Продуктова програма за индустрия
Референтни обекти

Отоплителни системи
Индустриални системи
Охладителни системи

Производство
на пара
до 120 t/h

Отоплителни
системи до 120 MW

Viessmann е един от водещите
световни производители
на системи за отопление,
охлаждане и индустриални
приложения. Комплексната
продуктова програма на
Viessmann предлага
индивидуални решения с
високоефективни системи и
мощности от 1,5 до 120.000 kW
за всички сфери на приложение
и всички енергоносители.

Производство
на електричество
до 50 MW el

Охладителни системи
до 2 MW th
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Решения за производство на енергия за
индустрия, обществени сгради и общини

Обекти с голямо потребление на енергия
изискват иновативни решения. Проучвания показват, че при нови инсталации,
както и при модернизиране има огромен
потенциал за спестяване на енергия при
производството на топлината за отопление и за процеси, които до сега не са били
използвани.
Високоефективните системи на Viessmаnn
постигат спестявания там, където
нуждата от енергия е най-голяма – в
индустриалните предприятия, както и в
административни сгради, хотели, болници
и училища.
Значителната разлика в коефициента на
полезно действие между нова и стара инсталация води до завидни спестявания в
консумацията на енергия и финансовите
разходи за нея. Съответно се намалява и
времето за амортизация на системата.

Съдържание

Нискотемпературни котли
до 2000 kW
до 1400 kW

стр. 12–13

Котли за прегрята вода
до 20 MW

За индустрия, обществени сгради и
общини Viessmann предлага системни
решения, перфектно напаснати едни към
други: регенеративни енергийни системи,
работещи с фосилни горива за покриване
на основното натоварване, комбинирани с котел за пиково натоварване. За да
функционира системата перфектно и така
да се постигне най-висока ефективност,
всички системни компоненти се напасват
съответно към индивидуалните нужди.

стр. 4–11

Кондензни котли на газ

стр. 14-15

Парни котли
до 30 t/h

стр. 16–19

Системи на дърва
до 1700 kW

стр. 20–21

Инсталации на биомаса
до 13000 kW

стр. 22–23

Нискотемпературни
котли на газ и нафта

Vitoplex 100
410 до 2000 kW

Надежден котел на атрактивна цена
Серията Vitoplex 100 са стандартни
нафтови/газови котли, с реверсивна
горивна камера, с мощности от 410
до 2000 kW. С доказаното качество на
Viessmann Vitoplex 100 впечатлява с
висока експлоатационна надеждност и
атрактивно съотношение цена - мощност.
Голямото водно съдържание на котела
води до по-продължителна работа на
горелката, което значително намалява
честотата на включване и изключване и
по този начин предпазва околната среда,
отделяйки по-малко вредни емисии.

Vitoplex 100 тип PV1

Конструиран за монтаж в тесни помещения
Основно предимство на Vitoplex 100 е
компактната конструкция, която позволява бърз и лесен монтаж на много
малка площ. Това прави котлите Vitoplex
100 подходящи както за монтаж в нови
сгради, така и при модернизиране на вече
съществуващи котелни инсталации.
Котлите са с високоефективна топлоизолация, която намалява до минимум
топлинните загуби.
За икономичната работа на отоплителната
инсталация се грижи дигиталната система
за управление Vitotronic, с възможност за
свързване в каскадна инсталация.

2

3

1

4

Vitoplex 100
С коефициент на
ефективност до 92%
1
2
3
4

Горивна камера
Втори ход
Водно съдържание
Топлоизолация
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Emerald Beach Resort & SPA, гр. Равда

Комплекс Emerald Beach Resort & Spa,
издигнат над самия Черноморски бряг
се състои от пет независими луксозни
постройки и две вили. За нуждите на
комплекса са доставени три броя водогрейни котела Vitoplex 100, тип PV1, всеки
с отоплителна мощност от 1200 kW.

Водогрейни котли Vitoplex 100

Eфективните нискотемпературни котли работят за загряването на битовата
топла вода за нуждите на петте сгради, както и за загряването на водата на
басейните на комплекса. За икономичната работа на инсталацията се грижи
дигиталната система за управление Vitotronic.

175 Детска градина, гр. София

В новопостроената детска гардина в район Лозенец, гр. София през 2013 година
е доставен и монтиран водогреен нискотемпературен котел Vitoplex 100, тип PV1,
с отоплителна мощност от 500 kW, с
управление по константна температура
Vitotronic 100, тип GC1B.

Vitoplex 100, мощност 500 kW

Котелът работи с газова горелка и загрява водата за отоплението на сградата, както и водата към серпентинен бойлер, осигуряващ битовата топла
вода. Към котела са монтирани предпазни устройства, гарантиращи сигурната и безпроблемна работа на отоплителната инсталация.

Vitoplex 200
440 до 1950 kW

Нискотемпературни
котли на газ и нафта

Vitoplex 200 e компактен триходов котел,
с номинални мощности от 440 до 1950
kW. Основно предимството на триходовия котел при всички негови мощности е
оптималното изгаряне, ниското ниво на
отделените вредни емисии и опазването
на околната среда. Безпроблемно котелът
може да работи с различни видове горелки.
Therm-Control спестява време и разходи
Благодарение на широките водни стени
не е необходим минимален дебит на
котелната вода. Интегрирана система
Therm-Control за котли с мощности до 560
kW улеснява хидравличното свързване
на котела и други допълнителни оборудвания за повишаване тимпературата на
водата от връщащата линия са излишни.
По този начин спестявате материали,
време и допълнителни разходи.

Комфортни и лесни за обслужване
управления
Икономичната и надеждна работа на отоплителната инсталация се гарантира от
дигиталните управления Vitotronic с много
възможности за комуникация.
С каскадното управление Vitotronic 300-K
могат да се свържат до 4 котела в многокотелна инсталация.
Разбираемо и лесно за настройка меню
с текстове на български език. Изключителен комфорт на обслужване благодарение на интегрирана система за диагностика, дисплей с текстово меню и добро
осветление.
Стандартизиран LON модул позволява
пълна интеграция в системата за сградна
автоматизация. Дистанционното наблюдение е възможно по всяко време чрез
Internet Telecontrol с Vitocom и Vitodata.
Конструиран е за монтаж в тесни помещения
Vitoplex 200 пести място и подсилената
платформа за стъпване върху котела
(мощности над 700 kW) улеснява монтажа
и поддръжката.
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Vitoplex 200
номинална мощност 440 до 1950 kW
1
2
3
4

Трети ход
Втори ход
Горивна камера (първи ход)
Високоефективна топлоизолация
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Котел Vitoplex 200, с мощност 1950 kW

От 2014 година за комфорта на гостите в четири-звездния
хотел Рила в Боровец се грижи водогреен котел Vitoplex
200, тип SX2A с отоплителна мощност 1950 kW, работещ
с газова горелка и управление Vitotronic 100, осигуряващ
отоплението и топлата вода за нуждите на хотела. Към
котела е монтиран допълнителен топлообменник отработени газове/вода Vitotrans 300 от неръждаема стомана,
за осигуряване на кондензен режим на работа на котела,
което води до увеличаване на коефициента му на ефективност.

Хотел Рила, к.к. Боровец

Предприятие Агрия АД, гр. Пловдив

Водогреен котел Vitoplex 200

За отоплението на предприятието на Агрия АД в град Пловдив
– единственият български производител на препарати за растителна защита, са доставени два броя водогрейни котли Vitoplex
200, тип SX2A всеки с мощност 900 kW, работещи с дигиталното
управление Vitotronic 100, тип GC1B. Котлите са оборудвани с

газови горелки на фирма Weishaupt. За безопасната и сигурна
работа на инсталацията обхвата на доставка включва предпазни
устройства като предпазен вентил, ограничител на максимално и
минимално налягане и други.

Нискотемпературни
котли на газ и нафта

Vitoplex 300
405 до 2000 kW

Триходовият котел Vitoplex 300 се доставя
с мощности от 405 до 2000 kW. Той е
универсално решение за отопление на новопостроени или модернизирани сгради.
Работата на котела щади околната среда
благодарение на продължителна работа на горелката и по-малкото интервали
на включване.
Triplex тръбите имат 2,5 пъти

Многопластови конвекционни повърхности от Triplex тръби
Многопластовите конвекционни повърхности на Vitoplex 300 са изработени от
пъхнати една в друга стоманени тръби.
Вътрешната тръба с нагънатите по дължината на тръбата оребрявания създава топлообменна повърхност 2,5 пъти по-голяма
в сравнение с гладка тръба.
Преминаването на топлина през различните разстояния на пресованите места е
така дозирано, че задната част на Triplex
тръбите, през която минават вече не толкова горещи изгорели газове, отдава помалко топлина към котелната вода. Така
повърхностната температура остава над
температурата на втечняване, възпрепятства се образуването на кондензна вода,
което намалява щетите от корозия.

по-голяма топлообменна
повърхност в сравнение с
нормалните гладки тръби

Комфортни и лесни за обслужване
управления
За икономичната и сигурна работа на
инсталацията се грижи дигиталната системата за управление Vitotronic.
С каскадно управление Vitotronic 300-K
могат да се управляват до четири котела
с плавно понижаваща се температура на
котелната вода.
Управленията Vitotronic 200-H управляват
до 96 отоплителни кръга.
Разбираемо и лесно за настройване меню
с текстове на български език. Изключителен комфорт на обслужване благодарение на интегрирана система за диагностика, дисплей с текстово меню и добро
осветление.
Стандартизиран LON модул позволява
пълна интеграция в системата за сградна
автоматизация. Дистанционното наблюдение е възможно по всяко време чрез
Internet Telecontrol с Vitocom и Vitodata.
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Vitoplex 300
номинална мощност 405 до 2000 kW
1

2
3
4
5

Трети ход на котела (като многопластови
конвекционни повърхности)
Втори ход
Широки водни стени
Горивна камера (първи ход)
Високоефективна топлоизолация
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Фабрика за ски Амер Спортс, гр. Чепеларе

Водогрейни котли Vitoplex 300

За фабриката на Амер Спортс в Чепеларе, който е найголемият производител на ски в света, е инсталирана
каскада от два броя водогрейни котли Vitoplex 300, тип
TX3A с управления Vitotronic 100, тип GC1B, всеки с
мощност от 780 kW. Управлението на каскадата се осъществява от каскадното управление Vitotronic 300 -K, тип
MW1B. Директно зад котлите са монтирани компактни
топлообменници отработени газове/вода Vitotrans 300

за режим на работа с нафта. Топлообменниците от
неръж даема стомана допринасят за увеличаването на
коефициента на ефективност на инсталацията. Към оборудването на котлите влизат и комбинираните горелки
за работа на газ и нафта на фирма Riello.

Каскада от два Vitoplex 300 с Vitotrans 300

Производствена база Маус ПС, гр. София

За производствената база – линия за прахово боядисване
на фирма Маус-ПС е доставена каскада Vitoplex 300 тип
TX3A. С цел увеличаване на коефицинта им на ефективност общата мощност се покрива от два котела по 390
kW. Каскадата се управлява от дигиталното управление по
външна температура Vitotronic 300-K.
Към котлите са монтирани топлообменници отработени газове/вода Vitotrans 300 AWT, който утилизират енергията,
съдържаща се в димните газове и увеличават допълнително ефективността на инсталацията. В доставката на оборудването влизат и газови горелки на фирма Weishaupt и
коминната система на фирма Jeremias.

Нискотемпературни
котли на газ и нафта

Vitorond 200
440 до 1080 kW

При старо строителство, където често
архитектурните особености не позволяват доставката на цял котел, Vitorond 200
с възможността си да се внася в помещенията на сегменти, е единственото
решение. С помощта на специален ключ
котелът може лесно да бъде сглобен на
място.
Чугунен сегмент на Vitorond 200,
440 до 1080 kW

Eutectoplex - специалeн чугун за висока
ефективност и сигурност при работа
Чугунените сегменти на Vitorond 200 са
от специален чугун с хомогенна структура. Материалът, формата и геометрията
на чугунените сегменти позволяват при
производството равномерно охлаждане
във формите. Това възпрепятства още от
самото начало вътрешните напрежения в
структурата. Резултатът: висока ефективност и дълъг живот.
Триходов котел с ниски емисии на вредните газове
В края на горивната камера изгорелите
газове преминават през четири симетрично разположени около нея ходове на
горивни газове и навлизат през предния
сегмент в четири събирателя на третия
ход на горивните газове. На гърба на ко-

тела през фукса се отвеждат към комина
четирите потока на охладени газове. Чрез
триходовата конструкция престоят на
горещите газове при висока реакционна
температура се намалява и така се редуцират емисиите на въглероден оксид.
Комфортни и лесни за обслужване
управления
За икономичната и сигурна работа на
инсталацията се грижи дигиталната системата за управление Vitotronic.
С каскадно управление Vitotronic 300-K
могат да се управляват до четири котела
с плавно понижаваща се температура на
котелната вода.
Управленията Vitotronic 200-H управляват
до 96 отоплителни кръга.
Разбираемо и лесно за настройване меню
с текстове на български език. Изключителен комфорт на обслужване благодарение на интегрирана система за диагностика, дисплей с текстово меню и добро
осветление.
Стандартизиран LON модул позволява
пълна интеграция в системата за сградна
автоматизация. Дистанционното наблюдение е възможно по всяко време чрез
Internet Telecontrol с Vitocom и Vitodata.
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Vitorond 200
номинална мощност 440 до 1080 kW
1
2
3
4
5

Горивна камера (първи ход)
Втори ход
Трети ход
Управление на котела и отоплителен кръг
Високоефективна топлоизолация
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Висше военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“, гр. Варна

Водогрейни котли Vitorond 200

За най-старото техническо учебно заведение в България ВВМУ
„Н.Й.Вапцоров“ са доставени два броя водогрейни чугунени котли Vitorond
200, тип VD2, всеки с мощност от 500 kW и два броя водогрейни котли
Vitorond 200, тип VD2А, всеки с мощност от 320 kW. Котлите са оборудвани
с управление по константна температура Vitotronic 100, тип GC1B и газови
горелки на фирма Riello.

Чугунени котли Vitorond 200

За най-голямата болница в Смолянска област са доставени шест броя водогрейни чугунени котли Vitorond 200, тип VD2, всеки с мощност от 630 kW.
Котлите са оборудвани с управления Vitotronic 100, тип GC1B за работа по
константна температура. Поради особеностите на съществуващата сграда
котлите са доставени на отделни сегменти, които са изляти в чугунолеярната на Viessmann и на място в котелното на болницата са сглобени със
специален ключ.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, гр. Смолян

Кондензни котли
на газ

Vitocrossal 200, 87 до 620 kW
Vitocrossal 300, 187 до 1400 kW

Vitocrossal 200 е газов кондензен котел с
универсално приложение. Като едно- или
мнгогокотелна инсталация Vitocrossal 200
е подходящ както за жилищни и индустриални сгради, така и за големи търговски и
обществени обекти. Vitocrossal 200 може
да работи независимо или в зависимост
от въздуха в помещението.
Топлообменник Inox-Crossal от
неръждаема стомана за добро
топлоотдаване

Комфортни и лесни за обслужване
управления
За икономичната и сигурна работа на
инсталацията се грижи дигиталната системата за управление Vitotronic.
С каскадно управление Vitotronic 300-K
могат да се управляват до четири котела
с плавно понижаваща се температура на
котелната вода.

Доказана кондензна техника
Топлообменникът Inox-Crossal от неръждаема стомана дава идеалните предпоставки за използването на конденза. Гладките
повърхности позволяват образуваната
кондензна вода да се стича лесно надолу.
Така се постига непрекъснат ефект на
самопочистване, осигурявайки използването на конденза за дълъг период,
което води до увеличаване на живота и
намалява нуждата от поддръжка. Добрият
топлообмен и високия дял на кондензация
позволяват коефициент на ефективност
до 98 % (Hs)/109 % (Hi).
Цилиндрична горелка MatriX за котел Vitocrossal 200,

Цилиндрична горелка MatriX с обхват на
модулация от 20 до 100% гарантира икономична работа и ниски ескплоатационни
разходи.

400-620 kW

3
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4

Vitocrossal 200
номинална мощност 400 до 620 kW
1
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3
4

Горивна камера от неръждаема стомана
Топлообменник Inox-Crossal от
неръждаема стомана
Щуцер на връщащата линия
Високоефективна топлоизолация
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ДФ България, гр. Драгоман

Кондензен котел Vitocrossal 200

За ДФ България - дъщерна компания на един най-големите производители на перфорирана ламарина в Европа, е
доставен газов кондензен котел Vitocrossal 200, тип CM2, с
мощност 246 kW, с цилиндрична горелка Matrix за икономична работа и ниски експлоатационни разходи и дигиталното
управление Vitotronic 200, тип GW1B. Инсталацията е оборудвана с предпазен вентил и ограничител на водно ниво,

за сигурна и безопасна работа. За отоплението и битовата
топла вода на административната част се грижи стенният газов кондензен котел Vitodens 200-W, с отоплителна
мощност 35 kW и коаксиална коминна система преход през
стена.

Каскада от два кондензни котли Vitocrossal 200

Технически университет, гр. Пловдив

За филиала в гр. Пловдив на Технически университет
София с цел модернизиране на отоплителната инсталация
са монтирани два броя газови кондензни котли Vitocrossal
200, тип CM2 всеки с отоплителна мощност от 575 kW, работещи в каскада. Инсталацията се управлява от дигиталното управление по външна температура Vitotronic 300-K.

Котлите са с топлообменник Inox-Crossal от неръждаема
стомана и здрава модулираща цилиндрична горелка MatriX,
гарантираща икономична работа и ниски експлоатационни
разходи.

Котли за прегрята
вода

Vitomax LW
0,65 до 21,5 MW

Vitomax LW са котли за прегрята вода
ниско налягане за допустими температури на подаване до 120 °C, с допустимото
работно налягане от 6, 10 или 16 bar, както
и с мощности от 0,65 до 21,5 MW.
Котел за прегрята вода в изпълнение
Low-NOx
Благодарение на ниското натоварване
на горивната камера триходовият котел
(Low-NOx) се отличава с ниски стойности
на емисиите азотен оксид при горенето.
При работа на газ емисиите NOx са под
70mg/Nm³, при работа на нафта под 150
mg/Nm³.
Широките водни стени и голямото водно
съдържание на котела осигуряват добра
собствена циркулация и сигурно топлоотдаване.
Не са необходими допълнителни котелни
помпи, което значително улеснява хидравличното свързване.
Ниско съпротивление от страна на горивните газове благодарение на оптимално
разположение на топлообменните повърхности и димоотводните тръби.

Доказана и надеждна техника
Това важи особено за индустрията и производствените предприятия, където отоплителните централи за най-кратко време
трябва да осигурят достатъчно топлина за
производствените процеси.
Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 110°C и
120°C намалява времето за проектиране и
инсталиране и спестява разходи.
Всички компоненти са напаснати едни
към други
Системи като котелът за прегрята вода
ниско налягане Vitomax LW дават сигурност при проектирането и калкулирането
на големи котелни инсталации. Освен
изискванията за високо качество и гъвкавост е гарантирано и напасването на
всички компоненти едни към други.
Като принадлежности се предлагат топлообменници отработени газове/вода, които
подобряват коефициента на полезно
действие на котела до 95%.
Vitomax HW
В продуктовата програма на Viessmann се
предлагат котли за прегрята вода високо
налягане Vitomax HW, с отоплителна
мощност от 0,35 до 16 MW, за допустима
температура на подаване над 120 °C, допустимо работно налягане до 25 bar. Тези
триходови котли са решения за обществени и административни сгради, индустрията, ново строителство и модернизиране.
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Vitomax LW
номинална мощност 0,65 до 21,5 MW
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Котел с подсилена конструкция за
стъпване
Водноохладяем вход на горелка за ниски
емисии на азотен оксид
Големи и лесни за отваряне врати на
котела
Широки водни стени за добра
собствена циркулация и ниско термично
натоварване
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Търговски център Grand Mall, гр. Варна

Водогрейни котли Vitomax 100-LW

Grand Mall e най-големият търговски център във Варна с над
150.000 кв.м обща разгъната застроена площ, с над 50.000
кв.м търговски площи, над 220 магазина и над 1700 паркоместа. За отоплението и топлата вода на сградата се грижат
три броя водогрейни котли Vitomax 100-LW, тип M148 в каскада, всеки с отоплителна мощност от 3500 kW, работно налягане 6 bar. Котлите са ободрудвани с управление Vitotronic

100, тип GC1 и каскадно управление Vitotronic 300-K, тип
MW1, както и комбинирани горелки Riello за работа на нафта
или газ. Допълнителни принадлежности към инсталацията
са предпазни арматури, ограничители на водно ниво, както
и на минимално и маскимално налягане.

Търговски център Bulgaria Mall, гр. София

Водогрейни котли Vitomax 100-LW

За търговския център Bulgaria Mall, заемащ площ от 33.000
кв.м. през 2012 година Viessmann достави четири водогрейни котела за нуждите за отоплението и битовата топла
вода. Оборудването се състои от един котел Vitoplex 100,
тип PV1, с отоплителна мощност 500 kW с управление
Vitotronic 100, тип GC1B за работа по константна температура, с допълнителни устройства, като предпазен вентил,
ограничител на водно ниво, ограничител на максимално
налягане, сет за повишаване на температурата на връщащата вода и други.

Монтирана е и каскада от три котела Vitomax 100-LW, тип
M148, всеки с мощност от 2900 kW, налягане от 6 bar,
с управление Vitotronic 100, тип GC1B, и управление на
каскадата Vitotronic 300-K, тип MW1B. Сигурната работа
на каскадната инсталация се гарантира от монтираните
предпазни устройства.
За отвеждането на отработените газове е доставена
коминна система на немския производител Jeremias за максимална температура на газовете 400°С.

Парни котли
ниско налягане

Vitoplex 100-LS
0,26 до 2,2 t/h

Vitoplex 100-LS e компактен триходов
котел за производство на пара с ниско
налягане с мощности от 0,26 до 2,2 t/h.
Котелът се предлага за работно налягане
до 1 bar. При необходимост налягането
може да се намали на 0,5 bar. Vitoplex
100-LS е изключително подходящ за
парни инсталации в оранжерии и перални
предприятия, където е необходимо ниско
налягане.
Голямото водно съдържание заедно с
голямото разстояние между тръбите за
горещите газове и големите отстояния
на вътрешното оборудване от стените
на котела осигуряват добра собствена
циркулация, сигурен топлообмен, което
води до дълъг живот и висока сигурност
при експлоатация.

Високо качество на парата
Изключително добро поведение при промяна в натоварването, поради голямото
водно съдържание. Благодарение на
конструкцията се предотвратява образуването на остатъчна влага в парата при
внезапно и голямо отнемане на пара и се
осигурява непрекъснато висококачествена пара.
Ниски емисии на вредни вещества при
горенето
Vitoplex 100-LS са триходови котли с ниско
натоварване на горивната камера. Това
дава най-добри предпоставки за чисто
горене с ниски стойности на емисиите
азотен оксид.
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Vitoplex 100-LS, тип SXD
паропроизводство от 0,26 до 2,2 t/h
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Широко оразмерена пламъчна тръба
за чисто изгаряне
Вградено изсушаване на парата
Оптимални разстояния на тръбите
за дълъг живот и надеждна работа
на котела
Широки водни стени за добра
собствена циркулация и ниско
термично натоварване
Свалящата се котелна врата улеснява
почистването и профилактиката
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Парен котел Vitoplex 100-LS, 0,9 t/h

Парни котли високо налягане Vitomax 200-HS

За производствените нужди на месопреработвателното
предприятие Деликатес 2 в село Житница са доставени два
броя парни котли високо налягане Vitomax 200-HS, тип M237,
с паропроизводителност 1,2 t/h и работно налягане 10 bar
и един брой триходов парен котел ниско налягане Vitoplex
100-LS с паропроизводителност 0,9 t/h и до 1 bar работно
налягане. Котлите работят на газ с горелки на фирма Riello.
Котлите осигуряват постоянно производство на пара, с
висок коефициент на ефективност до 95,5%.

Деликатес 2, село Житница, обл. Пловдив

Тайреко ООД, гр. Плевен

Парен котел Vitoplex 100-LS

За производствени нужди на Тайреко - предприятие за преработка на PET материали - е доставен парен котел Vitoplex
100-LS, тип SXD с мощност 580 kW, паропроизводителност 0,9 t/h, контролен шкаф с комбинирана горелка Riello
за работа с газ или нафта. С цел увеличаване на ефективността към него е монтиран топлообменник отработени

газове/вода Vitotrans 300 AWT. Към оборудването на инсталацията се включват и инстлация за подготовка на водата
с термична деарация от нерждаема стомана WAS 100-LS,
омекотителна инсталация, автоматичен вентил за утайка и
обезсоляване, индикатор на водно ниво и други предпазни
устройства.

Парни котли
висoко налягане

Vitomax HS
0,5 до 30 t/h

Парният котел високо налягане Vitomax
100-HS, тип M33A изпълнява всички
изисквания за ефективно производство
на пара при сравнително ниска първоначална инвестиция. Допустимото работно
налягане е от 6 до 16 bar. Предлаганите
мощности са от 1 до 6,4 t/h. Котелът е идеален за инсталации, където има непрекъсната нужда от пара. При използването на
котел с вграден икономайзер значително
се редуцират експлоатационните разходи
и инвестицията се възвръща за много
кратко време.

Vitomax 100-HS, тип M33A

Vitomax HS, тип 73B е правилното решение за големи индустриални предприятия
от хранително-вкусовата промишленост,
за производство на торове, строителни
материали, преработка на хартия, прeдприятия от химическата и фармацевтичната индустрия, а също така и за болници и
рафинерии. Котелът осигурява постоянно
производство на пара с мощности от 0,5
до 4 t/h, с допустимо работно налягане от
6 до 20 bar (до 30 bar по запитване).
Vitomax 300-HS, тип M93A изпълнява
всички изисквания за чисто горене с
ниски стойности на вредните емисии. При
работа на газ емисиите NOx са под 70mg/
Nm³, при работа на нафта под 150 mg/
Nm³. Независимо от използваното гориво
котелът произвежда пара от 1 до 4 t/h без
редуциране на мощността. Допустимото
работно налягане е 6 до 25 bar (по запитване до 30 bar). Коефициентът на ефективност е над 95,5% при пълно натоварване и
продължителна работа.
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Vitomax 300-HS, тип M93A
паропроизводтсво от 1 до 4 t/h
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Леки врати на котела без керамична
замазка улесняват почистването и
профилактиката
Водноохладен вход на горелката
и разположена зад него широко
оразмерена горивна камера
Оптимални отстояния
Подсилена конструкция в горната част на
котела
Стабилна рамка със странични носачи,
които в зависимост от изискванията
могат да бъдат удължени
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Каскада от два Vitomax 200-HS с ECO 200

За модернизиране на парната инсталация във фабриката на един от лидерите
в хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб Nestlе` са доставени два парни котела високо налягане Vitomax 200-HS с вграден икономайзер
ЕСО 200, с паропроизводство 5 t/h и 4 t/h. Също така са доставени и други
важни компоненти на инсталацията като термична обработка на водата с
пълна деаерация, химическа обработка на водата. Управлението се състои
от SPS-контролни шкафове с Touch Display за всеки един котел и един, който
управлява каскадната инсталация и обработката на водата.
Фабрика Nestle‘ , гр. София

Парен котел Vitomax 200-HS с ECO 100

Фабрика „Траки”, село Стряма, общ. Раковски

За една от най-новите и модерни консервени фабрики в Бълагрия “Траки” за
производствените нужди е монтиран парен котел високо налягане Vitomax
200-HS, тип M73A с икономайзер ЕСО 100, с производителност 3,2 t/h пара,
с максимално налягане 8 bar. Котелът е оборудван с газова горелка Riello,
пълна термична деарация от неръждаема стомана от ново поколение, а
управлението се осъществява чрез контролното табло Vitocontrol. За отоплението е монтирана каскада от четири броя стенни газови кондензни котли
Vitodens 200-W, тип B2HA, всеки с мощност 100 kW. Каскадата се управлява
от Vitotronic 300-K за работа по външна температура.

Отоплителни
системи
на дърва

Vitoflex 300
150 до 1700 kW

Vitoﬂex 300-RF с мощности от 150 до 540
kW, за дървесен материал с максимално
съдържание на вода до 35%.
С патентованото ротационно горене котлите на дърва Vitoﬂex 300-RF предлагат
изгаряне на дърва с най-високото ниво на
техниката. Подаващ шнек придвижва постоянно горивото до движеща се скара, на
която се извършва горенето (с точно управлявано подаване на първичния въздух).
Горивните газове се изкачват в ротационната горивна камера, където посредством
ротационен вентилатор се смесват с вторичен въздух. Така се гарантира пълноценно изгаряне.

Vitoﬂ ex 300-RF котел на дърва с
ротационно горене за палети,
дървесен чипс и стърготини

Vitoﬂex 300-UF с мощности от 390 до 1250
kW, за дървесен материал с максимално
съдържание на вода до 50%.
Vitoﬂex 300-UF е проектиран и за найтрудните сфери на приложение (широка
вариативност на горивата от w10 до w50).
Комбинацията от скарно горене с подаваща скара и горене с долно подаване на
горивото при Vitoﬂex 300-UF е техника от
най-ново поколение. Подаващ транспортен
шнек отвежда горивото в горивния канал,
където то предварително се изсушава.
Върху външната скара и подвижната
подаваща скара дървесното гориво изгаря
пълноценно. Образувалите се дървесни
газове изгарят с регулирано подаване на
вторичен въздух.
Горивна техника Vitoﬂex 300-UF постига
ниски стойности на емисиите на CO, NOx.
Работата с модулиращо регулиране на
мощностите и оптималният принцип на
изгаряне постигат коефициент на ефективност до 92%.

Чисто и ефикасно изгаряне
Високоефективната горивна техника
Vitoﬂex 300-RF постига аналогични стойности на емисиите като една модерна газова горивна система и поддържа минимални количества CO, NOx и прахови
частици. С дигиталното управление за модулиране на мощността котлите достигат
коефициент на ефективност до 94%.

Vitoﬂex 300-VF е напълно автоматичен котел със скарно горене с движещи се скари,
мощности от 280 до 1700 kW, за горива с
влажност до 45%, решение за многофамилни къщи, при ново строителство и
модернизиране.
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Vitoﬂex 300-UF
номинална мощност
от 390 до 1250 kW
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Подаващ шнек
Улей с вътрешна скара
и първичен въздух 1
Външна скара
с първичен въздух 2
Подвижна скара
Вторичен въздух
Вентилатор за запалване
Отвеждане на пепелта
Високотемпературна зона за
остатъчно изгаряне
Врата на горивната камера
Триходов котел
Предпазен топлообменник
Пневматично почистване
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ОУ “Свети Климент Охридски”, гр. Добринище

За отоплителните нужди на училището през 2011 година е
доставен автоматичен котел с ротационно горене Pyrotec,
мощност 720 kW, за изгаряне на дървесни горива с максимално водно съдържание до 50%. Скарният котел се
отличава с максимален коефициент на ефективност до 90%
и перфектно горене на всички нива на натоварване. Хоризонталният топлообменник с пневматично почистване е
изгоден особено при използване на горива с висок процент
на малки частици.

Котел на дърва Pyrotec, мощност 720 kW

Инсталация на биомаса в контейнер, мощност 300 kW

В рамките на четири седмици е доставена отоплителна централа в два стоманобетонови контейнера за нуждите на три
сгради в Schweinfurt Германия. В единия контейнер е монтиран пелетният котел Vitoﬂex 300-RF, а горивото от почти 18
тона пелети се намира в другия контейнер, който е разположен върху контейнера на котела. Чрез шнек и с помощта на
земното притегляне горивото се подава безпроблемно към
горивната инсталация. Отделящата се пепел се отвежда автоматично към напълно уплътнен контейнер, който според
натоварването на котела трябва да се изпразва на всеки 6
до 8 седмици.
Котел Vitoﬂ ex 300-RF

Vitoﬂex 300
180 до 13000 kW

Отоплителни
системи
на биомаса

Vitoﬂex 300-FSB е напълно автоматичен
котел на биомаса за сухи до мокри дървесни горива със скарно горене и плоски
скари, с мощности от 180 до 1700 kW,
които се гарантират за водно съдържание
на горивото до 50% и пепелно съдържание до 3%. Котелът е с висок коефициент
на ефективност до 92% и с минимални
топлинни загуби благодарение на цялостната изолация.

Отпадна дървесина при
дърводобив и дървообработване

Котелът на биомаса Vitoﬂex 300-SRT, с
мощности от 850 до 13000 kW, може да
гори дървесни горива с водно съдържание до 55% и с високо прахово съдържание (до 10%). Към тези горива се числят
и евтини материали без предварително
сушене, като горски чипс при дърводобив,
сурова дървесна маса, дървесни кори и
отпадъци. Степенното скарно горене е
конструирано за работа с пълна мощност
до 8000 часа годишно. Така котелът е подходящ и за задвижване на парна турбина
за производство на ток.

Vitoﬂex 300-FSR е напълно автоматичен,
мощен котел на дървесни горива със скарно горене и плоски скари. С мощности от
850 до 13000 kW е подходящ за големи
отоплителни централи в индустрията,
обществени, административни и търговски обекти и за общински централи.
Vitoﬂex 300-FSR с голям избор на горива:
при плоската горивна скара може да се
горят горска и отпадна дървесина при
дърводобив, остатъчна дървесина при
дървообработване, ПДЧ и MDF. При това
праховото съдържание в отработените
газове е изключително ниско благодарение на равномерното тлеене.
Vitoﬂex 350-VFE е надежден, напълно
автоматичен котел, който благодарение
на горенето с вдухване и високотемпературното горене в полет (във въздуха) е
изключително подходящ за изгаряне на
дървесен прах и трици. Дървесният прах
се вдухва в изцяло шамотната и висококачествено изолирана горивна камера и
изгаря оптимално в специално конструираното горивно пространство. Котелът е
конструиран за работа на пълно натоварване, с мощности от 850 до 13000 kW и за
съдържание на влажност в горивото до
15%.

Vitoﬂex 300-FSR
номинална мощност от 850 до 13000 kW
1

2
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Триходов котел (6,0 bar – по-високо
налягане по запитване)
Защитен топлообменник (вграден в
котела)
Плоска тласкаща скара с хидравлично
задвижване (в зависимост от типа - от две
или три части) с подаване на първичен
въздух (4 зони опционално, зони 1 и
2 с предварително подгряване чрез
топлообменник вода/въздух)
Подаване на вторичен въздух
Рециркулация на отработените газове
„над скара“
Хидравлично подаване/директно
подаване с вoдно охладена гърловина
Отвеждане на пепелта (с шнекове или
директно в контейнер за пепел 800
литра)
Врата на първична горивна камера
Врата на вторична горивна камера
Тласкаща щанга под горивната скара
Пневматично почистване на котела
(опционално)
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Горивна инсталация Vitoﬂ ex, 15,19 t/h

Предприятие за производство на растителни масла
„Марица Олио“ АД, с. Ясен, общ. Плевен

За предприятието в село Ясен на Марица Олио фирма
Viessmann изпълни комплексна услуга, включваща планиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
горивна инсталация за изгаряне на люспи от слънчогледови
семки. Доставеното оборудване се състои от изнасяне на
горивото от кръгъл силоз чрез HSS шнек и транспортирането с тръбен дозиращ шнек, горивната система FSR, която е с
хоризонтално подаване и преходът от нея към котела, който
се реализира чрез екранирани тръби. Паропроизводството
се осъществява от парен котел високо налягане 15,19 t/h
при 102°C температура на захранващата вода, 8 bar работно
и 13 bar осигурително налягане. Към котела има монтиран
топлообменник за отработените газове ECO. Пречистването на димните газове става чрез система за отделяне на
прахови частици Multizyklon с Е-филтър.

Два котела Vitoﬂ ex с обща мощност 1650 kW

През 2009 година е изградена инсталация
на дървесен чипс, състояща се от два
котела Vitoﬂex 300-FSB и 300-FSR, като
горивото се доставя от близките населени места. Годишно се спестяват 450 000
литра нафта за отоплителните нужди на
частни и обществени сгради в Frastanz .

Електрическа централа в Frastanz , Австрия

Системна техника

Монтиран топлообменник
Vitotrans 300 към котел Vitoplex 300

Системна техника от Viessmann, гарантираща
най-висока експлоатационна сигурност и
ефективност
Всички компоненти от Viessmann за една надеждна отоплителна инсталация са
напаснати перфектно едни към други.

Отоплителната техника за средни и
големи мощности изисква в днешни дни
към модерната техника, надеждността,
специфичните системни решения, оптималните настройки и щадящата околната
среда работа, допълнително много други
услуги, важни за работата на котела.
Системната техника и принадлежностите

на Viessmann се грижат за това, цялата
отоплителна инсталацията да работи по
един оптимален начин – от котела, през
горелката, управлението и съдовете
за топла и гореща вода, до връзките и
отоплителните тела. Системните решения
гарантират най-висока експлоатационна
сигурност при оптимален коефициент на
полезно действие за всяка отоплителна
инсталация.
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Системна техника от компоненти, напаснати едни към други, за котли прегрята
вода ниско налягане
Системите за котли прегрята вода ниско
налягане дават сигурност при проектирането и калкулациите за големите котелни
инсталации.
Кондензна техника за котли средни и
големи мощности
Топлообменникът отработени газове/вода
Vitotrans 300 дава възможност и при котли
средни и големи мощности да се използват ефективно икономическите предимства на кондензната техника.
Управления
Всички отоплителни котли Viessmann
се управляват от Vitotronic – дигитална
комуникативна система за управление.
Това означава: еднакви части за цялата
продуктова група котли, еднакви монтажни стъпки и малко универсални резервни
части. По този начин значително се улесняват монтажът, обслужването, поддръжката и сервиза.
Комуникация и пренос на данни, сервиз
и сградна автоматизация
Независимо от вида на сградата с програмата TeleControl Viessmann предлага
интелигентни решения за комуникация с
отоплителни системи и сградна техника.
Бойлери и буферни съдове
Бойлерите и буферните съдове Vitocell
са идеално допълнение към отоплителния уред, допринасящи за комфорта по
отношение водата за отопление и топлата
вода за битови нужди. Благодарение на
широката гама от бойлери и буферни
съдове Viessmann задоволява всички
нужди и изисквания при загряването на
битова гореща вода и подпомагането на
отоплението.

Системна техника

Топлообменник отработени газове/вода
Vitotrans 300

Управление и контрол

Бойлер и буферни съдове

Соларни системи и фотоволтаици
Всеки отоплителен котел може да работи
заедно със соларна система и така да се
спести ценна енергия. За индустриални
приложения Viessmann предлага подходящи системи за безплатното генериране на
топлина и ток от слънчевата енергия.
Соларни системи

За компанията
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann е международен водещ производител на интелигентни, удобни и ефективни системи за отопление, охлаждане и
децентрализирано захранване с електроенергия.
Като семейно предприятие вече трето
поколение Viessmann доставя от десетилетия особено ефективни отоплителни
системи, щадящи околната среда.
Силната марка дава доверие
Марката със своето лого и послание е
разпознаваема по цял свят. “climate of
innovation” носи в себе си смисъл в три направления - деклариране за една култура
на иновации, обещание за дълго ползване
на продуктите и едновременно задължаване за опазване на климата.
Устойчивост
Да поемеш отговорност означава за
Viessmann деклариране за действия в
посока устойчивост.
Това означава: екология, икономика и социална отговорност да се съчетаят така,
че днешните нужда да бъдат задоволени,

без условията за живот на следващите
генерации да бъдат повлияни.
За цялата компания с 11600 служителя по
цял свят значителните сфери са опазване
на климата, щадене на околната среда и
ефективност на ресурсите.
Best-Practice- пример
Със стратегическия си проект за устойчивост „Ефективност плюс“ Viessmann
доказа със седалището си в Allendorf, че
политическите цели относно енергия
и климат на Федералната Република за
2050 година, могат да бъдат постигнати
още днес с наличната на пазара техника.
Резултатите говорят сами за себе си:

2009/2011/2013: Немската
награда за устойчивост
за производство/марка/
ефективност на ресурсите

 Делът на възобновяемите енергоносители да се увеличи до 60 %
 Намаляване на СО2 емисиите с 80%
Дългосрочната цел е нуждата от енергия
за целия завод да бъде изцяло покрита
със собствени енергийни ресурси в смисъла на „устойчивост“.

Viessmann Group
Фирмени данни
 Година на основаване: 1917
 Служители: 11 600
 Оборотът на групата: 2,2 милиарда
евро
 Дял от експортните дружества: 56 %
 22 производствени дружества в 11
страни

Комплексната програма на Viessmann
Group за всички енергоносители и
мощности

 Търговска дейност в 74 държави
 120 търговски представителства по
целия свят

 Инсталации за производство на
биогаз
 Слънчеви колектори
 Фотоволтаици
 Принадлежности
 Системи за охлаждане
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