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Газові та мазутні промислові пальники, теплові
генератори та камери згоряння для всіх типів котлів,
паро та газогенераторів, технологічних печей та сушарок
Наші замовники:
 підприємства теплових мереж міст (ТЕЦ)
 цукрова, спиртова та харчова промисловість (парові котли)
 хімічна промисловість та металургія (термічні та плавильні печі)
 будіндустрія (клінкерні печі, сушка бетону, випал цегли)
 аграрна промисловість (зерносушарки)

Модернізація котлів, печей та сушарок - це:




встановлення пальників серії МДП (МДГГ) нашого виробництва, що підвищує ККД котлів
в номінальному режимі та додатково при роботі зі зниженим навантаження до 20 %;
заміна системи регулювання та безпеки, встановлення високоточних регуляторів, економічних
вентиляторів та сучасних процесорних пультів автоматичного управління;
встановлення комбінованих пальників для можливості роботи альтернативних видах палива.

Модернізація котлів ТВГ-8м

Модернізація котлів ПТВМ-30

Модернізація металургійних печей

Модернізація котлів КВГМ-50

Модернізація котлів ДКВР-10

Модернізація зерносушарок

Пальники газові мікродиффузійнні МДП-Г-25 … МДП-Г-7500 потужністю
від 0,3 до 75 МВт, адаптовані для всіх типів парових та водогрійних котлів.

Пальники для спалювання рідкого палива (ДП, мазут, пічне паливо)
МДП-Д(М)-25… МДП-Д(М)-1000 та комбіновані газомазутні (газодизельні,
газопилові) МДП-25-К… МДП-1000-К потужністю до 12 МВт.

Пальники багатофакельні та спеціального призначення для обертальних печей
та теплогенератори ТМД газові та дизельні з мікродифузійною камерою згоряння
для систем опалення, сушки та термообробки.

Оптимальна структура та форма факелу з максимальною
тепловіддачею, маневреність, адаптованість, надійність.

ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ» впроваджує новий рівень техніки у теплоенергетичну промисловість, виробляє
високоефективні пристрої для модернізації котлів, печей тощо. Пальники виробництва «ЕКОФЛЕЙМ»
мають найкращі в світі характеристики та експортуються до США під торговою маркою Periflame™.
З 1999 року нами спроектовано та вироблено більше двох тисяч пальників та теплогенераторів.

25 років в промисловості!
Перші мікродифузійні пальники МДГГ встановлені на котлах ДКВР у 1995 р., автором технології,
Крижановським Володимиром Миколайовичем, отриманий Патент на винахід та розпочато серійне
виробництво пальників МДГГ. Тисячі газових та газомазутних пальників типу МДГГ та МДГ-ГМ
підвищують ККД котлів на 5 – 15 % та термічних або обертальних печей на 20 – 30%.

Мікродифузійна технологія –
досконалість доведена!
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