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         ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

     ТОВ "ЕКОФЛЕЙМ" 
      м. Київ, вул. В. Чорновола, 27. Тел. +380 44 232-4228 
                 www.ecofakel.com, ecoflame.yk@gmail.com  

ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ» ПРОПОНУЄ:   

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗЕРНОСУШАРОК ШЛЯХОМ 
ВСТАНОВЛЕННЯ НОВІТНІХ ПАЛЬНИКІВ ТА 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ 

ПЕРЕХІД НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО 

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЛІВ   

 

ТОВ «ЕкоФлейм» (до 2012р. ПП «Екофакел») є розробником та виробником 
найсучаснішого обладнання для спалювання різних видів палива. Пальники типу МДП 
(МДГГ) та теплогенератори ТМД нашого виробництва дозволяють працювати з 
максимальною ефективністю на природному газі, пропані, бутані, пічному паливі, суміші 
нафтопродуктів та на пилоподібному твердому паливі. 

 

 встановлення найсучасніших газових пальників для одночасної або окремої роботи на 
природному газі, скрапленому газі, біогазі та рідкому паливі. 

 перевод зерносушарок на будь-яке рідке паливо з максимальною ефективністю спалювання 
з використанням повністю автоматичних рідкопаливних або комбінованих пальників. 

 модернізації зерносушарок за рахунок встановлення теплогенераторів на базі зазначених 
пальників для досягнення максимально ефективного теплообміну та можливості одночасного 
використання різних видів палива, в тому числі пилоподібного твердого палива. 

http://gorelki.com.ua/programa-energetichnoyi-nezalezhnosti
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ОБЛАДНАННЯ АДАПТОВАНЕ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ  

ЗЕРНОСУШАРОК – ГАРАНТОВАНА ЕКОНОМІЯ 

 

 

 

 

 

 

           

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЛЬНИКІВ МДП 

(МДГГ) ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ КАМЕР  

ЗГОРЯННЯ НА  АМЕРИКАНСЬКІ 

ЗЕРНОСУШАРКИ  MATHEWS 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЛЬНИКІВ МДП    
ТА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ ТМД НА 
НІМЕЦЬКІ ЗЕРНОСУШАРКИ RIELLA        
                                                                 

                                                                  ПАЛЬНИКИ ТА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ   

                                                                  ДЛЯ НОВИХ СУШАРОК  ТИПУ ДСП 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕРЕСУВНИХ 

СУШАРОК ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ  НА ПРОПАН-

БУТАНІ ТА ДИЗЕЛЬНОМУ АБО 

ПІЧНОМУ ПАЛИВІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУШАРОК ТИПУ ЖСК 

ТА ІНШИХ ТИПІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ ТА НОВІТНІХ 

ПАЛЬНИКІВ ТИПУ МДП (МДГГ) 
 

 

                                       МОДЕРНІЗАЦІЯ СУШАРОК ТИПУ ДСП-30 ТА ДСП-50 
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ТОВ «ЕкоФлейм» (до 2012р. ПП«ЕкоФакел»)   створено з метою впровадження нових 

технологій пов’язаних з горінням у промисловість та виробництва високоефективних 

пристроїв для модернізації та реконструкції котлів, печей та технологічних ліній.  

З 1996 р. за ліцензіями засновників ТОВ «ЕкоФлейм» вироблено більше двох тисяч 

пальників та сотні теплових генераторів на весь спектр палив. 

 

 

 
Газові блочні 

пальники 

 

 
Пило-газові 

блочні пальники 

 

 

 
 

 
Рідкопаливні та 

комбіновані 
пальники 

Теплогенератори 
для сушарок  

 

 

55 років фундаментальних досліджень структури факелу та його 

характеристик, які були розпочаті у 1962 році українським вченим Крижановським 

Володимиром Миколайовичем, засновником ПП «ЕкоФакел». 

35 років найдосконалішому механізму спалювання газу та створення 

методики розрахунку конструктивних параметрів для спалювання різних видів палива. 

У 1983 р. доведено, що мікродифузійне горіння є найоптимальнішим для використання 

в промисловості.  

23 роки промисловій адаптації мікродифузійної технології. Перші 

мікродифузійні пальники були встановлені на промислові котли та сушарки у 1995 р. та 

отриманий перший патент. є три Патенти України, які захищають технологію від 

підробок. 

 
KRYZHANOVSKY™ 
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