* Завод

«Вихлач-УА» («Аісс Груп») виробляє найбільший
асортимент твердопаливних котлів та тривалого горіння, а також
модульних котелень та пальників, з автоматичною та ручною
подачею палива потужність від 10 кВт – до 10 МВт.

* Фахівці

Українсько-Польського заводу «Wichlacz» займаються
проектуванням та виробництвом парових та водогрійних
твердопаливних котлів понад 20 років, мають великий досвід у
переобладнанні котлів (газових, дизельних, мазутних та ін.) на
тверде паливо.

* Завод

Wichlacz має ряд патентів на свої розробки, що не мають
аналогів у світі: котли, пальники з автоподачею, бункера подачі з
підготовкою палива та багато іншого.

*у

котлах застосований метод верхнього пошарового спалювання
палива (паливо горить як свічка зверху донизу) що дозволяє більш
економно спалювати паливо, ніж звичайний метод горіння загалом
полум'я.

*

метод верхнього пошарового спалювання палива дозволяє
працювати котлу практично на будь-якому паливі (смітті) з великою
вологістю і зольністю.

*

максимально збільшений розмір топки котла, що дозволяє
працювати до 3-х діб на одному завантаженні палива (дана
характеристика може змінюватися в діапазоні 12-76 годин, залежно
від виду палива та теплофізичних властивостей будівлі).

*

котли сталеві, товщина використовуваного металу: 6мм у котлах 10-65
кВт, та 8мм у котлах 75-120 кВт (До 10-12мм в котлах 250-1140 кВт)

*

Розрахункове ККД котла 85% (залежно від виду палива може
змінюватися в діапазоні 82-89%).

*

автоматично підтримується задана температура теплоносія: від 35 до 90 °
С (20-50% часу роботи паливо в котлі перебуває в стані тління) як
результат триваліший період роботи на одному завантаженні та
відсутність перепалу палива).

*

застосований принцип колосників, що омиваються - колосники виконані
у вигляді товстостінних труб, в яких циркулює вода (котел максимально
захищений від прогорання).

*

Швидке розпалювання котла - котел обладнаний спеціальною ручкою
подачі повітря у верхній шар, що дозволяє розтопити котел за 5-10
хвилин, навіть на вугіллі.

*

Багато потокова подача повітря в топку з перемиканням шарів
спалювання палива дозволять правильно спалювати неякісне паливо.

*

Паливо для котла - Для нашого котла застосовні різні види твердого
палива - торф, вугілля, вугільні відходи, пелети, тирсобрикеты, дрова,
деревні матеріали, тверді побутові відходи, сміття тощо. Метод верхнього
пошарового спалювання палива дозволяє працювати котлу практично на
будь-якому паливі (смітті) з великою вологістю та зольністю.

Спеціалісти нашої компанії регулярно проходять
навчання на провідних світових заводах із виробництва котлів
та опалювальної техніки – Польщі, Італії, Литви, України.

Твердопаливний котел - універсальне обладнання. Простота, довговічність
та ефективність дозволяє їх успішно застосовувати в різних сферах:

* Житловий

*

*

*

сектор. Котли - чи не єдиний спосіб обігріти приватні
будинки, розташовані далеко від міських інженерних мереж. Їх повсюдно
встановлюють у котеджах, дачах та лісових будиночках. Завдяки
продуманій конструкції та особливому принципу горіння за допомогою
побутових казанів вдається підтримувати необхідний рівень температури
протягом тривалого періоду.
Виробництва. Котел на твердому паливі чудово справляється з обігрівом
величезних площ, тому ідеально підходить для опалення заводських
цехів, виробничих ліній, ангарів, загальних та адміністративних блоків.
Головне – правильно розрахувати потужність. В асортименті Wichlacz
моделі тривалого горіння до 1 140 кВт (площа під опалення до 9 120 м2).
Сільське господарство. Популярність застосування твердопаливних
котлів на сільгосп об'єктах зумовлена високою ефективністю та
розширеним функціоналом. Під останнім розуміється бюджетний спосіб
утилізації відходів, що утворюються у процесі роботи. Власники
сільськогосподарських угідь отримують подвійний зиск: повністю
економлять на сировину, при цьому скорочуючи період окупності
придбання.
Підприємства різного формату. Твердопаливні казани підходять для
обігріву автомийок, станцій технічного обслуговування, критих гаражних
кооперативів, складських приміщень, магазинів оптової торгівлі та інших
об'єктів.

Фото наших об'єктів

Дякую за увагу!

