Houtverwarmingssystemen van 100 tot 1700 kW
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Waarom met hout verwarmen?
Stijgende kosten voor fossiele brandstoffen en een groeiend milieubewustzijn hebben
geleid tot een almaar toenemende vraag naar hernieuwbare energiebronnen.
Een moderne houtverwarming is een milieuvriendelijk en zuinig alternatief (of aanvulling)
voor klassieke verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen.

Duurzaam
Wanneer hout in het kader van duurzame
bosbouw wordt geoogst, is het een hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebron en
een belangrijk onderdeel van een duurzaam
grondstoffenbeheer.
CO2-neutraal
Bij de verbranding van hout komt slechts
zoveel CO 2 vrij als de bomen tijdens hun leven
hebben opgenomen.
Verwarmen met hout is bijgevolg CO 2 -neutraal.
Zuinig
Hout is als inheemse brandstof zeer voordelig
en de prijs wordt niet gekenmerkt door grote
schommelingen.

Spitstechnologie en bedrijfszekerheid
Moderne biomassa-installaties zijn hoogtechnologisch en uitgerust met regel- en
veiligheidsinrichtingen voor een betrouwbare,
efficiënte en veilige werking.
Inheems en onafhankelijk
Hout is een inheems product, wordt met
geringe inzet van energie geoogst en levert een
bijdrage aan de regionale economie.

Nuttige weetjes
over hout

Wat u moet weten

Welke houtsoorten kunnen gebruikt
worden?
Houtverwarmingsketels kunnen gestookt
worden met talloze houtbrandstoffen die zich
onderscheiden op het vlak van verbrandingswaarde, vereiste opslagcapaciteit en kosten.
Welk brandstoftype u kiest, hangt in wezen
af van de beschikbare opslagcapaciteit, de
eisen van de installatie en de beschikbaarheid
van de brandstof in uw regio. Aangezien de
kwaliteit van de brandstof van invloed is op de
efficiëntie en levensduur van uw installatie,
dient u onbehandeld hout van goede kwaliteit
met een laag vochtgehalte te kiezen.
Hoe zuinig is een houtverwarming?
Bij een biomassa-installatie vertegenwoordigen de brandstofkosten ongeveer 50 %
van de totale gebruikskosten. De keuze voor
een houtketel en het gebruik van kwalitatief
hoogwaardige, goedkope houtbrandstof zijn
bijgevolg bepalend voor de rendabiliteit van uw
systeem.
Hoewel de aanschafkosten bij een biomassainstallatie in veel gevallen hoger zijn dan bij
een klassieke verwarmingsinstallatie, zorgen
de besparingen op het vlak van de brandstofkosten ervoor dat de hogere investeringskosten op relatief korte tijd worden terugverdiend. Uw biomassa-installatie werkt even
zuinig als een verwarmingsinstallatie voor
fossiele brandstoffen.
Aangezien de bron van uw brandstof echter
inheems en onafhankelijk is, schommelen de
brandstofkosten minder sterk in vergelijking
met klassieke brandstoffen.

Is een houtverwarming veilig?
Absoluut. De huidige houtverwarmings
installaties zijn net zo veilig en even
betrouwbaar als een stookolie- of
gasverwarmingsinstallatie. De installatie, die
is uitgerust met geavanceerde veiligheidsen beschermingsinrichtingen en een
digitale regeleenheid, wordt nauwkeurig en
uitgebreid bewaakt en gecontroleerd - van de
brandstoftoevoer tot de warmteoverdracht en
ontluchting.
Bieden houtverwarmingssystemen een
schone verbranding?
Ja! Moderne houtverwarmingsinstallaties
halen vergelijkbare emissiewaarden als de
toonaangevende verwarmingsinstallaties voor
fossiele brandstoffen. Bovendien is verwarmen met hout CO 2 -neutraal. Köb houtverwarmingssystemen voldoen aan de strenge bepalingen van de Europese emissiewetgeving.
Waar kunnen houtverwarmingssystemen
worden ingezet?
Houtverwarmingsketels zijn ideaal voor commerciële en industriële toepassingen zoals
scholen, ziekenhuizen, stadsverwarmingsnetten, houtverwerkende bedrijven enz. Ze
leveren ofwel de volledige verwarmingsenergie voor uw installatie of de basisbehoefte,
wanneer ze samen met een verwarmingsketel
op stookolie of gas worden gebruikt. Dankzij
het uitgebreide productaanbod kunnen onze
biomassa-installaties worden uitgebreid tot
een volledig geïntegreerd systeem met
Viessmann zonnesystemen, stookolie-/
gasverwarmingsketels en een individuele
besturingstechniek.
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Pellets
Pellets zijn de sterkst gecomprimeerde vorm
van houtenergie met een hoge verbrandingswaarde.
Let wel op de genormeerde merkkwaliteit
(bv. EN Plus, DIN-Plus of ÖNORM).

Houtspanen
Onbehandelde houtspanen komen voort uit
houtverwerkende installaties zoals zagerijen
en meubelfabrieken.

Houtsnippers
Houtsnippers zijn stukjes verkleind (bv.
gehakt), onvermengd hout, met of zonder
schors.

Gemengd hout
Onder gemengd hout verstaat men de
onbewerkte mengeling van houtsnippers en
zaagspanen.

Boomschors
Met boomschors worden fijngemalen boomschorsresten bedoeld.

Houtstof
Houtstof is reststof uit de houtverwerkende
industrie.

Houtverwarmingssystemen van
100 tot 1700 kW
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PYROT
PYROTEC
PYROFLEX
Houtverwarmingsketels met nominale vermogens van 100 tot 1700 kW.

Pyrot
Innovatieve houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem.
Voor pellets, houtsnippers en houtspanen.
Watergehalte: max. W35
100 tot 540 kW
Pagina 8

Pyrotec
Volautomatische houtverwarmingsketel met
roosterstooksysteem.
Voor pellets, houtsnippers, houtspanen en
gemengd hout.
Watergehalte: max. W50
390 tot 1 250 kW
Pagina 10

Pyroflex FSB
Volautomatische houtstookketel met vlakke
schuifroosters
Voor droge en vochtige houtbrandstoffen
Watergehalte: max. W55
180 tot 1700 kW
Pagina 12

Houtverwarmingsketel
met rotatieverbrandingssysteem

Pyrot

PYROT
Innovatieve houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem van 100 tot 540 kW.
Voor houtbrandstoffen met een maximaal watergehalte van 35 %

Pyrot houtverwarmingsketel met
rotatieverbrandingssysteem voor
pellets, houtsnippers en houtspanen

Met zijn gepatenteerde rotatieverbrandingssysteem is de Pyrot verwarmingsketel een
hoogtechnologische houtstookinstallatie.
Een wormschroef transporteert de houtbrandstof continu op een bewegend rooster, waar
de vergassing van de brandstof plaatsvindt
(met een geregelde primaire luchttoevoer).
De continue vergassing vindt plaats onder
luchttekort. De opstijgende verbrandingsgassen worden door middel van een rotatieventilator onder hoge werveling gemengd
met secundaire lucht. Daardoor wordt een
perfecte vermenging met de verbrandingsgassen gewaarborgd.

Schone en efficiënte verbranding
De beproefde verbrandingstechniek van de
Pyrot haalt dezelfde emissiewaarden als een
moderne gasstookinstallatie en beperkt de
uitstoot van CO, NOx en stofdeeltjes tot een
minimum, afhankelijk van de brandstof.
De combinatie van verbrandingstechniek en
digitale, modulerende vermogensregeling
maakt een rendement tot 92 % mogelijk.
Mobiele warmtecentrale in een container
Pyrot houtverwarmingsketels zijn verkrijgbaar
als kant-en-klare oplossing in een container,
voor toepassingen waarbij er geen ketelbehuizingen beschikbaar zijn of waar de bouwkosten ter plaatse tot een minimum moeten
worden beperkt.
Deze kant-en-klare oplossing omvat de
voorgeïnstalleerde houtverwarmingsketel en
de hulpinrichtingen, in een speciale container.
De individuele containeroplossingen kunnen
specifiek aan uw behoefte worden aangepast.
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 ecundaire luchttoevoer geregeld met
S
rotatieventilator
Asverwijdering
Bewegend rooster
Wormschroef met tussenzone
Ontstekingsventilator
Geregeld primaire lucht
Rotatievuurhaard
Drietrekswarmtewisselaar
Veiligheidswarmtewisselaar
Pneumatische buizenreiniging
Recirculatiegas
Zuigtrekventilator met Lambda-sonde en
temperatuursensor
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Pyrot – Houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem

De voordelen op een rij










Mobiele warmtecentrale in een container



Volautomatische houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem
Nominaal vermogensbereik: 100 tot 540 kW
Voor droge houtbrandstoffen met een maximaal watergehalte van 35 %
Hoog rendement en lage emissiewaarden in vermogenswerking (tot 92 %) door
geregelde primaire en secundaire luchttoevoer en low-particle-verbranding
Toegelaten aanvoertemperatuur tot 100 °C
Toegelaten werkingsdruk 3 bar
Drietrekswarmtewisselaar en modulerende vermogensregeling (regelbereik 4:1)
Automatische ontstekingsinrichting
Makkelijk onderhoud door volautomatische ontassing, optioneel met pneumatisch reinigingssysteem en rookgasstofvanger
Hoogtechnologische veiligheidsinrichtingen garanderen een veilige en betrouwbare werking
Verkrijgbaar als complete, kant-en-klare oplossing in een container

Technische gegevens zie pagina 22

Houtverwarmingsketel
Pyrotec
met roosterstooksysteem

PYROTEC
Hoogtechnologische houtverwarmingsketels met roosterstooksysteem van 390 tot 1 250 kW.
Voor houtbrandstoffen met een maximaal watergehalte van 50 %.
De stookruimte is bekleed met geperste en
gebrande vuurvaste stenen met hoog kleiaardegehalte, voor een hoge duurzaamheid. Alle
roosterelementen zijn vervaardigd van hoogwaardig, dikwandig gegoten chroomstaal en
zijn bestand tegen de hoogste temperaturen.
De Pyrotec houtverwarmingsketel is uitgerust
met een beproefde drietrekswarmtewisselaar
voor een maximale warmteoverdracht en de
hoogste efficiëntie.

Door de combinatie van het bewegende
schuifrooster met de beproefde stookkuil en het vallende buitenrooster, verenigt
de Pyrotec optimaal de voordelen van het
schuifrooster met de voordelen van het
onderstooksysteem. Een wormschroef brengt
de houtbrandstof tot in de stookkuil, waar ze
wordt voorgedroogd. Op het buitenrooster
en het bewegende schuifrooster wordt de
brandstof volledig ontgast. Daarna worden
de houtgassen onder geregelde toevoer van
secundaire lucht verbrand.

Schone en efficiënte verbranding
De beproefde verbrandingstechniek van de
Pyrotec haalt lage emissiewaarden (met name
voor CO en NOx).
De werking met modulerende vermogensregeling en geoptimaliseerd verbrandingsprincipe resulteert in een rendement tot 92 %.

Hoogste kwaliteit qua ontwerp en constructie
De Pyrotec houtverwarmingsketel is een kwaliteitsconstructie voor de moeilijkste gebruiksomstandigheden (hoge brandstofflexibiliteit,
van W10 tot W50).
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 ormschroef met tussenzone
W
Stookkuil met binnenrooster en
primaire lucht 1
Buitenrooster met primaire lucht 2
Bewegend inschuifrooster
Secundaire lucht
Ontstekingsventilator
Asverwijdering
Hogetemperatuurzone voor volledige verbranding
Keteldeur
Drietreksketel
Veiligheidswarmtewisselaar
Pneumatische buizenreiniging
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Pyrotec houtverwarmingsketel met wormschroef en beveiliging tegen vlamterugkeer

In vuurvaste stenen uitgevoerde stookruimte met buitenrooster en bewegend schuifrooster

De voordelen op een rij
 Volautomatische houtverwarmingsketel met roosterstooksysteem
 Nominaal vermogensbereik: 390 tot 1 250 kW
 Universeel inzetbaar voor houtbrandstoffen van droog (W10) tot nat (W50)
 Hoog rendement dankzij beproefde verbrandingstechniek, drietrekswarmtewisselaar, modulerende vermogensregeling en geregelde primaire en secundaire
luchttoevoer
 Toegelaten aanvoertemperatuur tot 100 °C
 Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
 Makkelijk onderhoud dankzij volautomatische ontassing en optioneel pneumatisch reinigingssysteem
 Hoogtechnologische veiligheidsinrichtingen garanderen een veilige en betrouwbare werking
 Doordat alle installatiecomponenten door één en dezelfde fabrikant worden
gebouwd en geleverd, zijn optimale prestaties gegarandeerd
 Automatische ontstekingsinrichting (enkel voor brandstoffen met minder dan 40
% watergehalte)
 Individueel ontwerp van uw installatie door ons team van specialisten
 Uitstekende vermogensregeling van 30 tot 100 %
Technische gegevens zie pagina 22

Houtverwarmingsketel
Pyroflex (type FSB)
met roosterstooksysteem 180 tot 1700 kW

PYROFLEX (type FSB)
Het vlakke schuifrooster van de Pyroflex (type FSB) is geschikt voor tal van houtbrandstoffen.
Installatie met vlakke schuifroosters
Het vlakke schuifrooster is bijzonder geschikt
voor de verbranding van hout met een hoog
asgehalte en een hoog vochtgehalte. De
belangrijkste voordelen van de Pyroflex (type
FSB) zijn enerzijds de mogelijkheid om met
verschillende brandstoffen te werken en
anderzijds het lage stofgehalte in het rookgas
door het liggende brandstofbed. De vorm van
de stookkamer werd ontwikkeld op basis van
onderzoek met proefinstallaties en stromingssimulaties.
Bij de stookinstallaties met vlakke schuifroosters wordt gebruik gemaakt van de Low-NOxreductietechnologie. De Low-NOx-verbrandingskamer is voorzien van een trapsysteem
voor verluchting aan primaire zijde voor een
beperking van de NOx-uitstoot. Dit effect
wordt nog versterkt door de recirculatie van
de rookgassen (optioneel). Met een rendement tot 92 % en een modulerende werking
wordt een maximaal jaarrendement bereikt.

Brandstof wordt herkend
Of het nu gaat om vochtig haksel van sparrenhout uit het bos, pellets of heel droge resten
beukenhout afkomstig uit een schrijnwerkerij: dankzij de vlamtemperatuurregeling in
combinatie met de regeling van het restzuurstofgehalte (Lambda-sonde), wordt het
verbrandingsproces afgestemd op de meest
uiteenlopende brandstoffen.
Brandstoftoevoer
De installatie wordt beladen via een schroef
(schroefaanvoer) of via een watergekoelde
aanvoerhals (rechtstreekse hydraulische aanvoer of hydraulische aanvoer).
Asverwijdering
De as wordt via het vlakke rooster (elke
tweede rij wordt aangedreven via een hydraulische cilinder) op het einde van het rooster
rechtstreeks via het schroeftransport naar een
ascontainer gevoerd.
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Drietreksketel (6 bar – hogere druktrappen
op aanvraag)
Veiligheidswarmtewisselaar
Vlak schuifrooster met hydraulische
aandrijving (in twee delen vanaf type FSB
850) met aanvoer van primaire lucht (1 tot
3 zones - afhankelijk van type, zone 1 en 2
optioneel voorverwarmd via water/luchtwarmtewisselaar).
Aanvoer secundaire lucht
Toevoer van de recirculatie van rookgassen
"via het rooster" (optioneel)
Ontstekingsventilator (automatische
ontsteking of ontstekingshulp – optioneel
tot type FSB 1100)
Hydraulische aanvoer / rechtstreekse
aanvoer via watergekoelde aanvoerhals of
schroef
Ontassing (via schroeven of rechtstreeks
naar ascontainer van 800 liter)
Keteldeur met primaire verbrandingskamer
Drijfstang onderrooster vanaf type FSB 850
Reinigingsopeningen onder het vlakke
schuifrooster
Pneumatische ketelreiniging (optioneel)
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Installatie met vlak schuifrooster met rechtstreekse hydraulische aanvoer

De voordelen op een rij











De verbrandingskamer met meervoudige isolatie en hoog-



waardige vuurvaste stenen




Houtverwarmingsketel met roosterstooksysteem
Nominaal vermogensbereik: 180 tot 1700 kW
Hoog rendement tot 92 %
Uitvoering voor aanvoertemperaturen van meer dan 110 °C (optioneel)
Minimale stralingsverliezen door volledig geïsoleerde installatie
Universeel gebruik van verschillende houtbrandstoffen met een vochtgehalte
van w6 tot w55.
Liggend gloedbed voor een aanzienlijk lagere uitstoot van schadelijke stoffen
Slijtvast door groot roosteroppervlak
Brandstof valt niet door roosters dankzij overlappende roosterstaven (permanent
automatische ontassing)
Getrapte verbranding (Low-NO x-verbrandingskamer)
Drietreks-vlampijp-rookbuisketel met rookgastemperaturen van minder dan
190 °C bij volledige belasting
Geïntegreerde noodwarmtewisselaar voor een snelle regeling conform DIN
4751 deel 2
Glijdende belastingregeling van 25 tot 100 % van het nominaal rendement bij
respecteren van de emissiewaarden
De belastbare afdekking aan de bovenkant van de ketel wordt meegeleverd,
vergemakkelijkt de montage en het onderhoud en beschermt de isolatie.
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Uitgebreid energiebeheer
Modulerende vermogensregeling voor maximaal en betrouwbaar vermogen van de
verwarmingsinstallatie.

Moderne ketelregelingen voor biomassa
installaties bieden hetzelfde besturingscomfort
als de meeste standaard stuureenheden van
installaties voor fossiele brandstoffen. Dankzij
de uitrusting met een modulerende vermogensregeling en een buffer kan de aanvoertemperatuur van de installatie nauwkeurig
worden aangepast aan de weersomstandigheden.
Ecotronic ketelregeling (voor Pyrot)
De digitale modulerende vermogensregeling
zorgt voor een optimale verbranding door een
precieze regeling van de verhoudingen van
verbrandingslucht, teruggevoerde rookgassen
en brandstof. De regeling controleert:
 de aanvoer- en retourtemperatuur van de
houtketel
 de toestand van het vuurbed
 de detectiecellen van het toevoersysteem
 de rookgastemperatuur
 het zuurstofgehalte van het rookgas
(lambdasonde)

Pyrocontrol ketelregeling (voor Pyrotec)
Pyrocontrol is de volledig programmeerbare
modulerende vermogens- en installatieregeling. Ze stuurt alle ventilatoren met toerentalregeling en controleert:
 de aanvoer- en retourtemperatuur van de
houtketel
 de detectiecellen van het toevoersysteem
 de druksensor voor een betrouwbare
onderdruk
 de rookgastemperatuur
 de vuurhaardsensor (temperatuurboven
grens)
 het zuurstofgehalte van het rookgas
(lambdasonde)
Microprocessorsturing
(voor Pyroflex, type FSB)
De Microprocessorsturing voor de Pyroflex
houtstookinstallaties (type FSB) omvat de
aansturing van de inrichtingen voor de brandstoftoevoer conform de afzonderlijk opgesomde artikels. De installaties voldoen aan de
hoogste kwaliteitsnormen met betrekking tot
personen en brandveiligheid.

Verwarmingscentrale met Pyrot en Pyrotec
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Buffer
Bij een biomassa-installatie is een buffer
een belangrijke component voor de optimale
regelnauwkeurigheid (vermogen om het
installatievermogen aan te passen aan de
reële behoefte). De buffer vergemakkelijkt de
temperatuurlaagvorming, beperkt doeltreffend het frequent in-/uitschakelen van het
stooksysteem en past de aanvoertemperatuur
van de installatie nauwkeurig aan naargelang
de warmtebehoefte. Bij alle regelingen zijn er
drie of vijf sensoringangen beschikbaar voor
een optimale brandermodulatie naargelang de
buffertemperatuur.
Vitocontrol meerketelregeling
Vitocontrol maakt klantspecifieke wensen
mogelijk: bv. de cascaderegeling en rotatie van
twee Pyrot of Pyrotec houtverwarmingsketels
en het energiebeheer van de andere
geïntegreerde energiebronnen (zonne-energie,
stookolie/gas, elektriciteit). Stuurt een gemeen
schappelijk opslag- en toevoersysteem en
vormt een interface met het domoticasysteem.
Bewaking op afstand (optie)
Afstandsbewaking van de verwarmingsinstallatie gebeurt via een webinterface. Deze
maakt de controle en instelling van verschillende systeemparameters mogelijk. Als optie
zijn de interfaces LonWorks ® en BACnet®
voor lokale bewaking verkrijgbaar (andere
interfaces op aanvraag). Ideaal voor de installatiebewaking in openbare gebouwen of bij
gemeenschappelijke /WKK-installaties.

Ecotronic ketelregeling voor Pyrot

Ketelregeling voor Pyrotec

Alle stuureenheden voor biomassainstallaties worden in onze eigen
fabriek gebouwd. Andere voordelen
zijn:
 snelle installatie met alle functies
in één stuureenheid
 eenvoudige bediening

Besturings- en regelsystemen

Microprocessorsturing
(voor Pyroflex, type FSB)
De Microprocessorsturing voor de Pyroflex
houtstookinstallaties (type FSB) omvat de
aansturing van de inrichtingen voor de brandstoftoevoer conform de afzonderlijk opgesomde artikels. De installaties voldoen aan de
hoogste kwaliteitsnormen met betrekking tot
personen en brandveiligheid.
Functies
 Vermogensregelcircuit met modulerende
vermogenswerking (25 tot 100 %)
 Meting en regeling van de aanvoertemperatuur met Pt100 en bewaking van de
aanvoertemperatuur
 Meting van de retourtemperatuur met
Pt100 en automatische regeling van de
retourtemperatuur (aansturing met 230
V – aan/uit)
 Aansturing van ketelcircuitpomp met 3
fasen
 Meting van de rookgastemperatuur met
Pt100 en bewaking van de minimale rookgastemperatuur
 Versie met schroefaanvoer – brandstofdosering: via toerentalregeling van de doseerschroef en aanvoerschroef met behulp van
frequentieomvormers

 Versie met hydraulische rechtstreekse
aanvoer via watergekoelde aanvoerhals–
brandstofdosering: via de hydraulische
aanvoer (aantal aanvoeren) en bewaking
van de gloeiblok in de verbrandingskamer
met lichtbeveiliging (weergave in m³/h)
 Roosteraandrijving: het rooster wordt aangedreven met een hydraulisch aggregaat
en geregeld in fasen (met tussenpauzes)
 Zuurstof (O2)-regeling: verwarmde
Lambda-sonde in de rookgasafvoer met
omzetter voor de meetsignalen
 Regeling en bewaking van de onderdruk
in de verbrandingskamer: via een op basis
van een frequentieomvormer toerentalgeregelde rookgasventilator in combinatie
met een onderdrukmeetomvormer
 Aansturing van de verbrandingsluchtventilatoren:
– De secundaire luchtventilatoren worden
toerentalgeregeld via frequentieomvormers.
- De primaire luchtventilatoren worden geregeld via motorisch verstelbare kleppen
met statusfeedback.
 Vlamtemperatuursensor: NiCrNi-sensor
met houder; voor het regelen van de
vlamtemperatuur en de bewaking van de
maximale vlamtemperatuur
 Automatische herinschakeling na spanningsonderbreking

Mawera-Logic met touchscreen.

Microprocessorsturing met touchscreen

Hydraulische schema's
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Koppeling van houtverwarmingsketels
Pyroflex (type FSB)
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Houtverwarmingsketel Pyroflex (type FSB)
Optie Economiser (ECO)
Optie koeling aanvoerhals
Optie voorverwarming lucht (LUVO)
Warmteverdeling
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Houtverwarmingsketel met buffervat
1 Houtverwarmingsketel Pyroflex (type FSB)
2 Buffervat met opslagmanagement (vijf
sensoren conform QM-Holzheizwerke)
3 Warmteverdeling
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Houtverwarmingsketel als basisbelastingsketel en olie- of gasketel als piekbelastingsketel in parallel met buffervat
1 Houtverwarmingsketel Pyroflex (type FSB)
2 Olie-/gasketel
3 Buffervat met opslagmanagement (vijf
sensoren conform QM-Holzheizwerke)
4 Warmteverdeling
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Houtverwarmingsketel als basisbelastingsketel en olie- of gascondensatieketel
als piekbelastingsketel in serie met buffervat
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Houtverwarmingsketel Pyroflex (type FSB)
Olie-/gasketel
Buffervat met opslagmanagement (vijf
sensoren conform QM-Holzheizwerke)
Warmteverdeling

Systeemtechniek

Installatiecomponenten
Een uitgebreid assortiment installatiecomponenten uit één hand garandeert een automatische, betrouwbare en onderhoudsarme werking van de hele installatie.

Automatische ontassing (optie)
De schone verbranding laat enkel de minerale
stoffen in het hout over als as. Een rooster
met bewegende roosterelementen verwijdert
de as uit de vuurhaard en leidt ze naar het
asreservoir. Zodra de as is afgekoeld, wordt
deze door de astransportschroef naar een
grote externe ascontainer overgebracht.

Astransportschroef en externe ascontainer

Pneumatisch reinigingssysteem

Pneumatisch reinigingssysteem (optie)
Een schone warmtewisselaar is cruciaal
voor de levensduur en efficiëntie van een
houtketel. De pneumatische buizenreiniging
verwijdert regelmatig met korte persluchtpulsen de as uit de warmtewisselaar, waardoor de
onderhoudsvrije werking van de ketel aanzienlijk wordt verlengd.
Gasrecirculatiesysteem
(standaard voor Pyrot, optie voor Pyrotec)
Rookgas met laag zuurstofgehalte (6 tot 8 %)
wordt teruggevoerd. Bij menging met primaire
lucht wordt de volledige vergassing van de
brandstof onder luchttekort gewaarborgd. Dit
maakt een lage roostertemperatuur mogelijk,
wat tot een hoger rendement leidt. Bovendien
wordt de deeltjesemissie verminderd en de
levensduur van het rooster verlengd.

Opslag- en
toevoersystemen
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Opslag- en toevoersystemen
Elk brandstofopslag- en -toevoersysteem is uniek en wordt gebouwd voor een specifieke
toepassing. Onze moderne volautomatische toevoeroplossingen zijn bij levering klaar voor
installatie.

Alle Köb houtverwarmingssystemen
beschikken over:
 k rachtige transportschroeven
met grote diameter
 aandrijfmotoren met rechte
tandwielen voor een hoog koppel
 	geoptimaliseerde, ruim bemeten
toevoerkanalen
 een gecertificeerde inrichting
voor een doeltreffende brandbe-

Kelderopslag met transportschroefdosering
Kelderruimten of voormalige stookkelders
kunnen zonder grote verbouwingen worden
omgevormd tot een pelletopslagruimte.
Pellets kunnen over een grote afstand naar
binnen worden geblazen en met speciale
transportschroeven betrouwbaar en energiezuinig worden gedoseerd.

veiliging
Kelderopslag met pelletvijzel

Bunker met transportsysteem met veer-as
of horizontaal transportsysteem
Dit is de ideale oplossing voor vierkante of
licht rechthoekige bunkers. Een veerarm
schuift de brandstof op een doseertransportschroef (transportsysteem met veer-as). Voor
bulkmateriaal met hoge dichtheid wordt het
stabiele horizontale transportsysteem gebruikt
(aandrijving bodemroerwerk en aandrijving
doseertransportschroef, afzonderlijk).

Bunker met transportsysteem met veer-as

Bunker met transportsysteem met
bewegende bodem
Ideaal voor grote, rechthoekige opslagbunkers. Glijdende hydraulische drijfstangen
duwen de brandstof op een transportschroef.
Op die manier is een snelle vulling met grote
hoeveelheden brandstof mogelijk.

Bunker met bewegende bodem

Silo met trechter
De brandstof uit de silo wordt gedoseerd
via een pendelvijzel in de trechter – betrouwbaar door automatische achteruitloop. Een
brandveilige cellenradsluis scheidt de silo van
de verwarmingsinstallatie. Dit systeem wordt
aanbevolen voor houtverwerkende installaties.
Silo met trechter

Veilige en betrouwbare werking
Köb houtverwarmingssystemen voldoen aan de strengste veiligheidsvoorwaarden.
De veiligheidsinrichtingen zijn technologisch hoogstaand en garanderen op elk moment
een veilige en betrouwbare werking van uw installatie.

Beveiliging tegen silo-ontbranding
Biedt bescherming tegen ontbranding van de
silo door vonkoverslag, dankzij een constant
aanwezige en bewaakte keerlaag en een permanente, bewaakte onderdrukwerking.
Brandwerende inrichting om de voorraad
te beschermen
Een in de brandstoftoevoerbuis aangebrachte
sensor herkent het gevaar voor vlamterugkeer
en grijpt meteen in door de toevoer naar de
houtverwarmingsketel te verhogen.
Systeem tegen vlamterugkeer
Een horizontaal werkende schuif met terughaalveer onderbreekt de brandstoftoevoer bij
een stroomstoring en gevaar voor vlamterugkeer. Bij onderdruk in het brandstofreservoir
wordt voor dezelfde functie in plaats van de
schuif een cellenradsluis gebruikt. De cellenradsluis voorkomt dat ongewenste leklucht in het
verbrandingsproces terechtkomt.

Dwarstransport van houtsnippers
uit het transportsysteem met bewegende bodem

Veiligheidswarmtewisselaar
Een in de houtverwarmingsketel ingebouwde
veiligheidswarmtewisselaar is aangesloten
aan het waterleidingnet en voorkomt dat de
houtverwarmingsketel oververhit raakt bij een
stroomstoring. Een niet-elektrische, thermisch bekrachtigde klep wordt bij een vaste
ketelwatertemperatuur geactiveerd zodat het
ketelwater via indirecte warmteoverdracht
wordt gekoeld door de warmtewisselaar.
Aanvullende veiligheidsinrichtingen
Naast de genoemde veiligheidsinrichtingen
beschikken de Köb houtverwarmingssystemen
over de door de veiligheidsnormen vereiste
veiligheidsvoorzieningen:
 uitschakeling bij watertekort
 druk- en temperatuurvoeler
 veiligheidstemperatuurbegrenzer

Viessmann systeemtechniek

20/21

Perfecte aanpassing aan uw installatie
Met de Viessmann systeemtechniek kunt u uw houtverwarmingssystemen gemakkelijk
uitbreiden en profiteren van alle voordelen van een perfect afgestemd systeem dat op
hernieuwbare energie werkt.

Houtverwarmingssystemen
Houtverwarmingssystemen zijn bijzonder
geschikt voor integratie met een of meer
energiebronnen zoals fossiele brandstoffen of
zonne-energie. Ons uitgebreide productaanbod omvat verwarmingsinstallaties voor alle
energievormen, die veel meer zijn dan individuele verwarmingscomponenten. Of het nu
om een verwarmingsketel op stookolie of gas
dan wel om een thermische zonneboiler gaat,
alle delen passen perfect bij elkaar en vormen
een betrouwbaar en zuinig systeem.

Krachtige warmwaterboiler
De warmwaterboiler Vitocell zorgt te allen
tijde voor een snelle en betrouwbare warmwatervoorziening. Bij toepassingen met
een hoge warmwaterbehoefte kunnen de
verticale en horizontale warmwaterboilers
worden gecombineerd tot boilerbatterijen.
Door de warmwatervoorziening te integreren
in uw houtverwarmingssysteem, kunt u in
vergelijking met een rechtstreeks verwarmde
warmwaterproductie tot 50 % besparen op de
bedrijfskosten.

Zonnesystemen
Onze krachtige zonneboilers met vlakke
of vacuümbuiscollectoren zijn ideaal voor
de warmwatervoorziening en geschikt
als verwarmingsondersteuning voor uw
biomassa-installatie. Door gebruik te maken
van zonne-energie kunt u de kosten voor de
warmwaterbereiding met wel 65 % verminderen (afhankelijk van de grootte van de
zonneboiler) en bovendien uw milieubalans
verbeteren.

Verwarmingsketel
In een geïntegreerd, op hernieuwbare energie
werkend systeem wordt de houtverwarming
vaak gecombineerd met een klassieke olie-/
gasverwarmingsketel, die dient om de piekbelasting op te vangen of als ondersteuning voor
de biomassaketel. Naargelang het type en de
temperatuurbehoefte van uw installatie biedt
Viessmann zeer efficiënte condensatieketels
alsook lagetemperatuurverwarmingsketels
aan.

Vitosol vlakke en buiscollectoren

Vitocell warmwaterboilers
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Technische gegevens

Pyrot
Houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem
Voor houtbrandstoffen met een watergehalte ≤ 35 %

Type

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

100

150

220

300

400

540

Hoogte

mm
mm
mm

2 263
1 050
1 825

2 513
1 050
1 825

2 537
1 330
2 084

2 893
1 330
2 084

2 877
1 570
2 422

3 105
1 570
2 492

Gewicht

kg

1 825

2 198

3 024

3 433

4 438

5 108

Max. werkdruk

bar

3

3

3

3

3

3

Nominaal vermogen
Afmetingen
Lengte
Breedte

Pyrotec
Houtverwarmingsketel met roosterstooksysteem
Voor houtbrandstoffen met een watergehalte ≤ 50 %

Type

Pyrotec 390 Pyrotec 530 Pyrotec 720 Pyrotec 950 Pyrotec 1 250

Nominaal vermogen

kW

390

530

720

950

1 250

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

3 282
1 274
2 378

3 782
1 274
2 536

3 877
1 380
2 834

3 835
1 612
3 035

4 380
1 612
3 230

Gewicht

kg

5 230

7 554

8 869

11 463

12 918

Max. werkdruk

bar

6

6

6

6

6
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Pyroflex FSB
Houtverwarmingsketel met vlak schuifrooster
Voor houtbrandstoffen met een watergehalte ≤ 55 %

180

220

280

350

440

550

700

850

1100

1400

1700

180

220

280

350

440

550

700

850

1100

1400

1700

Afmetingen
Lengte*
Lengte**
Breedte
Hoogte

mm 2320 2320 2910
mm
- 3106
mm 1180 1180 1280
mm 2845 2845 3127

2910
3106
1280
3127

2910
3106
1380
3282

2910
3106
1480
3392

2910
3106
1630
3482

3692
3994
1700
4023

3682
3994
1800
4133

4242
4544
1900
4505

4242
4544
2060
4662

Gewicht*

kg

Gewicht**

kg

Type
Nominaal
vermogen

kW

5924 5900 9070 9065

* FSB met schroefaanvoer
** FSB met hydraulische aanvoerhals

–

9900 12010 13700 18470 20000 24980 31910

– 9620 9615 10300 12610 14130 19150 21540 26380 32820

Referenties

E.ON-verwarmingsinstallatie op
biomassa
Markt Schwaben, Duitsland

Houtverwarmingssystemen in werking
Wereldwijd werken meer dan 1500 installaties met houtverwarmingssystemen van Köb.

Kasteel Frauenthal
Deutschlandsberg, Oostenrijk

Handelsacademie en -school,
Lustenau in Oostenrijk – Pyrot met
nominaal verwarmingsvermogen
van 220 kW

Köb houtverwarmingssystemen
Al meer dan 30 jaar installeert Köb houtverwarmingssystemen en oogst het veel waardering voor zijn innovatieve en milieuvriendelijke
productontwikkelingen. Köb Holzheizsysteme
maakt deel uit van de Viessmann Groep.

Plannings- en inbedrijfstellingsservice
Elke installatie begint bij een systeemontwerp
dat opgesteld wordt door een team van experts. Wij onderzoeken de bijzondere eisen en
voorwaarden van uw project en bieden u een
systeemoplossing op maat aan – van de individuele houtketel tot een volledig geïntegreerd
systeem met verwarmingsinstallatie voor fossiele brandstoffen en zonneboiler. Wij bieden
uitgebreide systeemoplossingen en service
onder één dak.
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La Cité Verte, Quebec, Canada
Het behoud van groenvoorzieningen door
sanering van bestaande gebouwen, werd in
het project „der grünen Stadt“ (de groene
stad) consequent in de praktijk omgezet: Dit
project met meer dan 800 wooneenheden
wordt verwarmd via een van de modernste
stadsverwarmingsnetwerken op biomassa in
heel Noord-Amerika.

Fachklinik Alzey, Duitsland
De biomassaketel Pyrotec die werkt op
vaste brandstoffen vormt het hart van deze
multivalente installatie en dekt ongeveer 70
tot 80 procent van de energiebehoefte van
het ziekenhuis. De overige 7 tot 8 procent
wordt geleverd door een warmtekrachtkoppelingsmodule. De stroom die via deze module
geproduceerd wordt, is volledig voor eigengebruik. Om piekbelastingen op te vangen,
werden twee Vitomax 300-ketels geïnstalleerd met elk een vermogen van 2,9 MW en
een gemengde brander voor olie en gas.
Verwarmingscentrale Klooster St. Ottilien,
Duitsland
De aartsabdij St. Ottilien in Opper-Beieren is
een van de grootste benedictijnenkloosters in
heel Europa. De abdij telt zo'n 45 gebouwen
en heeft een totale oppervlakte van 32 000
vierkante meter te verwarmen. De verouderde
verwarmingsketels op stookolie werden vervangen door een nieuwe verwarmingscentrale, die quasi CO2-neutraal werkt: de Pyroflexstookinstallatie op spanen heeft een
vermogen van bijna 2000 Kilowatt en levert
ongeveer 85 procent van de gevraagde warmte-energie.
Woonwijk Hubelmatt, Zwitserland
30 eengezinswoningen en 6 meergezinswoningen die deel uitmaken van de woonwijk Hubelmatt nabij Luzern in Zwitserland
verwarmen CO2-neutraal met behulp van een
Pyrot-biomassaketel.
De houtstookketel met een vermogen van
400 kW verbruikt jaarlijks zo'n 180 ton pellets.
De aangesloten woningen worden via een
buitenleiding voorzien van warmte om te verwarmen en voor sanitair waterverwarming.

Köb – Houtverwarmingssystemen tot 1700 kW

Köb Holzheizsysteme GmbH, dat in Oostenrijk
gevestigd is, behoort tot de top van de producenten van houtverwarmingssystemen met
een vermogen tot 1700 kW.
Sinds 2007 behoort Köb tot de Viessmann
Groep. Köb Holzheizsysteme GmbH sluit
perfect aan bij het gamma kleine biomassaketels dat Viessmann in zijn Vitoligno-gamma
aanbiedt.
Voor vermogens van meer dan 1700 kW
biedt het in Oostenrijk gevestigde Mawera,
ook deel van de Viessmann Groep, de juiste
oplossing.
Met deze merken bouwt Viessmann zijn leidinggevende positie op het vlak van hernieuwbare energie uit biomassa verder uit.

De modernste stooktechnologie
Met de reeks PYROT-rotatieverbrandingsketels beschikt Köb over de modernste stooktechnologie die vandaag voor het middelste
vermogensegment op de markt beschikbaar
is. Deze steunt op een gepatenteerd Low-Particle-stooksysteem voor pellets en houtsnippers.
Deze techniek werd onderscheiden met de
Oostenrijkse innovatieprijs.

Mawera –
Houtstookinstallaties tot 13 000 kW

Mawera GmbH, de Oostenrijkse biomassaspecialist voor houtstookinstallaties met een
vermogen tot 13 000 kW, maakt sinds 2006
deel uit van de Viessmann Groep en breidt het
gamma van Viessmann uit op het vlak van biomassa voor industriële of openbare bedrijven
en gemeenten.
Van verwarmingsketel over brandstofbelading
tot brandstoftransportsystemen: de producten
van Mawera zijn geschikt voor elke houtsoort.
Alle onderdelen zijn van hetzelfde merk.
De verschillende stooksystemen zijn van
uitstekende kwaliteit en zijn geschikt voor alle
soorten houtbrandstof.

Toebehoren - alles onder één dak
Mawera levert aan industriële klanten
kant-en-klare systemen: alles van hetzelfde
merk:













Vlakke schuifroosters
Stooksysteem met traprooster
Blaasbrander
Speciale stooksystemen
Water- en stoomketels, warmtewisselaars
voor thermische olie
Brandstofbelading
Transportsystemen
Schoorstenen
Rookgaszuivering
Besturings- en regelsystemen
Verkleiningsmachines
Toebehoren
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Het volledige aanbod van Viessmann Groep

Olieketels
tot 116 MW warmte resp.
tot 120 t/h damp

Gasketels
tot 116 MW warmte resp.
tot 120 t/h damp

Zonnewarmte en
fotovoltaïsche systemen

Eengezinswoningen

Appartementsgebouwen

Industrie/Bedrijven/
Gemeenten

Buurtverwarmingsnetwerken

Individuele oplossingen met efficiënte systemen

Het volledige gamma van Viessmann biedt
oplossingen op maat met efficiënte systemen
voor alle toepassingsgebieden en energiedragers. Viessmann is een van de internationaal
toonaangevende fabrikanten van intelligente,
praktische en efficiënte systemen voor
warmte, klimaat/verluchting, koeling en decentrale stroomopwekking. De producten en
systemen van Viessmann staan garant voor
maximale efficiëntie en betrouwbaarheid.

Alles van hetzelfde merk
Het gamma van Viessmann biedt het perfecte
product en systeem voor elke behoefte: of het
nu gaat om hangende of staande verwarmingssystemen, eengezinswoningen, grote
wooneenheden, oplossingen voor industrie
of buurtverwarmingsnetwerken. Renovatie
of nieuwbouw, vraag naar warmte, stoom,
elektriciteit of koeling: Viessmann is altijd de
juiste partner.

Het gamma van Viessmann biedt toptechnologie en zet de standaard. Alle producten leggen
de nadruk op een efficiënte omgang met
energie en helpen zo om kosten te besparen
en verstandig om te springen met grondstoffen en het milieu.

Dankzij zijn uitgebreide expertise biedt de
Groep voor elke partner de perfecte oplossing. De uitgebreide service vervolledigt het
aanbod.
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Houtstookinstallaties,
warmtekrachtkoppelingsmodules en biogasproductie
tot 50 MW

Warmtepompen voor
grond, water en lucht
tot 2 MW

Toebehoren voor verwarmingssystemen

Koeltechniek

Het volledige gamma van Viessmann:
individuele oplossingen dankzij efficiënte
systemen voor alle energiedragers en toepassingsgebieden

Het aanbod voor alle energiedragers en
vermogensbereiken
 Olie- of gasketels tot 116 MW warmte
resp. 120 t/h damp
 Warmtekrachtkoppelingsmodules tot 50
MWel
 Warmtepompen tot 2 MW
 Houtstookinstallaties tot 50 MW
 Biogasinstallaties van
18 kWel tot 20 MWgas
 Biogasinstallaties tot 3000 m3/h
 Zonnewarmte
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koeltechniek

Onderhoud en service
Of het nu gaat om ingebruikneming, onderhoud of herstellingen: alle partners van
Viessmann Groep kunnen rekenen op een
competente ondersteuning.
Opleidingen
De Viessmann-Academie biedt technische
opleidingen. Zo beschikken onze partners
altijd over de meest recente kennis.

De onderneming
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Viessmann - climate of innovation

Op internationaal vlak is Viessmann één van
de toonaangevende fabrikanten van verwarmingssystemen en biedt met zijn volledig
gamma individuele oplossingen en efficiënte
systemen voor alle toepassingsgebieden en
energiedragers.
Als familiebedrijf van de derde generatie
levert de onderneming al decennialang
bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen.

de huidige noden vervuld worden zonder
de toekomst van de volgende generaties te
hypothekeren.
De belangrijkste actiepunten zijn klimaatbescherming, milieubescherming en een
efficiënte omgang met grondstoffen.
Efficiëntie Plus
Met het duurzaamheidsproject „Efficiëntie
Plus“ dat in 2005 begon, bewijst Viessmann
in zijn vestiging in Allendorf dat de energie- en
klimaatdoelstellingen van 2050 nu al gehaald
kunnen worden met de techniek die vandaag
op de markt beschikbaar is. We halen al de
volgende resultaten:

Een sterk merk schept vertrouwen
Samen met het handelsmerk vormt onze centrale boodschap een wereldwijd herkenningspunt. „Climate of innovation“ is van toepassing op drie vlakken. Het is een getuigenis van
een cultuur van innovatie. Het is een belofte
van een nuttig product en tegelijk van een
verplichting om het klimaat te beschermen.

 aandeel van hernieuwbare energiebronnen
doen stijgen tot 60%
 vermindering van de CO2-uitstoot met 80%

Duurzaam ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen.

Op lange termijn stelt Viessmann zich ten
doel volledig zelf te voorzien in de warmtebehoefte van de onderneming.

Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

Energy Efficiency Award 2010

Dat wil zeggen: ecologie, economie en sociale
aspecten zo op elkaar afstemmen dat

Viessmann Groep
Over Viessmann
 Opgericht in: 1917
 A antal medewerkers: 10 600
 Omzet Viessmann Groep: 1,89 miljard
euro
 Buitenlands aandeel: 54 procent
 27 productievestigingen in
11 landen
 Verkoopvestigingen en vertegenwoordiging in 74 landen
 Wereldwijd 120 verkoopkantoren

Het volledige gamma van Viessmann
Groep voor alle energiedragers en vermogensbereiken
 Ketels voor olie en gas
 Warmtekrachtkoppelingsmodules
 Warmtepompen
 Houtstookinstallaties
 Installaties voor de opwekking van biogas
 Biogasinstallaties
 Zonneboilers
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koeltechniek

Viessmann België
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800 999 40
Fax: 02 725 12 39
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ijssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d Ijssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Uw verwarmingsspecialist:

9443487 - 2 BE/FL
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