Vytápění dřevem
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Vytápění dřevem – nejpřirozenější zdroj tepla
na zemi
Rostoucí náklady za fosilní energii a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší
poptávce po regenerativních formách energie. Na následujících stránkách Vás
budeme obsáhle informovat o efektivním spalování dřeva jako obnovitelné suroviny
pro moderní kotle.
Vytápění dřevem je dobrou alternativou k olejovému nebo plynovému vytápění,
protože zodpovědné zacházení s životním prostředím není jediným argumentem,
proč použít tuto přírodní surovinu. Dřevo jako domácí palivo je cenově atraktivní
a výkyvy ve vývoji cen jsou velmi malé.
Díky pokrokové technice Viessmann je navíc vytápění dřevem efektivní a komfortní.
Program Vitoligno vám poskytuje ﬂexibilní řešení buď jako přídavné, anebo jako
kompletní vytápění, podle typu kotle se topí kusovým dřevem nebo peletami.

Úvod
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Základy v oblasti dřeva a peletek

Co byste měli vědět
Kotle Vitoligno jsou v nabídce ve variantách na kusové dřevo a na peletky.
Níže je uvedeno několik informací k jejich skladování a nákupu.

Skladování dřeva
Spalování mokrého dřeva není pouze neekonomické, ale zároveň může vést k vysokým
emisím škodlivin a usazování dehtu v komíně
z důvodu nízkých spalovacích teplot. Nejvyšší
výhřevnost má dřevo po několikaletém sušení
na chráněném místě.

Vlastnosti pelet
K výrobě pelet podle normy DIN-plus nebo
normy ÖNorm se ze 100% používají zbytky
přírodního dřeva. Tato surovina se ve velkém
množství vyskytuje v podobě hoblin a pilin
jako odpadní produkt ve dřevozpracujícím
průmyslu.

K tomu několik tipů:

Zbytky jemnozrnného dřeva se stlačují a peletují pod vysokým tlakem, tzn. že se lisují
do válcovitého tvaru. Surovina se skladuje
a přepravuje v suchém prostředí. I provozovatel zařízení ji musí skladovat v naprostém
suchu. Pouze tak lze zaručit bezchybné
a efektivní spalování.

 štípání kulatiny od průměru deset centimetrů
 vyrovnání kusového dřeva na větraném,
co nejslunnějším místě tak, aby bylo chráněno před deštěm
 skládání kusového dřeva s mezerami, aby
mohl proudící vzduch pojmout unikající
vlhkost
 skládání kusového dřeva na nosník, aby
mohl odcházet vlhký vzduch
 čerstvé dřevo neskladovat ve sklepě, protože
k sušení dřeva je důležité slunce, suché
dřevo se musí naopak uschovat ve větraných sklepech

Peletky se nabízejí zabalené nebo volně
sypané. Volně sypané pelety se přepravují
cisternou a zafoukávají se do zásobních
prostor zařízením na tlakový vzduch pomocí
hadicového systému.
Ideálně se k tomu hodí při modernizaci dosavadní prostor na skladování oleje ve sklepě,
pokud má olejové vytápění zcela nahradit
nové topení na peletky.

Peletky jsou ideální palivo: s jistotou budoucnosti, cenově
atraktivní, jednoduché k uskladnění a CO2 neutrální.
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Kotle na dřevo

VITOLIG/VITOLIGNO
Kusové dřevo nebo peletky: program Vitoligno pokryje všechno.

Viessmann má kompletní program pro
vytápění dřevem, ať už se jedná o doplňkové
nebo celkové vytápění, s provozem na kusové
dřevo nebo peletky. Rozhodnete-li se pro
kotel na spalování dřeva Vitoligno, volíte vždy
jistotu. To dokazuje řada důvodů:
 Vysoká spolehlivost
 Dlouhá doba užívání
 Komfortní teplo pro vytápění a přípravu
teplé vody
 Nezávislost na oleji a plynu
 Úspora nákladů na základě úsporné
spotřeby energie
 Vytápění peletkami a solární technika se
dají ideálně kombinovat
 Zajímavé příspěvky z dotačních programů

VITOLIGNO 300-P
kotel na spalování peletek.
4 až 48 kW
strana 8

VITOLIGNO 100-S
zplynovací kotel na kusové
dřevo do délky 50 cm.
25 až 80 kW
strana 10

Peletkový kotel

Vitoligno 300-P

VITOLIGNO 300-P
Peletkový kotel špičkové třídy.

Vysoká účinnost s mimořádně nízkými
emisemi
Peletkový kotel Vitoligno 300-P s velkým rozsahem modulace 1 : 3 má široké spektrum
použití – od nízkoenergetického domu až po
objekty s větší spotřebou tepla.

Vitoligno 300-P

Díky dvojité regulaci spalování s lambda sondou
a snímačem teploty má peletkový kotel, který
vyvinula společnost Viessmann, vysokou
účinnost a nízké emise prachu a CO2. Trvale
vysokou účinnost zajišťuje automatické čištění
topných ploch.

Vítěz testu
Dobře (2,1)
Kotel na spalování
dřevěných pelet
VITOLIGNO 300-P

V testu: 10 Zařízení
1 Vítěz

test Special Energie 2009

Vyznamenaná kvalita, na kterou se

V kombinaci s automatickým odpopelněním
spalovacího prostoru lamelovým roštem
s motorickým pohonem poskytuje peletkový
kotel vysoký komfort vytápění a snižuje
náklady na údržbu a čištění na minimum.

lze spolehnout: Nadace Stiftung Warentest vyhodnotila ve speciálním
vydání časopisu Energie 2009 kotel
Vitoligno 300-P jako vítěze testu.
Více informací na: www.test.de.

Přizpůsobení topné plochy spotřebě tepla
(princip Variopass) zaručí efektivní provoz kotle
Vitoligno 300-P i v oblasti částečného zatížení.
Nová regulace s displejem s nekódovaným
textem
Řízení pomocí menu s víceřádkovým displejem s nekódovaným textem u nové digitální
regulace umožňuje jednoduchou a intuitivní
obsluhu všech topenářských a technických
komponentů zařízení. Rovněž se dají regulovat
dva topné okruhy směšovače nebo topný okruh
směšovače se solární funkcí, zásobníkový
ohřívač vody a akumulační zásobník topné
vody.

1

2
3

4

5
Vitoligno 300-P
1
2

6

3

7

4
5

8

6

9

7

8
9

Regulace Vitotronic
Automatické čištění topných ploch
Variopass: přizpůsobení topné plochy
spotřebě tepla
Interní zvýšení teploty vratné vody
Vysoce účinná tepelná izolace
Připojovací příruba pro šnekový podávací
dopravník
Spalovací komora z vysoce žáruvzdorné
keramiky
Lamelový rošt z ušlechtilé oceli
Integrovaná nádoba na popel

8/9

Proﬁtujte z těchto výhod
 Plně automatický kotel na spalování pelet s výkonnými stupni a rozsahem
jmenovitého tepelného výkonu od 4 do 48 kW
 Účinnost pro efektivní energetické využití dřeva až 95%

Peletky jsou ideální palivo: progresivní, cenově atraktivní,
jednoduché skladování a CO2 neutrální.

 Nejlepší energetické využití dřeva v každém výkonovém rozsahu na základě
samostatného přizpůsobení topné plochy třetího tahu potřebě tepla
s patentovaným principem Variopass (modulace 1:3)
 Automatické odpopelnění spalovacího prostoru pomocí lamelového roštu
z ušlechtilé oceli pro vysokou spolehlivost provozu a dlouhé intervaly čištění
 Zásuvná jednotka z otočné komorové násypky a šnekový podávací dopravník
pro přesné a úsporné dávkování paliva a stoprocentní zabezpečení proti zpětnému zahoření
 Automatické a úsporné zapalování s keramickým topným článkem
 Digitální regulace s displejem s nekódovaným textem řízeným pomocí menu
a automatickou kontrolou funkce i solární regulací a regulací nabíjení zásobníku
 Obsáhlé příslušenství pro přísun a skladování pelet
Technická data viz strana 12

Kotel na kusové
dřevo

Vitoligno 100-S

VITOLIGNO 100-S
Ideální doplňkový kotel.

Vitoligno 100-S kotel na kusové
dřevo s jmenovitým tepelným

Vitoligno 100-S je cenově velmi zajímavý zplynovací kotel na kusové dřevo se jmenovitými
tepelnými výkony 25, 30, 40, 60 a 80 kW.
Tento kotel je optimalizován jak pro samotné
použití, tak pro rozšíření stávajících olejových
a plynových kotlů.

výkonem 25 kW.

Objem plnicího prostoru až 110 litrů umožňuje
doby vyhoření při plném zatížení až čtyři hodiny
a použití kusového dřeva do délky až 50 cm. Na
základě principu zplynovací techniky dosahuje
kotel Vitoligno 100-S vysoké účinnosti.
Plnicí prostor v masivním provedení z ocelových plechů s tloušťkou 8 mm a spolehlivý
podtlakový ventilátor jsou zárukou dlouhé
životnosti.

Zplynovací technika u kotle Vitoligno 100-S.
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Regulace Vitotronic
Trubkový tepelný výměník
Velký plnicí prostor na polena do 50 cm
Boční otvory s výstupem primárního vzduchu
Výstup sekundárního vzduchu ve spalovací
komoře
Klapka primárního vzduchu
Klapka sekundárního vzduchu
Spalovací komora z karbidu křemíku
Vyšamotovaný vyhořívací kanál
Čisticí otvor k vynášení popela
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Zplynovací kotel na kusové dřevo Vitoligno 100-S lze díky
velkým předním dvířkům jednoduše plnit zepředu.

Proﬁtujte z těchto výhod
 Zplynovací kotel na kusové dřevo se jmenovitými tepelnými výkony 25, 30, 40, 60
a 80 kW
 Účinnost: až 87%
 Velký plnicí prostor na kusové dřevo do délky 50 cm
 Jednoduchá obsluha pomocí manuálně nastavitelných klapek primárního
a sekundárního vzduchu
 Robustní zplynovací tryska z karbidu křemíku
 Vyšamotovaný vyhořívací kanál (přesměrování topných plynů k výměníku tepla)
 Stacionární trubkový výměník tepla
 Velmi kvalitní podtlakový ventilátor
 Jednoduché hydraulické zapojení díky velkému objemu kotlové vody
 Elektronická regulace Vitotronic 100 (typ FC1) s ukazatelem provozních stavů
Technické údaje viz strana 12

Technické údaje

Kotel na spalování dřeva

Kotel na spalování dřevěných peletek Vitoligno 300-P
Strana 8

Jmenovitý tepelný výkon

kW

4-12

6-18

8-24

11-32

13-40

16-48

Rozměry (peletkový kotel)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1065
680
1485

1065
680
1485

1065
680
1485

1170
780
1710

1170
780
1710

1170
780
1710

Celková hmotnost
(kotlové těleso s tepelnou izolací)

kg

355

355

355

527

527

527

Objem kotlové vody

litry

100

100

100

180

180

180

Zplynovací kotel na dřevo Vitoligno 100-S
strana 10

Jmenovitý tepelný výkon

kW

25

30

40

60

80

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1 289
618
1 190

1 289
678
1 390

1 366
678
1 490

1 389
751
1 885

1 389
841
1 885

Celková hmotnost
(kotlové těleso s tepelnou izolací)

kg

461

551

629

822

864

Objem kotlové vody

litry

100

120

150

270

300

Objem plnicí komory na palivo

litry

100

160

190

290

350
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Systémová technika

Skladování peletek

Lagerraum und Saugsystem

Kompletní systémy pro vytápění peletkami
Skladování peletek s vynášecími systémy pro každou oblast použití.

Pro spolehlivý a dlouhodobý provoz musí
peletkový kotel, vynášecí systémy a sklad
na peletky tvořit vzájemně sladěnou jednotku.
Dřevěné peletky lze dopravovat prostřednictvím
cisterny a zafoukávat do skladu peletek, případně je možné peletky pořídit v plastových
pytlích.
Při plnění skladu by neměla být překročena
délka hadice 30 metrů. Pokud předpokládáte
větší délky hadice, kontaktujte svého dodavatele peletek, aby Vám vysvětlil technické
možnosti. Příjezdová cesta musí být vhodná
pro silážní vozy. Zpravidla je důležitá šířka
silnice 3 m a průjezdná výška minimálně 4 m.

Pokud je to možné, měl by skladištní prostor
sousedit s obvodovou stěnou. Měl by být
k dispozici přívod 230 V/50 Hz pro odsávací
ventilátor dodavatele peletek s možností
vypnutí peletkového kotle.
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Skladování s přísunem paliva do peletkového kotle vakuovým sacím systémem
Provedení se sacím systémem se používá
všude tam, kde skladištní prostor nesousedí
přímo s místem instalace peletkového kotle.
Prostřednictvím sacího systému lze peletky
dopravovat až do vzdálenosti 15 metrů. Sací
systém lze ﬂexibilně nastavit a přizpůsobit tak
i úzkým prostorům. Sací systém lze adaptovat
i na vynášecí šnek nebo na silo na peletky.

Skladištní prostor s přísunem paliva k peletkovému
kotli vakuovým sacím
systémem.

Silo na pelety (tkaninové)
Přísun paliva k peletkovému kotli vakuovým sacím
systémem.

Skladování s přísunem paliva k peletkovému kotli pomocí ﬂexibilního šneku
Pokud se sklad nebo silo na pelety nachází
přímo u kotelny, lze peletky ke kotli dopravit
prostřednictvím ﬂexibilního šneku přímo
k otočné komorové násypce. Tento systém
nevyžaduje zásobník na peletky na kotli.
Pohonná jednotka pro ﬂexibilní šnek se
montuje přímo na kotli na otočné komorové
násypce.

Skladištní prostor s přísunem paliva k peletkovému
kotli ﬂexibilním šnekem.

Silo na pelety (tkaninové)
přísun paliva k peletkovému
kotli ﬂexibilním šnekem.

Kompletní program Viessmann

Olejová nízkoteplotní
a kondenzační technika

Plynová nízkoteplotní
a kondenzační technika

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Solární termické
a fotovoltaické
systémy

Rodinné
domy

Bytové
domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zasobování
teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Progresivní topné systémy vhodné pro všechny nosiče energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program Viessmann dodává
špičkovou technologii a udává měřítka.
Energeticky je velmi efektivní, což pomáhá
šetřit náklady na vytápění a je správnou
volbou i z ekologického hlediska.

Viessmann je technologickým průkopníkem
topenářské branže. Kompletní program
Viessmann poskytuje pro všechny oblasti
použití a všechny nosiče energie individuální
řešení s efektivními systémy. Podnik, který
se angažuje v oblasti ekologie, dodává
už po desetiletí velmi efektivní topné systémy
na olej a plyn s nízkými škodlivými emisemi
a solární systémy, topné systémy na obnovitelné suroviny a tepelná čerpadla.

Olej

Plyn

Všechny výrobky Viessmann splňují evropské
směrnice o zamezení a snížení znečištění
životního prostředí emisemi. Viessmann se
tradičně zavazuje k maximální ochraně zdrojů.
K tomu používá nejlepší dostupnou techniku
k výrobě tepla.

Solární
energie

Dřevo

Teplo
z přírody
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Technika spalování dřeva
kogenerace a výroba bioplynu

Tepelná čerpadla
země, voda a vzduch

4 – 13 000 kW

1,5 – 1 500 kW

Klimatizační
technika

Systémové
komponenty

Kompletní program Viessmann:
individuální řešení s efektivními
systémy pro všechny nosiče energie
a oblasti použití

Individuální hospodárná řešení
Viessmann má pro každý požadavek vhodný
topný systém, závěsný a stacionární, s možností
individuálního kombinování, progresivní
a hospodárný. Ať už pro rodinný nebo vícegenerační dům, velké obytné budovy, drobné
živnostenské podniky, průmysl nebo sítě
centrálního vytápění. Přitom není důležité, jestli
se se zařízením počítá pro modernizaci, nebo
novostavbu.

Viessmann se zabývá vývojem a výrobou
topných systémů, které zaujmou špičkovou
kvalitou, energetickou efektivitou a dlouhou
živostností. Hodně těchto výrobků se stalo
milníky topné techniky.

Rodinné domy

Průmyslové objekty

Bytové domy

Centrální zásobování
teplem

Podnik
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Výrobní závody Viessmann
Komfortní, hospodárná a ekologická výroba tepla a jeho dodávky v souladu s potřebou
– už po tři generace si rodinný podnik Viessmann klade tyto cíle.

S mnoha vynikajícími inovacemi a řešením
problémů Viessmann neustále vytvářel milníky,
které dělaly z podniku technologického
průkopníka, a přinesl tak celém odvětví nové
impulsy.
Se 17 výrobními závody v Německu, Francii,
Kanadě, Polsku, Maďarsku, Rakousku,
Švýcarsku a Číně, s prodejními organizacemi
v 37 zemích a 120 prodejními pobočkami
na světě má Viessmann mezinárodní zaměření.
Firmy, které patří ke skupině
Viessmann je rodinný podnik, který si své
postavení až dosud vytvářel vlastními silami.
Mezitím však začaly k našemu růstu přispívat
i převzaté ﬁrmy. Dnes patří ke skupině
Viessmann ﬁrmy specializované na výrobu
kotlů na dřevo Köb a Mawera, výrobce tepelných čerpadel KWT, ﬁrma ESS jako výrobce
kogeneračních jednotek, ﬁrma BIOFerm
a Schmack, které jsou předními výrobci technologií na výrobu bioplynu.
Předávání kompetencí
Neustále roste význam školení a dalšího
vzdělávání. Už začátkem roku 1960 jsme si
dali za úkol poskytnout našim kompetentním
odborným partnerům vzdělávací program, který
bude přizpůsoben požadavkům zákazníků.
Dnes má Viessmann moderní informační
centrum v sídle ﬁrmy v Allendorfu (Eder),
který nemá obdoby: v akademii Viessmann
získá ročně více než 90 000 odborných partnerů
odborné znalosti na nejvyšší úrovni.

Viessmann Group

Modelový projekt Efektivita Plus
V rámci modelového projektu zrealizovala
ﬁrma Viessmann koncepci trvalé udržitelnosti,
která spojuje hospodárné jednání s ekologickou
a sociální zodpovědností. Zahrnuje výrobu
energie, spotřebu a výrobu v závodě Allendorf
(Eder) efektivní z hlediska využitých zdrojů.
Výsledkem je úspora 40% dosud v závodě
spotřebované fosilní energie a snížení
množství vypouštěného CO2 o jednu třetinu.

Německá cena
za trvalou udržitelnost
Trvale nejudržitelnější výroba Německa

Za svou angažovanost v oblasti

Zodpovědnost
Viessmann se hlásí ke společenské a sociální
zodpovědnosti. Zaměstanci ﬁrmy Viessmann
tvoří globálně jednající tým, který charakterizuje
loajalita, spolehlivost a zodpovědné chování
každého z nich. Dbáme na ekologičnost všech
procesů a podporujeme využití obnovitelných
energií. Kromě toho se angažujeme ve vědě,
kultuře a umění a mnoho let úspěšně sponzorujeme sport na mezinárodní úrovni.

ochrany ovzduší a efektivity využitých zdrojů byla ﬁrma Viessmann
roku 2009 vyznamenána Německou
cenou za trvalou udržitelnost.

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

9443 336 CZ
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