VITOMAX
Kotle velkých výkonů
Jmenovitý tepelný výkon: 460 až 20 000 kW

Energeticky úsporná výroba tepla,
provozní spolehlivost a dostupnost
zařízení s velmi nízkou tvorbou
emisí jsou ty hlavní požadavky
kladené na topné centrály velkých
budov a systémy místního ústředního vytápění.
Správné dimenzování kotelny podle
potřeb uživatelů vyžaduje správné
určení nároků, aby podle nich bylo
možné zrealizovat individuálně
přizpůsobené systémové řešení.
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Základem je kvalitní poradenství,
rozsáhlá nabídka služeb a kotlových systémů, které umožňují
svojí konfigurací hospodárnou
a perspektivní výrobu tepla.

Systémové řešení pro
hospodárnou výrobu
tepla ve velkém
Dlouholetá zkušenost garantuje
kvalitu a provozní spolehlivost
Velké kotle Vitomax poskytují díky
své konstrukci a vybavení nejlepší
předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníků
v širokém spektru aplikačních
oblastí. Celá řada konstrukčních
detailů v provedení kotlů Vitomax
a dlouholeté zkušenosti s konstrukcí velkých kotlů jsou zárukou
vysoké provozní spolehlivosti
a dlouhé životnosti.
Specialisté odboru techniky
velkých kotlů na základě vašich
projektů společně s vámi vypracují
hospodárné a perspektivní řešení.
Při realizaci projektů v souladu se
směrnicí pro tlakové zařízení TRD,
resp. s předpisy jednotlivých zemí,
se respektují požadavky a bezpečností předpisy pro všechny součásti zařízení – počínaje elektrickými přípojkami na kotle – až po
jejich převzetí.

Technologie velkých kotlů
Viessmann nabízí dokonale
sladěné systémové řešení
Kompletní nabídka firmy Viessmann
zahrnuje nízkotlaké teplovodní
kotle až do výkonu 20 MW, vysokotlaké horkovodní kotle do výkonu
16,2 MW nebo nízko- či vysokotlaké
parní kotle do výkonu 25 t/h. Podle
technických požadavků může být
toto provedení jako třítahový
systém s obratovou komorou
nebo také jako třítahový kotel
s nízkým zatížením spalovacího
prostoru, vodou chlazeným zaváděním hořáku bez vyzdívky
a s vodou chlazenými vratnými
komorami. Tímto se zabezpečí

nízkoemisní spalování topného
oleje nebo plynu. Pro vás zvolená
konstrukce obsahuje množství
chráněných patentů a komponentů,
které tímto garantují vysokou efektivnost a životnost.
Technologie velkých kotlů firmy
Viessmann je synonymem dokonale sladěné systémové techniky.
Patří sem:
–
–
–
–
–
–
–

ovládací a kontrolní zařízení,
měřicí a regulační technika,
čerpadla a armatury,
systémy kontroly tlaku,
spalovací zařízení,
úprava vody,
potrubní a spalinové systémy.
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Konstrukce

Typ

Bezpečnostní
teplota

Přípustný
Jmenovitý tepelprovozní tlak ný výkon resp.
parní výkon

Nízkoteplotní kotel
Vitomax 100-LW
Vitomax 100-LW

M155 110/120 °C
M148 110 °C

8 bar
6/10 bar

650 až 2 000 kW
2 300 až 6 000 kW

Třítahový kotel
Vitomax 200-LW

M241 110/120 °C

6/10 bar

2 100 až 19 500 kW

Třítahový kotel
Vitomax 300-LW

M343 110/120 °C

6 bar

1 860 až 5 900 kW

Vysokotlaký horkovodní
třítahový kotel
Vitomax 200-HW

M236 nad 110 °C
M238 nad 110 °C

6 až 25 bar
6 až 25 bar

460 až 2500 kW
3500 až 16200 kW

Vysokotlaký parní třítahový
kotel Vitomax 200-HS
s resp. bez ECO 100 příp. 200

M237
M235

6 až 25 bar
6 až 25 bar

0,7 až 3,8 t/h
4,0 až 25 t/h

Kotle využívající odpadové teplo
výroba teplé vody/páry
Vitomax 200-RW
Vitomax 200-RS
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Vitomax 100-LW
typ M148
nízkoteplotní kotel
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VITOMAX 100-LW

Nízkoteplotní kotel
Vitomax 100-LW

Vitomax 100-LW je olejový/plynový
nízkoteplotní kotel – typické
aplikační
oblasti jsou místní ústřední
topení.
– Typ M155
Jmenovitý tepelný výkon:
0,65 až 2,0 MW
Přípustný provozní tlak:
8 bar
Přípustná výstupní teplota:
110/120 °C

Vitomax 100-LW
Typ M155

Výhody na první pohled:
■ Energetická úspornost – účinnost kotle:
91,5%.
■ Topný kotel s obratovým spalovacím prostorem a nízkým zatížením spalovacího
prostoru (≤ 1,2 MW/m3) – spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku.

– Typ M148
Jmenovitý tepelný výkon:
2,3 až 6,0 MW
Přípustný provozní tlak:
6/10 bar
Přípustná výstupní teplota:
110 °C

■ Není potřebný minimální objemový
průtok topné vody – široké vodní stěny
a velký objem vody zabezpečují dobrou
vlastní cirkulaci a spolehlivý odvod tepla.
Tím se zjednodušuje hydraulické zapojení.
■ Dodatečný výstupní mezikus pro vybavení na zabezpečovací teplotu 110 °C
není potřebný, protože všechny potřebné
přípoje se nacházejí na kotli.
Vitomax 100-LW
Typ M148

■ Nízký odpor na straně spalin vlivem
konvekční výhřevné plochy tvořené velkými průměry spalinových trubek.
■ Komfortní výkon servisních prací díky
vodou chlazeným vratným komorám bez
výmurovky a velkým čisticím dveřím.
■ Nízké tepelné ztráty sálaním dosažené
100 mm kompozitní tepelnou izolací.
■ Nášlapná obslužná plošina na horní části
kotle je součástí dodávky a ulehčuje
montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci
před poškozením.
■ Rozvaděče Vitocontrol umožňují ovládání
všech specifických zařízení kotle pro jeho
regulaci a řízení.
■ Homologace podle evropské Směrnice
o tlakových zařízeních 97/23/EG nebo
Směrnice o plynových zařízeních
90/396/EWG.
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Vitomax 200-LW
typ M241
nízkoteplotní kotel

Vitomax 200-LW
(16,5 až 19,5 MW)
Thiendorf
spalování zvířecích
tuků
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VITOMAX 200-LW

Nízkoteplotní kotel
Vitomax 200-LW

Vitomax 200-LW je olejový/plynový
nízkoteplotní kotel pro přípustné
výstupní teploty do 110/120 °C.
– Typ M241
Jmenovitý tepelný výkon:
2,1 až 19,5 MW
Přípustný provozní tlak:
6/10 bar
Přípustná výstupní teplota:
110/120 °C

Výhody na první pohled:
■ Energetická úspornost – normovaný
stupeň využití až 95% (Hi).
■ Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru (≤ 1,3 MW/m3) – spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku.
■ Není potřebný minimální objemový
průtok topné vody – široké vodní stěny
a velký objem vody zabezpečují dobrou
vlastní cirkulaci a spolehlivý odvod tepla.
Tím se zjednodušuje hydraulické zapojení.
Vitomax 200-LW
Typ M241

■ Dodatečný výstupní mezikus pro vybavení na zabezpečovací teplotu 110 °C
není potřebný, protože všechny potřebné
přípoje se nacházejí na kotli.
■ Nízký odpor na straně spalin vlivem
konvekční výhřevné plochy tvořené velkými průměry spalinových trubek.
■ Komfortní výkon servisních prací díky
vodou chlazeným vratným komorám bez
vyzdívky a velkým čisticím dveřím.
■ Nízké tepelné ztráty sáláním dosažené
120 mm kompozitní tepelnou izolací.
■ Nášlapná obslužná plošina na horní části
kotle je součástí dodávky a ulehčuje
montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci
před poškozením.
■ Rozvaděče Vitocontrol umožňují ovládání
všech specifických zařízení kotle pro jeho
regulaci a řízení.
■ Homologace podle evropské Směrnice
o tlakových zařízeních 97/23/EG nebo
Směrnice o plynových zařízeních
90/396/EWG.
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Vitomax 300-LT
typ M343
nízkoteplotní kotel

Vitomax 300-LT
nemocnice v Cagliari,
Itálie
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VITOMAX 300-LT

Nízkoteplotní kotel
Vitomax 300-LT

Výhody na první pohled:
■ Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá
životnost díky vícevrstvým konvekčním
plochám tvořeným duplexovými trubkami.

Vitomax 300-LT je nízkoteplotní
kotel, který je možné použít v nízkoteplotních systémech. Typickou
aplikační oblastí jsou bytové domy,
kde je možné kotlový systém provozovat v závislosti na venkovní
teplotě.

■ Úspora energie díky plynule klesající
teplotě kotlové vody. Normovaný stupeň
využití 96% (Hi). Zvýšení normovaného
stupně využití až o 10% je možné dosáhnout využitím kondenzačního tepla pomocí
výměníku tepla spaliny/voda Vitotrans 300,
vyrobeného z ušlechtilé oceli.

– Typ M343
Jmenovitý tepelný výkon:
1,86 až 5,9 MW
Přípustný provozní tlak: 6 bar
Přípustná výstupní teplota:
110/120 °C

■ Nízké minimální teploty vratné vody 38 °C
při provozu na olej a 45 °C při provozu na
plyn.
■ Není potřebný minimální objemový
průtok topné vody – široké vodní stěny
a velký objem vody zabezpečují dobrou
vlastní cirkulaci a spolehlivý odvod tepla.
Tím se zjednodušuje hydraulické zapojení.
■ Dodatečný výstupní mezikus pro vybavení na zabezpečovací teplotu 110 °C
není potřebný, protože všechny potřebné
přípoje se nacházejí na kotli.

Vitomax 300-LT

■ Nízký odpor na straně spalin vlivem
konvekční výhřevné plochy tvořené velkými průměry spalinových trubek.
■ Nízké tepelné ztráty sálaním dosažené
120 mm kompozitní tepelnou izolací.
■ Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru (≤ 1,2 MW/m3) – spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku.
■ Komfortní výkon servisních prací díky
velkým čisticím dveřím.

Duplexové trubky –
vícevrstvé provedení
(dávkovaný přenos
tepla)

■ Nášlapná obslužná plošina na horní části
kotle je součástí dodávky a ulehčuje
montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci
před poškozením.
■ Energeticky úsporný a bezpečný provoz
topného zařízení díky komunikaci schopné digitální regulační jednotce Vitotronic.
Standardní sběrnice LON umožňuje kompletní zapojení do systému řízení budovy.
■ Homologace podle evropské Směrnice
o tlakových zařízeních 97/23/EG nebo
Směrnice o plynových zařízeních
90/396/EWG.
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Vitomax 200-HW
typ M236
středotlaký horkovodní kotel

Středotlaký horkovodní kotel pro
systémy centrálního
vytápění a průmysl
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VITOMAX 200-HW

Středotlaký horkovodní
kotel pro systémy
centrálního ústředního
vytápění a průmysl

Vitomax 200-HW je olejový/plynový
středotlaký horkovodní kotel pro
přípustné výstupní teploty nad
110 °C, přípustný provozní tlak
6 až 25 bar – typický kotel používaný v systémech dálkového
ústředního topení a průmyslových
provozů:
– Typ M236
Jmenovitý tepelný výkon:
460 až 2500 kW

Vitomax 200-HW
Jmenovitý tepelný výkon:
460 až 2500 kW

■ Třítahový kotel pro spalování s nízkými
emisemi oxidu dusíku.
■ Úspora energie – normovaný stupeň
využití bez ekonomizéru až 92%. Výrazné zvýšení účinnosti kotle až do oblasti
kondenzačního tepla se dosáhne následným zapojením výměníku tepla spaliny/
voda.

– Typ M238
Jmenovitý tepelný výkon:
3500 až 16200 kW

■ Nízké tepelné ztráty sáláním dosažené
120 mm kompozitní tepelnou izolací.
■ Schválení podle evropské Směrnice pro
tlakové zařízení 97/23/EG nebo podle specifických předpisů jednotlivých zemí.

Vitomax 200-HW
Jmenovitý tepelný výkon:
3500 až 16200 kW

■ Nízký odpor na straně spalin vlivem
konvekční výhřevné plochy tvořené velkými průměry spalinových trubek.
■ Komfortní výkon servisních prací díky
vodou chlazeným vratným komorám bez
vyzdívky a velkým čisticím dveřím.
■ Výjezdový vozík hořáku pro kotle do
2500 kW, který se dodává jako příslušenství, usnadňuje údržbu a zjednodušuje nastavení hořáku.

Výhody na první pohled:
■ Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá
životnost vlivem širokých vodních
stěn a velkých rozestupů spalinových
trubek. Rozestupy spalinových trubek
převyšují minimální požadavky stanovené
patřičnými národními směrnicemi. To
má za následek, že kotle firmy Viessmann
dosahují maximální povolené kontrolní
cykly. Navíc zabezpečuje velký objem
vody dobrou vlastní cirkulaci a spolehlivý
odvod tepla u všech provozních aplikací.

■ Nášlapná obslužná plošina na horní části
kotle je součástí dodávky a ulehčuje
montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci
před poškozením.
■ Výstupní mezikus pro připojení měřicích,
regulačních a bezpečnostních armatur je
součástí dodávky.
■ Rozvaděč Vitocontrol umožňuje ovládání
všech specifických zařízení kotle pro
jeho regulaci a řízení. Mimo to je možný
s příslušným vybavením plně automatický provoz kotlů bez dozoru, s kontrolou
každých 24 až 72 hodin podle zákonných
požadavků dané země.
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Vitomax 200-HS
typ M237
vysokotlaký parní
kotel

Parní kotel
Vitomax 200-HS
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Vitomax 200-HS je olejový/plynový
vysokotlaký parní kotel odpovídající kategorii IV Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG s přípustným provozním tlakem 6 až 25 barů.
Již při vývoji kotle firma Viessmann
spolupracovala s předními výrobci
hořáků. Výsledkem této spolupráce
jsou v rámci této výrobní řady dva
typy kotlů s minimálními emisními
hodnotami a vysokou mírou pružnosti:

VITOMAX 200-HS

Vysokotlaké parní kotle
s nízkým zatížením
spalovacího prostoru

Výhody na první pohled:

Vitomax 200-HS
typ M235 s integrovaným
ekonomizérem

– Vitomax 200-HS, typ M237
parní výkon: 0,7 až 3,8 t/h,
provozní tlak: až 25 bar.
Bočním uspořádáním plamene
se podařilo dosáhnout velmi
kompaktních rozměrů kotle a to
bez toho, aby byly nutné kompromisy při známých konstrukčních
výhodách.

■ Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá
životnost.
■ Homologace podle evropské Směrnice
o tlakových zařízeních 97/23/EG nebo podle předpisů platných v dané zemi. Překročením minimálních požadavků směrnic
FDBR dosahují kotle firmy Viessmann
maximálně přípustné kontrolní intervaly.
■ Odolnost vůči kolísavému zatížení.
■ Vysoká kvalita páry daná velkým parním
prostorem a velkou odpařovací plochou
a integrovaným přehřívačem páry.
■ Třítahový kotel – spalování s nízkými
emisemi oxidů dusíku.
■ Nízká spotřeba energie.

– Vitomax 200-HS, typ M235
parní výkon: 4 až 25 t/h,
provozní tlak: až 25 bar.
Jde o kotel klasické konstrukce.
Plamen je umístěný ve středu
a mírně vzadu, odvody spalin
druhého a třetího tahu jsou
umístěny symetricky v horní
části.

■ Nízké tepelné ztráty sáláním díky 120 mm
vysoké kompozitní tepelné izolaci a vodou
chlazeného předního dna kotle a vodou
chlazeného přechodu hořáku.
■ Nízký odpor na straně spalin vlivem
konvekční topné plochy tvořené velkými
průměry trubek kotlových tahů.
■ Výjezdní vozík hořáku pro kotle do 3,8 t/h,
který se dodává jako příslušenství, usnadňuje údržbu a zjednodušuje nastavení
hořáku.

Pro výrobu přehřáté páry jsou
u těchto kotlů mezi druhým
a třetím tahem nad přední obratovou komorou integrovány
přehřívače. Tímto je možné dosahovat teploty vyšší než teplota
syté páry při daném tlaku.

■ Nášlapná obslužná plošina na horní části
kotle je součástí dodávky a ulehčuje montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci před
poškozením.
■ Velký počet vzájemně sladěných komponentů zjednodušuje systémovou integraci.
■ Sériová dodávka se stabilní přepravní
a montážní ochranou.
Vitomax 200-HS
typ M235

13

Vitomax 200-HS
typ M235
vysokotlaké parní
kotle s integrovaným ekonomizérem

Vitomax 200-HS
parní kotel s následně
zapojeným ekonomizérem
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Využívání paliva na nejvyšší
úrovni je pro nás samozřejmé.
V současnosti to již není otázka
volby, ale absolutní nutnost – pro
ochranu životního prostředí a jeho
zdrojů musíme z disponibilního
paliva získat maximum. Z tohoto
důvodu firma Viessmann vyvinula ekonomizér (ECO), který se
standardně integruje do kotle.
Je k dispozici ve dvou variantách
(typ 100 a typ 200) a to až do
normovaného stupně využití
95% (Hi). Následným zapojením
výměníku z ušlechtilé oceli se
využívá bez problémů i kondenzační technika.

Vitomax 200-HS s integrovaným
ekonomizérem se využívá principiálně ve stejných systémech
jako kotle bez ekonomizéru.
V rámci jedné výrobní řady s dvěma
typy je generovaný parní výkon
mezi 0,7 a 25 t/h a provozní tlak až
25 bar.

VITOMAX 200-HS
s ekonomizérem

Vysokotlaké parní kotle
a využití tepla spalin

Ekonomizér nasazený na
jednotce Vitomax 200-HS

Výhody na první pohled:
■ Trubky ekonomizéru jsou vyráběny buď
jako hladké nebo žebrované – podle konkrétní aplikační oblasti.
Vitomax 200-HS
typ M237
parní výkon:
0,7 až 3,8 t/h

■ Integrované ekonomizéry se posuzují
jako jedna konstrukční jednotka s kotlem,
a odpovídají jako jednotka Směrnici
o tlakových zařízeních.
■ Integrované ekonomizéry jsou sériově
vybavovány izolovaným vedením napájecí
vody i armaturami.
■ Nasazené nebo vzadu zapojené ekonomizéry s izolací a na požádání i s armaturami.
■ Množství variant umožňuje velmi pružné
použití (integrované, nasazení či napojení
ze zadní části).
■ Pružné umístění odvodu spalin.
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Vitomax 200-RS
typ M235
kotel s velkým vodním prostorem pro
výrobu páry –
s přídavnými tahy
odvodu spalin

Vitomax 200-RS
parní kotel využívající
odpadní teplo –
nemocnice v Mariboru,
Slovinsko
(sytá pára 6 t/h, 13 bar)
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Tyto kotle využívají teplo spalin ze
spalovacích procesů nebo horkých
spalinových proudů z průmyslových
procesů na výrobu horké vody
a syté páry. V důsledku ekonomických a zákonných daností se tyto
kotle ve velkém počtu využívají
v kombinaci s plynovými turbínami
a blokovými teplárnami. Ekonomické tlaky však vedou k tomu, že
i v rámci průmyslových procesů
se odpadní teplo využívá stále
intenzivněji. Kotle firmy Viessmann
využívající odpadní teplo jsou
k dispozici ve dvou konstrukčních
provedeních:
■

Kotle využívající odpadní teplo
bez přídavného spalování. Zde se
využívají výlučně spaliny/proudy
odpadního vzduchu na výrobu
horké vody nebo syté páry.

■

Kotle na výrobu horké vody nebo
páry s využitím odpadního tepla.
Zde jde o konvenční kotle s přídavným využitím odpadního
tepla. Použití této varianty kotlů
závisí na aplikačních podmínkách
konkrétních zákazníků.

VITOMAX 200-RW/RS
spalinový kotel

Kotle využívající
odpadní teplo –
na ohřev vody resp.
výrobu páry

Funkce a konstrukce

Kotel využívající
odpadní teplo – jako
teplovodní jednotahový
kotel

Kotle Viessmann využívající odpadní teplo jsou založeny na principu
plameno-žárotrubního kotle. Horké
spaliny jsou v tomto případě vedeny trubním svazkem, kde odevzdávají své teplo vodě, která se nachází v tělese kotle.
Proti tomu u spalinových výměníků
proudí voda a médium přes svazek
trubek a spaliny proudí okolo trubek
v rámci tělesa výměníku.
Spalinové výměníky se s oblibou
používají pro ohřev vody s využitím
„chladnějších“ spalin. Na vstupní
a výstupní straně spalinových kotlů
jsou umístěny sběrače spalin. V těchto sběračích se nacházejí čisticí
otvory a otvory, kde je možné připojit spalinové vedení.
Pro minimalizaci tepelných ztrát
sáláním jsou spalinové kotle vybaveny 1200 mm kompozitní tepelnou
izolací s lakovaným plechovým
pláštěm.

Kotel využívající odpadní
teplo na výrobu páry,
jednotahový se dvěma
zdroji spalin

Spalinové kotle jsou umístěny na
základním rámu, který váhu přenáší
do podlahy.
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VITOCONTROL

Řídicí a spínací
jednotka Vitocontrol

Řídicí a spínací jednotka
Vitocontrol
Významným komponentem kotlového systému je regulační technika.
I zde firma Viessmann důsledně
využívá ty nejlepší technologie,
které jsou dnes na trhu k dispozici.
Abychom pro vás zabezpečili
bezpečný a komfortní provoz
zařízení, používáme pouze naší
firmou odzkoušené a spolehlivé
komponenty.

Obsluha
Obsluha a nastavování zařízení
se vykonává prostřednictvím
obslužných a indikačních zařízení
umístněných ve dveřích rozvaděče.
Tyto prvky jsou opatřeny popiskami v jazyku konkrétní země.

Topný okruh

Vitotronic

Zásobníkový ohřívač vody

Topný kotel

Instalační schéma –
topný kotel s přiměšovacím
čerpadlem na zvýšení teploty
zpátečky
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Topný okruh

Rozvaděč
Vitocontrol

Rozvaděč Vitocontrol individuálně
přizpůsobíme vašemu systému.
V závislosti na konkrétní aplikaci
obsahuje rozvaděč následující
komponenty:
– skříň dle normy VDE, ochrana
IP40/IP54,
– přístup na síť, hlavní vypínač,
pojistky, výkonové vývody,
spínací prvky, svorkovnice,
– osvětlení skříně, servisní zásuvka,
– bezpečností relevantní ovládací
a regulační zařízení,
– mikroprocesorem řízený management spalování,
– digitální regulační jednotky
kotlových okruhů schopné
aktivní komunikace,
– kaskádová digitální regulace
schopná aktivní komunikace,
– moduly dálkového ovládání,
– moduly na hlášení pro provoz
a poruchy,
– obslužné a indikační přístroje.

VITOCONTROL
Indikace
Kontrola rozvaděče se realizuje ve
smyslu norem a předpisů platných
v té které zemi. Je možné vytvořit
kontrolní protokol.
Rozvaděč se hotový smontuje
a zabalí resp. se nainstaluje na
kotel. Součástí dodávky jsou
všechny potřebné podklady.

Realizovatelné funkce
– Přestavení hořáku na plyn,
olej nebo spalování více
druhů paliv.
– Řízení čerpadla: přepínání
v případě poruchy, turnusový
provoz, kaskádové spínání.
– Regulace topného okruhu,
aktivace regulačních ventilů
a čerpadel.
– Bezpečnostní relevantní
funkce podle požadavků
specifických pro danou zemi.
– Indikace provozních a poruchových hlášení.
– Funkce ochrany kotle.
– Regulace kotlových okruhů.
– Kaskádová funkce u zařízení
s více kotli.
– Dálkový dozor, nastavování
a obsluha regulačních jednotek
přes telefon/internet.

Systém rozvaděčů
Vitocontrol
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Jednoduše
dokonalý systém

Systémová technika
Systém je vždy pouze tak dobrý,
jako jeho nejslabší komponent.
Toto motto vedlo firmu Viessmann
k výběru nabízených systémových
komponentů. Mimo nároky na
nejvyšší kvalitu a pružnost je
mimořádně důležité vzájemně
přizpůsobení a doladění komponentů. Ať už jde o výměníky
tepla, chemickou úpravu vody,
regulační armatury kotlů, prvky
udržení tlaku, směšovací čerpadla
nebo bezpečnostní relevantní
konstrukční skupiny – všechny
námi dodávané komponenty jsou
svojí funkcí vzájemně přesně
a důsledně sladěny.
Výměník tepla
spaliny/voda
Vitotrans 300

Udržování tlaku

Malé změkčovací
zařízení
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Změkčovací zařízení
firmy Viessmann

Úkoly a výhody dobré a spolehlivé
systémové techniky jsou zřejmé:
přesným přizpůsobením je možné
provozní režim kotlového systému
zabezpečit prakticky na libovolně
dlouhý čas. To zlepšuje celkovou
kvalitu systému a zvyšuje životnost
kotle. Nezanedbatelným vedlejším
efektem je výrazné snížení provozních nákladů.

Čerpadla kotlových okruhů
I u směšovacích čerpadel resp.
čerpadelch kotlových okruhů
neděláme žádné kompromisy.
Spolupracujeme s renomovanými
výrobci. Ať už jde o frekvenčně
regulovaná čerpadla nebo použití
třícestných ventilů pro zvýšení
teploty zpátečky – firma Viessmann
poskytuje podle vašich požadavků
vhodné komponenty. Čerpadlo se
dodává samozřejmě jako ucelená
konstrukční skupina včetně armatur a uzavíracích prvků. Ulehčuje
to dimenzování, montáž i samotné
zprovoznění. Volbu čerpadel, např.
u parních kotlů, při zohlednění
aplikační oblasti převezmeme my.
S takovými detaily si nemusíte
dělat žádné starosti.
Kotlové a palivové
armatury

Kotlová plošina
Z důvodu zjednodušení montáže
jsou naše kotle sériově vybaveny
pochozím kotlovým krytem. Práce
na kotli nebo nad ním jsou tímto
velmi jednoduché a kotel se nijak
nepoškodí. Pro zařízení s pochozí obslužnou plošinou nabízíme
individuálně navržené plošiny
se zábradlím a žebříkem podle
bezpečnostních předpisů dané
země.
Palivové
armatury

Zvuková izolace
Expedice se správně zvoleným
hořákem, k tomu příslušná hořáková deska, na přání s tlumičem
hluku redukují vaši námahu na
minimum. Protihlukové patky,

protihlukové kryty hořáků, tlumiče
hluku na straně spalin – všechno
je možné dodat spolu s kotlem.
Náročné zabezpečení a sestavení
komponentů tím odpadá.
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Přehled výrobního
programu

VITOMAX 100-LW
Nízkoteplotní
dvoutahový kotel
Typ M155
0,65 až 2,0 MW
8 bar

VITOMAX 100-LW
Nízkoteplotní kotel
s obratovým systémem
Typ M148
2,3 až 6,0 MW
6 / 10 bar
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Přehled výrobního
programu

VITOMAX 200-LW
Nízkoteplotní
třítahový kotel
Typ M241
2,1 až 19,5 MW
6 / 10 bar

VITOMAX 300-LT
Nízkoteplotní
třítahový kotel
Typ M343
1,86 až 5,9 MW
6 bar
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Přehled výrobního
programu

VITOMAX 200-HW
Středotlaký
teplovodní kotel
6 až 25 bar
Typ M236
460 až 2500 kW
Typ M238
3500 až 16200 MW

VITOMAX 200-HS
s ekonomizérem
Vysokotlaký parní kotel
6 až 25 bar
Typ M237
0,7 až 3,8 t/h
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Přehled výrobního
programu

VITOMAX 200-HS
s ekonomizérem
Vysokotlaký parní kotel
6 až 25 bar
Typ M235
4,0 až 25,0 t/h

VITOMAX 200-RW
VITOMAX 200-RS
Kotle využívající
odpadní teplo
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Kvalita
provedení

Moderní konstrukční
a výrobní metody
zajišťují kvalitu
Ve spolkové zemi Berlin/Brandenbursko se vyrábějí systémy velkých
kotlů. Technici zde garantují poradenství a realizaci podle individuálních požadavků zákazníka.
Výroba velkých kotlů má k dispozici
konstrukční a vývojové oddělení,
moderní výrobní zařízení, jako jsou
svářecí robotí, pružné výrobní
systémy s CNC stroji, laserovými
a plazmovými řezacími jednotkami.
Pomocí výpočtu metodou konečných prvků se analyzuje průběh
napětí a např. uspořádání trubek
nebo optimalizují svarové spoje.
Tímto je podporované a i zabezpečené dimenzování ve smyslu
aplikovatelných norem.
Naše výrobní technologie splňuje
všechny běžné normy platné
v dané zemi. Nad rámec toho klademe zvýšené nároky na použité
materiály a jejich zpracování.
Mimoto nad rámec požadavků
norem svářecí personál dodatečně
dohlíží a se subdodavateli dojednává dodací podmínky, abychom
vymezili toleranci a vlastnosti
materiálů.

Sváření tlakového
tělesa v optimální
svářecí poloze

Dostatečně velké
čisticí a ostatní
technologické
otvory
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Kvalita
provedení
Naše konstrukční filozofie je
založena na zásadě konstruovat
bezpečnost v každém výrobku.
Přitom dbáme na provedení
s nízkou mírou pnutí. Tím dosahujeme i velké rozpínací vzdálenosti
komponentů vůči sobě a poměru
tloušťky jejich stěn. Velké kotle
Vitomax se vyrábějí v malých
sériích resp. pro individuální zákazníky. Na konci výroby se kotle
podrobují tlakové zkoušce na minimálně 1,8 násobek provozního tlaku.
U všech kotlů jsou kontrolované
svarové spoje ve smyslu předpisů
dané země pomocí ultrazvuku či
RTG.

Sváření žárových
trubek pomocí
mechanických
svářeček

CNC – řezačky
s fazetovým řezem

RTG – komora
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Reference z celého světa

Silné reference – špičková technika
na nejlepších místech

Vitomax 300-LT
Typ M343

Na celém světě se průmyslové
a topné zařízení firmy Viessmann
musí vypořádat s nejrůznějšími
výzvami. Ať už se jedná o památkově chráněné budovy, nejmodernější průmyslové objekty nebo
velkoplošné areály: Viessmann
zabezpečí vše. Produkty kompletního programu firmy Viessmann
splňují všechny nároky a nabízejí
řešení pro všechny aplikační
oblasti: topný olej, plyn, dřevo,
solární kolektory a tepelná čerpadla
– s výkonem od 1,5 do 20000 kW.
Naše zařízení představují milníky
v oblasti provozní bezpečnosti,
komfortu obsluhy, ekologie
a životnosti.
Vitomax 200-LW
speciální provedení
pro spalování
peletek
Švédsko

Vitomax 200-LW
Nitra, Slovensko

Vitomax 200-LW
kontejnerový
systém, Katar

Vitomax 200-LW
Lvov, Ukrajina
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Vitomax 300-LT
speciální provedení
Schwendi,
Německo
20 MW

Vitomax 200-LW
Peking, China
Vitomax 200-LW
Typ M241

Vitomax 200-LW
Typ M241
Vitomax 300-LT
Typ M343

29

Kompletní
program

Náš kompletní program
udává směr

Viessmann nabízí perspektivní topné systémy na olej, plyn, sluneční
energii, dřevo, přírodní teplo a je
tak nezávislým partnerem ve všech
otázkách týkajících se energie.

Naše topné systémy splňují
všechny požadavky na výkon od
1,5 do 20 000 kW – od apartmánu
až po velké průmyslové zařízení.
Zařízení na biomasu do 13 000 kW.

Náš třístupňový program výrobků
rozdělený podle ceny a techniky
nabízí vhodné řešení pro každé
přání a rozpočet.

Všechny výrobky jsou u firmy
Viessmann vzájemně perfektně
sladěny, a tak nabízejí nejvyšší
míru účinnosti – a to od projektu až po
provoz.

Systémy využívající
obnovitelnou energii
okolního prostředí,
sluneční energii
a dorůstající suroviny

Stacionární olejové
a plynové kotle
využívající tepelnou
a kondenzační
techniku

Nástěnné plynové
i olejové kotle
využívající tepelnou
a kondenzační
techniku

Köb & Schäfer
Kotel na biomasu
od 35 do 1250 kW
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Zařízení Mawera
na biomasu
od 110 do 13 000 kW

Podnik

Výrobní závody
Viessmann

Rodinný podnik Viessmann se již
po tři generace zavazuje vyrábět
komfortní, hospodárné a ekologické
teplo a to na základě potřeby dodávat spotřebiteli. Množstvím vynikajících inovací produktů a způsobem řešení problémů společnost
Viessmann vytyčovala stále nové
milníky, které z této společnosti
vytvořily technologického průkopníka a inspiraci pro celé průmyslové
odvětví.
S 12 závody v Německu, Rakousku,
Francii, Kanadě, Polsku a Číně, s prodejními organizacemi v Německu
a dalších 35 zemích stejně jako 120
prodejními pobočkami po celém
světě má společnost Viessmann
mezinárodní zaměření.

Nové školicí
a informační
středisko Akademie
Viessmann

Zodpovědnost za životní prostředí
a společnost, férovost při jednáních
s obchodními partnery a zaměstnanci, ale i snaha o dokonalost
a nejvyšší efektivnost ve všech
obchodních procesech jsou ústředními hodnotami společnosti
Viessmann. To platí pro každého
jednotlivého zaměstnance a tím
pádem i pro celý podnik, který
všemi svými produkty nabízí
zákazníkům mimořádný užitek
a přidanou hodnotu silné značky.

Výzkum a vývoj

Výroba plynových
nástěnných kotlů

Topná plocha InoxRadial z nerezové
ušlechtilé oceli
pro spolehlivé využití
kondenzační techniky

Plynový hořák
MatriX s mimořádně
nízkými emisemi
škodlivin
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Vaše odborná topenářská firma:

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189,
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
9449 316 CZ 06/2008
Technické změny vyhrazeny

