівнем      
викидів NOx)

 � Низьке навантаження на колосникову решітку дозволяє використовувати 
більш дешеве деревне паливо

Плоска рухома колосникова решітка з гідравлічним 

приводом

Vitoflex 300-FSR  – Твердопаливна установка зі спалюванням на плоскій рухомій колосниковій решітці
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Технологія прямого вдування повітря з високотемпературним спалюванням 
дозволяє використовувати пилоподібні залишки деревообробки.

Твердопаливна 
установка з прямим 
вдуванням

Vitoflex 350-VFE
від 850 до 13 000 кВт

Дуже сухе, пилоподібне паливо надходить 
через один чи декілька повітропроводів у 
камеру згоряння з високоякісною ізоляцією, 
повністю обкладену якісним шамотним 
матеріалом зсередини. 

Вдування повітря в камеру згоряння 
спеціально розробленої геометричної форми 
забезпечує оптимальне вигоряння палива, 
належні турбулентні течії та аеродинамічні 
умови.

Для спалювання пилоподібних, 

сухих видів палива, що походять 

з промислової деревообробки

Vitoflex 350-VFE

1  Триходовий котел з допустимим тиском 
     6 бар (котел з більшим тиском по запиту)
2  Теплообмінник аварійного охолодження  

(інтегрований в котел)
3  Камера згорання
4  Нагнітальний штуцер підводу паливо-

повітряної суміші
5  Підведення вторинного повітря
6  Підведення рециркуляції димових газів
7  Автоматична система золовидалення 

за допомогою шнека з водяним 
охолодженням (опція)

8  Дверцята для доступу в камеру згорання
9   Система пневматичної очистки 

теплообмінника  (опція)

Шамотний матеріал камери згорання 
накопичує тепло, яке дозволяє підтримувати 
достатньо високу температуру в топці 
твердопаливної установки та низький рівень 
шкідливих речовин в димових газах. 

На камері згоряння горизонтально 
встановлюється триходовий жаротрубний 
котел – водогрійний котел, що може бути 
виконаний як високотемпературний. В разі 
потреби можна також виготовити паровий 
котел чи котел на термомаслі.
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Скористайтеся нашими перевагами

 � Триходовий котел з жаровою трубою великих розмірів та димогарними 
трубами або двоходовий котел з екранованою частиною з температурою 
димових газів на виході до 190 °C при повному навантаженні 

 � Номінальний діапазон теплової потужності: від 850 до 13 000 кВт
 � Інтегрований теплообмінник аварійного охолодження забезпечує швидке 

регулювання відповідно до норм DIN 4751, частина 2
 � Плавне регулювання навантаження від 60 до 100% номінальної потужності, 

в залежності від типу установки та виду палива
 � Принцип інжекторного вдування повітря з автоматичною подачею палива 

дозволяє уникнути зношення вентилятора
 � Низьке навантаження на систему золовидалення з камери згоряння завдяки 

спалюванню палива в потоці повітря
 � Ступінчасте спалювання, як опція (понижений рівень NOx)

Оптимальна автоматична система золовидалення за 

допомогою шнека з водяним охолодженням

Vitoflex 350-VFE – Твердопаливна установка з прямим вдуванням повітря



Системні рішення, враховуючи індивідуальні 
побажання
Твердопаливні установки виробництва Viessmann можуть бути реалізовані в 
широкому діапазоні виконання: водогрійні котли низько- та високотемпературні, 
парові котли, установки, що працюють на термомаслі, когенераційні установки.

Системні рішення

Системи забору палива
 � Системи з рухомим дном (гідравлічні 

транспортери)
 � Системи з маятниковим та 

горизонтальним шнеком
 � Важільно-шарнірні пристрої
 � Змішувальні та дозуючі пристрої

Системи транспортування палива
 � Шнекові та лоткові транспортери
 � Гідравлічні та пневматичні системи подачі
 � Лотково-ланцюгові транспортери

Пневматична система очистки
Поверхні теплообміну котла (димогарні 
труби) очищуються від золи під час 
безперервної роботи за допомогою 
періодичних імпульсів стисненого повітря, 
які подаються компресорною установкою під 
високим тиском.

Системи очистки димових газів
 � Циклони
 � Мультициклони
 � Електрофільтри
 � Рукавні фільтри

Системи управління та контролю
 � Системи візуалізації та контролю
 � Система управління Logic
 � Віддалений доступ та управління за 

допомогою Visio Web
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Економайзер (опція)

Скористайтеся нашими перевагами

 � Зменшення об‘єму димових газів, компактна система золовидалення
 � Збільшення коефіцієнта корисної дії твердопаливної установки до 8%
 � Інтегрована байпасна заслінка для автоматичного регулювання температури 

димових газів у діапазоні між 120 і 150 °C
 � 2-ходовий утилізатор тепла димових газів
 � Мінімальні втрати з випромінюванням за рахунок високоефективній ізоляції

Економайзери

1  Економайзер з 
допустимим тиском 
6 бар (ЕКО з більшим 
тиском по запиту)

2  Байпасна заслінка
3  Ревізійна кришка для 

чистки теплообмінника
4  Вхід димових газів
5  Вихід димових газів
6  Отвір для чистки від 

золи

3

1

2

5 4

6



Професійний сервіс і підтримка

Обираючи твердопаливну установку Viessmann, ви отримуєте продукт 
найвищої якості.

Сервіс і підтримка

При цьому на всіх етапах розробки вашої 
твердопаливної системи: розробка концепції, 
проектування, введення в експлуатацію – 
ви можете скористатися знаннями наших 
експертів та їхнім багаторічним досвідом.

Наша компанія може бути партнером на всіх 
етапах життєвого циклу твердопаливної 
установки. Співробітники відділів проект-
менеджменту й сервісу пройшли ґрунтовну 
всебічну підготовку; зокрема, їх навчають 
знаходити потрібні рішення в нестандартних 

ситуаціях.

Сервісна служба компанії
 � Договори з обслуговування котелень, 

розроблені з урахуванням індивідуальних 
побажань

 � Досвідчені співробітники, що мають 
належні знання та уміння

 � Дистанційне обслуговування при 
виникненні неполадок

 � Професійний менеджмент та 
безперебійне постачання запасних частин
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Професійний супровід
Ведення проектів нашою компанією 
означає бездоганну  взаємодію між 
усіма організаціями, які займаються 
спорудженням об‘єкту на різних етапах. 
Наші монтажники і сервісні спеціалісти 
гарантують швидкий монтаж установки 
та професійне введення ї ї в експлуатацію, 
потім вони передають установку вам, з 
комплектом документації та належними 
сертифікатами, готову до експлуатації. 
Ретельно сплановані та проведені технічні 
обслуговування твердопаливної установки 
створюють фундамент для ї ї тривалого й 
безпроблемного використання, зменшують 
час простою та вартість ремонту.

Сервіс, враховуючи індивідуальні 
побажання
Скористайтесь перевагами сервісного 
договору: 

 � Дотримання норм безпеки в роботі
 � Підвищення експлуатаційної доступності 

установки
 � Швидкий час реакції за допомогою 

системи дистанційного обслуговування, 
що не вимагає присутності на місці

Вимірювальне обладнання, поставка 
запасних частин 
Важливим моментом в обслуговуванні 
обладнання є проведення вимірів з 
застосуванням сучасних приладів. Також в 
об‘єм нашого сервісного обслуговування 
входить поставка запасних частин.

Основою для належного обслуговування 
техніки є регулярні фахові навчання 
персоналу. Ми будемо раді побачити 
Ваших співробітників на наших навчаннях, 
і сподіваємося встановити з Вами дружні й 
продуктивні партнерські відносини.



Показові об’єкти
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Енергія, що отримується від 
спалювання деревного палива, вельми 
різноманітна: асортимент установок 
тепло- / електропостачання дозволяє 
застосовувати їх як в приватному або 
муніципальному будівництві, так і в 
комерційних або виробничих областях.

Більше 5 000 наших клієнтів вже 
використовують переваги виробництва 
енергії з біомаси.

 � Деревообробна промисловість 
(ДОКи, столярні майстерні, цехові 
підприємства і т.д.)

 � Деревопереробна галузь         
(виробники ДСП, ДВП, пелет, обрізних 
пиломатеріалів та ін.)

 � Підприємства по розпилюванню м‘яких 
і твердих порід деревини 

 � Підприємства по переробці виробів з 
деревини, що вийшли з ужитку 

 � Фармацевтична, харчова, хімічна 
промисловість та ін.

 � Будівельні фірми житлових будинків, 
селищ, мікрорайонів

 � Туристична галузь                               
(готелі, кемпінги) і т.д.

 � Підприємства теплових мереж 
(муніципалітети, міста)

 � Тепличні господарства  (опалення 
теплиць будь-яких розмірів)

Завод «Parkett AG», м. Святий Маргрейт, Швейцарія

Першокласні показові об’єкти - 
наш беззаперечний аргумент

ТЕЦ на біомасі «Biostrom Erzeugungs GmbH»,

м. Фусах, Австрія



Підприємство теплових мереж, 
м. Фрастанц, Австрія
Можливість централізованого 
теплопостачання з використанням 
поновлюваних ресурсів в австрійській 
провінції Форарльберг, а також постійний 
ріст цін на нафту на відміну від стабільної 
вартості біомаси були причиною для 
інвестування коштів в будівництво ТЕЦ 
на біомасі - котельня «E-Werke» в місті 
Фрастанц. Підприємство забезпечує цілий 
рік приватні, громадські та комерційні будівлі 
природним теплом від спалювання деревної 
тріски.

Твердопаливна установка з плоскою 
рухомою колосниковою решіткою (тип FSВ) зі 
змінною швидкістю забезпечує можливість 
використовувати різноманітні види палива 
з високим вмістом золи та високим вмістом 
вологи.

Підприємство теплових мереж, м. Фрастанц, Австрія

Тепло з біомаси для регіонального 
енергопостачання

Технічні дані
Твердопаливні котли  2 x Vitoflex 300-FSB
   (1 100 кВт, 550 кВт)
Паливо  Біомаса
Температура теплоносія  95 °C
Довжина теплових мереж  2,7 км
Буферні ємності   40 000 л
Річна економія рід. палива  450 000 л

Об’єм поставки
 � Твердопаливні установки
 � Склад палива з «живим дном»
 � Ланцюговий транспортер
 � Гідравлічна система подачі палива в котли
 � Мультициклони
 � Електрофільтри
 � Кришка для складу палива
 � Система управління
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Теплоцентраль на біомасі, 
м. Грефельфінг, Німеччина
Система центрального опалення з 
використанням біомаси на підприємстві 
«Gräfelfing GmbH» відповідає високим 
стандартам якості, ефективності та 
оптимальної взаємодії всіх компонентів. 
Особливо в фокусі довговічності і простоті в 
обслуговуванні всього комплексу обладнання 
твердопаливної установки. Обидва чинники 
вносять значний внесок в економічний ефект 
при безперервній роботі установки протягом 
року – більш ніж 8 000 годин на номінальній 
потужності.

Використання твердопаливного котла 
Vitoflex 300-SRT викликано низькою ціною 
твердого палива. Для цього котла може 
застосовуватися паливо з максимальним 
вологовмістом до 60%, при цьому 
твердопаливна установка забезпечує 
надійне спалювання такої біомаси з низьким 
рівнем викидів шкідливих речовин. Плавне 
регулювання потужності котла дозволяє 
забезпечувати фактичну потребу в 
тепловому навантаженні. При необхідності 
пікове теплове навантаження покриває 
газовий котел Vitomax 200.

Твердопаливна установка Vitoflex 300-SRT

Мультивалентна теплоцентраль для теплопостачання

Технічні дані
Твердопаливний котел      Vitoflex 300-SRT
Піковий газовий котел      Vitomax 200
Загальна тепл. потужність     3 650 кВт
Паливо  Біомаса,   
       природний газ

Об’єм поставки
 � Твердопаливна установка
 � Гідравлічна система прямої подачі палива 

в котел (система транспортування)
 � Система забору палива за допомогою 

гідравлічних штовхачів
 � Система очистки димових газів за 

допомогою мультициклона
 � Піковий газовий котел
 � Система управління

3D-модель твердопаливної 

котельні

м. Грефельфінг, Німеччина



Показові об’єкти 3D-модель твердопаливної котельні з котлом Vitoflex 300-SRT
Повністю автоматична твердопаливна установка зі ступінчастим 
спалюванням

Vitoflex 300-SRT  зі ступінчастою 
колосниковою решіткою

1  Склад палива
2  Твердопаливний котел
3  Система очистки димових газів
4  Газовий піковий котел
5  Буферні ємності для акумуляції тепла
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Наше підприємство
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Премія енергоефективності 2010

2009/2011/2013:

Німецька Премія Сталого 

розвитку виробництва, бренду, 

ефективного використання 

ресурсів

Viessmann Group

Viessmann – climate of innovation

Компанія Viessmann – один з провідних 
виробників інтелектуальних, комфортних 
та ефективних систем опалення, 
кондиціювання і вентиляції, охолодження 
та децентралізованого виробництва 
електроенергії.

Як сімейний бізнес третього покоління 
компанія Viessmann поставляє 
високоефективні і екологічно чисті 
опалювальні системи протягом багатьох 
десятиліть. 

Сильна марка створює довіру
Разом з логотипом девіз також є 
всесвітньо відомою відзнакою. „Сlimate 
of innovation“ діє в трьох вимірах: 
культура інновацій, висока ефективність 
продуктів та відповідальність за захист 
навколишнього середовища. 

Діяти відповідально
Брати на себе відповідальність, означає 
для Viessmann – прагнення до послідовних 
дій.

Тобто: екологія, економія і соціальна 
відповідальність комбінуються таким 
чином, щоб актуальні потреби могли 
бути задоволені без шкоди для життєво 
важливих ресурсів наступних поколінь

Основними сферами діяльності є 
захист клімату, дбайливе ставлення до 
навколишнього середовища і економічне 
використання ресурсів у всій компанії з ї ї 
11 500 співробітниками по всьому світу.

Найкращий практичний приклад
Згідно свого стратегічного проекту 
захисту довкілля «Ефективність Плюс» 
компанія Viessmann на власному 
головному підприємстві в Аллендорфі 
демонструє, що поставлені до 2020 року 
кліматичні та політичні цілі можуть бути 
досягнуті вже сьогодні завдяки доступним 
сучасним технологіям. 

Результати говорять самі за себе::
 � Розширення використання 

відновлювальних джерел енергії  з 
загальною частиною до 60%

 � Зменшення викидів CO2 на 80% 
в порівнянні з використанням 
традиційних викопних палив 

Довгостроковою метою є – повне 
покриття потреб в тепловій енергії 
компанії Viessmann за рахунок 
використання відновлюваних джерел 
енергії.

Комплексна пропозиція від Viessmann Group
для всіх енергоносіїв та будь-якого діапазону 
потужності

 � Котли для рідкого та газоподібного палива
 � Когенераційні установки
 � Гібридні установки
 � Теплові насоси
 � Твердопаливні системи та установки
 � Установки для виробництва біогазу
 � Системи очищення біогазу
 � Сонячні системи
 � Фотоелектрична енергетика
 � Приладдя
 � Холодильні системи

Факти про компанію
 � Рік заснування: 1917
 � Кількість співробітників: 11 500
 � Оборот Viessmann Group: 2,2 млрд. 

євро
 � Частина експорту: 56%
 � 22 завода в 11 країнах світу
 � Торгові представництва в 74 країнах
 � Понад 120 філіалів по всьому світу
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