Resthout
innovatief benutten.

Onze grondstof

is de
Natuur!
TRAPPENROOSTERBRANDERS

100 - 1000 kW

ONDERSCHOEFBRANDERS

100 - 1000 kW

www.endressboilers.com

Houtverbranding
vervaardigd in één huis !
Made in Germany

Een houtverwarmingsinstallatie van Endress!
Dat is de hedendaagse technologie laten afstemmen
op kwaliteit en rendement.
Alles is van A tot Z ontwikkeld en vervaardigd door 1
bedrijf met nu al meer dan 30 jaar ervaring in het maken
van industriële houtverwarmingsinstallaties. Professioneel
personeel ontwikkelt en gebruikt de nieuwste technieken
en past de modernste productiemethodes toe om resultaten te boeken. De volledig in-huis gevestigde productie
ontwikkelt de zeer gespecialiseerde elektronische regeling.
Endress verzorgt voor klanten een eigen meertalige professionele servicedienst voor gans Europa.
Dit alles staat garant voor houtverwarmingsinstallaties
met een maximaal rendement en een langdurige betrouwbaarheid.

Enkele troeven:
• Hoogste rendement, dit dankzij een innovatieve sturing
van het verbrandingsproces.
• Een brede waaier aan toegestane soorten
houtbrandstoffen, dit dankzij de intelligente brandkamer
met temperatuurmonitoring en Lambda-Sonde.
• Intelligente rookgasrecirculatie.
• Uitstekende emissieresultaten, deze respecteren
de toegelaten emissie- normen opgelegd
door de VLAREM II.
• Voorbeeldige veiligheid.
• 10 jaar garantie op het ketellichaam.
Wij zijn ervan overtuigd dat u in ons assortiment de geschikte houtverwarmingsinstallatie zal vinden die u zoekt.
U kan hiervoor altijd beroep doen op onze technische
kennis bij het helpen uitwerken van uw project.
Team Endress-Ardea

INHOUD

Onze werkwijze
uit het juiste
hout gesneden!
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Assortiment houtverwarmingsketels
Houtverwarmingsketels USF-S
Houtverwarmingsketels USF-W
Houtverwarmingsketels VR-S
Houtverwarmingsketels VR-W
Sturing & logging
Brandstofopslag & -transport
Contactgegevens

VERMOGENSVRAAG 100 TOT 300 kW
VERWARMINGSKETEL USF-S
Voor het verbranden van
DROOG hout(resten)
tot max. 35% waterinhoud

VERWARMINGSKETEL VR-S
Voor het verbranden van
VOCHTIG hout(resten)
vanaf 30% waterinhoud

VERMOGENSVRAAG 250 TOT 1000 kW
VERWARMINGSKETEL USF-W
Voor het verbranden van
DROOG hout(resten)
tot max. 35% waterinhoud

VERWARMINGSKETEL VR-W
Voor het verbranden van
VOCHTIG hout(resten)
vanaf 30% waterinhoud
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VOOR DE HOUTINDUSTRIE

Compact, comfortabel en economisch
Houtverbranding met toekomst
Voor brandstof met een max. waterinhoud van 35%
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De compacte onderschroef-houtverwarmingsketel type USF-S met nominale vermogens
van 100 tot 300 kW en een modulatie tot 30% van het vermogen, biedt u nu ook
de voordelen van een onderschroefbrander bij kleine vermogensvragen.
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USF-S

ONDERSCHROEF – HOUTVERWARMINGSKETEL

SPECIFICATIES
Onderschroefbrandkamer

Made in Germany
Industrienorm
Resthoutverbranding

KORT
• Compacte opbouw
• Geringe inbrengmaat
• 10mm plaatstalen ketelwanden
• Vrijdragende opbouw van
de verbrandingskamer
uit hoge-temperatuurs beton
• Voorzien van veiligheidswarmtewisselaar voor afkoeling
• Groot comfort en
gebruiksvriendelijkheid door
de volledige asverwijdering
van de brandkamer en
de warmetwisselaar.

Voor het verbranden van houtspaanders, houtsnippers, pellets en
andere droog verpletterde houtrestanten. De verbrandingskamer is
vervaardigd uit een 15 mm dikke staalplaat en voorzien van een 100 mm
massieve keramische beton bekleding, incl. volautomatische
asverwijdering.

Branderrooster staven

De roosterstaven van de onderschroefbrander zijn vervaardigd uit
hoog-temperatuurbestendig gietijzer met een 27% chroomgehalte.
Dit staat garant voor een lange levensduur.

3-treksketel

De verticale verbrandingskamer is optimaal voor een
volledige verbranding. De rookgassen volgen hun weg
door 3 gangen waarin zich een ontstoffingssysteem bevindt.

Automatisch ontstekingsmechanisme

Een energiezuinige, temperatuurgestuurde ontsteking
zorgt voor de automatische ontsteking van de brandstof.

Volautomatische warmtewisselaarreiniging en asverwijdering

De automatische warmtewisselaarreiniging bespaart brandstof en
zorgt voor een constante hoge ketel-efficiëntie en lange intervallen
voor het schoonmaken. De automatische asverwijdering brengt de
assen van de warmtewisselaar en de onderschroefbrander samen in 1
asbak.

Type
USF-S

Vermogen
kW

L

B

H

Gewicht Water
(kg)
(l)

100

55-100

1830

860

1490

1800

300

150

110-150

1920

860

1490

1950

350

200

160-200

2010

950

1790

2550

400

300

240-300

2200

1090

1870

2800

740
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VOOR DE HOUTINDUSTRIE

Compact, comfortabel en economisch
Houtverbranding met toekomst
Voor brandstof met een
max. waterinhoud van 35%
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De onderschroef-houtverwarmingsketel
type USF-W met nominale vermogens
van 250 tot 1000 kW
en een modulatie tot 30%
van het vermogen.

o

p

he

m

10 JAAR
t ke t e lli c h a

a

USF-W

ONDERSCHROEF – HOUTVERWARMINGSKETEL

SPECIFICATIES
Onderschroefbrandkamer

Made in Germany
Industrienorm
Resthoutverbranding

Voor het verbranden van houtspaanders, houtsnippers, pellets en andere
droog verpletterde houtrestanten. De verbrandingskamer is vervaardigd
uit een 15 mm dikke staalplaat en voorzien van een 100 mm massieve
keramische beton bekleding, incl. volautomatische asverwijdering.

Branderrooster staven

De roosterstaven van de onderschroefbrander zijn vervaardigd uit
hoog-temperatuurbestendig gietijzer met een 27% chroomgehalte.
Dit staat garant voor een lange levensduur.

Warmtewisselaar van de 3-treksketel

KORT
• Onderschroefbrander
met 4-zijdige aangeblazen
primaire luchtinbreng
• Warmtewisselaar met royaal
gedimensioneerde waterinhoud
• Stralingsgewelf gemaakt uit
individuele segmentstenen
en variabele vlamdoorgang
• Grote ascontainer 120 of 240 l

Horizontale 3-treks warmtewisselaar met een royaal gedimensioneerde
waterinhoud.

Automatisch ontstekingsmechanisme

Een energiezuinige, temperatuurgestuurde ontsteking zorgt
voor de automatische ontsteking van de brandstof.

Volautomatische warmtewisselaarreiniging en asverwijdering

De automatische warmtewisselaarreiniging bespaart brandstof
en zorgt voor een constante hoge ketel-efficiëntie en lange intervallen
voor het schoonmaken. De automatische asverwijdering brengt
de assen van de warmtewisselaar naar de rookgascycloon
die achter de verwarmingsketel staat.

• Automatische
warmtewisselaarreiniging

Type
USF-W

Vermogensbereik
kW

L

B

H

Gewicht
(kg)

Water
(l)

250

200-250

1950

1180

2130

4250

1600

350

260-380

2250

1400

2230

5350

1800

500

400-550

2500

1650

2690

7350

2000

800

600-880

2920

1760

3020

9600

2500

1000

900-1100

2950

1760

3550

13100

3000
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VOOR DE GROOTVERBRUIKERS VAN BIOMASSA

Intelligent, proper, economisch
Een meesterwerk in de houtverbranding
Voor brandstof van 30% waterinhoud
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De trappenrooster-houtverwarmingsketel type VR-S
met nominale vermogens van 100 tot 300 kW,
biedt voor de vergassing van het vochtig hout
een trappenroosterbrander die helpt
voor de voordroging. Tevens is de ketel uitgerust
met een volautomatische ketelreiniging
met zeer gemakkelijk te
bereiken reinigingsluiken.
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VR-S

TRAPPENROOSTERBRANDER –
HOUTVERWARMINGSKETEL

SPECIFICATIES
Trappenroosterbrander

Made in Germany
Industrienorm
Biomassaverbranding

Voor verbranding van bossnippers en vochtige houtsnippers.
Een groot trappenroosterbed zorgt voor een zuivere verbranding.

Branderroosterstaven

Zelfreiniging en koeling van de hoog-temperatuurbestendige gietijzeren
roosterstaven zorgen voor een lange levensduur.

3-treksketel

De verticale verbrandingskamer is optimaal voor een volledige
verbranding. De rookgassen volgen hun weg door 3 gangen waarin
er zich een ontstoffingssysteem bevindt.

KORT
• Volautomatische ketelreiniging
• Voordroging van vochtig hout
door trappenrooster
• Automatische ontsteking
• Onderhoudsvriendelijk door grote
reinigingsopeningen

Volautomatische warmtewisselaarreiniging en asverwijdering

De automatische warmtewisselaarreiniging bespaart brandstof en
zorgt voor een constante hoge ketel-efficiëntie en lange intervallen
voor het schoonmaken. De automatische asverwijdering brengt de
assen van de warmtewisselaar en de onderschroefbrander samen in 1
asbak.

LambdaTronic sturing

De constante controle van het verbrandingsproces door een O₂-sonde
(Lambdasonde) garandeert een economische werkmethode.

Type
VR-S

vermogensbereik
kW

L

B

H

Gewicht
(kg)

Water
(l)

100

50-100

150

90-150

1800

860

1640

2000

300

1980

860

1660

2150

350

200

150-200

300

215-300

2070

860

1960

2600

400

2170

1090

2100

3250

710
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VOOR DE COLLECTIEVE GEBRUIKERS VAN BIOMASSA

Houtverbranding met know-how
Voor brandstof van 30% waterinhoud
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De trappenrooster-houtverwarmingsketel type VR-W
met nominale vermogens van 250 tot 900 kW,
voorzien van een groot doorschuif-trappenrooster
met voordroogfunctie. Tevens uitgerust met een
volautomatische ketelreiniging met zeer
gemakkelijk te bereiken reinigingsluiken.
Voor max. brandstoftype G100.
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VR-W

TRAPPENROOSTERBRANDER –
HOUTVERWARMINGSKETEL

SPECIFICATIES
Made in Germany
Industrienorm
Biomassaverbranding

Trappenroosterbrander

Het ruim bemeten trappenrooster-oppervlak met een speciaal ontwikkelde
geometrie van de verbrandingskamer is voorzien van 2 primaire afzonderlijk
geregelde luchttoevoeren (1 voor droging brandstof en 1 voor de vergassing van
de brandstof) zorgen voor een hoog verbrandingsrendement. Het hoog-temperatuurbestendige gietijzeren branderrooster met geoptimaliseerde luchtinjectie
zorgt voor een zelfreiniging en afkoeling. Zo bekomen we een lange levensduur.

Aandrijftechniek

KORT
• Horizontale 3-treks
warmtewisselaar
• Verbrandingskamer omhuld
met hittebestendig keramisch
beton
• Royaal gedimentioneerde waterinhoud in de warmtewisselaar
• Vol automatische ketelreiniging
• Roterende verbrandingskamer
met naverbranding in 1e
warmtewisselaartrek
• Automatische ontsteking
• Tot brandstoftype G100

Een centraal geplaatste hydraulische eenheid neemt alle kracht-intensieve
bewegingen voor zijn rekening.  (brandslot, materiaalaanvoer, beweegbaar
trappenrooster, warmtewisselaarreiniging en het beweegbaar reinigingsschot).
Alle hydraulische cylinders worden individueel aangedreven.

Invoegzuigers

De invoegzuiger wordt gevoed door de centraal hydraulische eenheid. Zo kan de
brandstof tot G100 gemakkelijk worden aangevoerd in de brander. De invoegzuiger in ruststand doet tevens dienst als brandklep, om de brandstofverbinding
met de brander te onderbreken.

Reiniging

Heel bijzonder is het beweegbaar reinigingsschot, die de assen van onder het
trappenrooster naar de asvijzel schuift. Het beweegbaar trappenrooster voedt
op zijn beurt ook de asvijzel met assen. Een 2de asvijzel verwijdert de opgevangen vliegassen vanuit de warmtewisselaar. De assen van beide asvijzels worden
gecollecteerd in 1 ascontainer. De automatische warmtewisselaarreiniging
garandeert een constant hoog ketelrendement en verlengt zo de reinigingsintervallen aanzienlijk.

Type
VR-W

vermogensbereik
kW

L

B

H

Gewicht
(kg)

Water
(l)

100

50-100

1800

860

1640

1500

300

150

90-150

1980

860

1660

1650

350

200

150-200

2070

860

1960

2100

400

300

215-300

2170

1090

2100

2650

710
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Vlot, betrouwbaar, comfortabel & flexibel
Lambdatronic sturing
De ENDRESS sturingselementen

voldoen aan alle sturingsnormen en verlenen
daarmee uw houtverbrandingsketel
een maximum aan technische
sensibiliteit en flexibiliteit.

Electronische programmeerbare PLC regeling

Gebruikersinterface - touchbediening

MAXI E-COMPACT

KETELSTURING

SPECIFICATIES
Made in Germany
Flexibel gebruik
Eigen sturingsopbouw

Sturingsmodule

• Electronische programmeerbare PLC regeling.
• Glijdend modulatiebereik tussen 30% en 100%, automatisch
gecontroleerd volgens warmte-afname en het energieverbruik.
• Intelligente zuurstofcontrole via de Lambda-sonde.
• Modulerende brandstoftoevoer, evenals optimalisering
van de brandstof/zuurstof verhouding.
• Afzonderlijke controle van de primaire en secundaire luchtsnelheid, ventilatoren met snelheidsvraag/vermogen aanpassing.
• Frequentiegestuurde of thyristorgestuurde primaire en
secundaire lucht- en rookgasventilator.
• Automatische ontsteking met intelligent ontstekingsprogramma de perfecte ontsteking afhankelijk van de brandstofeigenschappen.
• Gecontroleerde opstart voor een optimale opbouwmodulatie
naar het nominaal vermogen bij verbranding van verschillende
brandstoffen.
• Gecontroleerde uitschakeling voor een optimaal energieverbruik
van de gehele brandstof, incl. het uitvijzelen van de aanvoervijzel
voor het voorkomen van een terugbrand .
• Rookgasrecirculatieregeling om stikstofoxide-uitstoot (NOx)
drastisch te beperken.
• Individuele instelbare verbrandingsregeling
voor 3 verscheidene brandstoftypes.
• Geïntegreerde NOODSTOP-functie.
• Test of „HAND“ niveau voor het testen
van de ventilatoren en vijzels.
• 6“ Touchdisplay met tekstweergave van alle parameters en voor
het invoeren van gegevens, eenvoudig en intuïtief te gebruiken.
• Geïntegreerde, individueel programmeerbare werkprogramma’s.
• Regeling gemonteerd in een poedergecoate
plaatstalen kast van Rittal.
• Volgens de CE richtlijnen klaar bekabeld en getest.

OPTIONEEL
• Weersafhankelijke verwarmingskring-sturing, tot 12 kringen
• SWW-boiler sturing
• Cascaderegeling van 2 ketels en
verwarmingsketel piekbelasting-sturing
• Storingsmelding via SMS of e-mail
• Toegang op afstand via internet I-SPAY
• Bewaking op afstand via Smartphone APP
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Betrouwbaar, robuust, krachtig
Aanvoereenheden van hoge kwaliteit
Types

Geleidende arm afschraper

TYPE GS 25-60

Spaander uitvijzeling

TYPE SL 8-12

Bladveer roerwerk

Spiraalvormige vijzel afzuigkap

Hydraulisch
“Walking floor” aanvoer

Tussenopslag tank/silo

TYPE FP 25-60

Individuele oplossingen voor u:

TYPE SA 35-75

TYPE VBH

BRANDSTOF TRANSPORT

Made in Germany
Industrienorm
Variabele uitvoeringen

SPECIFICATIES
Geleidende arm afschraper

Type GS 25-60 voor houtafval en spaander briketten,
diameter 2,5 m - 6,0 m

Bladveer roerwerk

Type FP 25-60 voor houtsnippers en pellets, diameter 2,5 m - 6,0 m

Spiraalvormige vijzel afzuigkap

Type SA 35-75 voor houtsnippers en houtspaanders
met een groot stofgehalte, diameter tot 7,5 m

Spaander uitvijzeling

Type SL voor opslagsilo met een diameters tot 12 m

Hydraulische bewegende vloer “Walking floor”
aanvoer, voor houtsnippers en industrieel houtafval

Tussenopslag tank/silo

Type VBH voor pellets, houtsnippers, houtkrullen en briketten

Spiraalvormige
vijzel afzuigkap

TYPE SA 35-75
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Resthout
innovatief benutten.

ENDRESS
Industriestraat 18
D-91593 Burgbernheim
Tel. +49 9843 936348-0
Fax +49 9843 936348-22
info@endress-feuerungen.de
www.endress-feuerungen.de

Ardea NV
Eernegemsestraat 34
B-8211 Aartrijke
Tel. +32 (0)50 82 04 80
Fax +32 (0)50 20 18 03
info@ardea.eu
www.endressboilers.com

