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СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 

для підприємств теплових мереж 
 

Модернізація та реконструкція  котлів 
 

Для підприємств міських  
теплових мереж пропонуємо: 

 обладнання для часткового або повного заміщення газу на котельнях  
 мінімально можливу вартість обладнання, робіт та послуг 
 оплата з передплатою від 25% та можливістю доплати протягом року 
 проведення шеф-монтажних робіт та пуску пальників без додаткової оплати 
 досконалий механізм реконструкції без додаткових матеріалів та витрат 
 організацію обміну досвідом на модернізованих котельнях 
 індивідуальний підхід для отримання максимального ефекту 



 

НВП «ЕкоЕнергоКомплекс» створене з метою впровадження нового рівня техніки 
у промисловість, виробництво та розповсюдження високоефективних пристроїв 
для модернізації та реконструкції котлів, печей і технологічних ліній. 

Засновниками НВП «ЕкоЕнергоКомплекс» є власники патентів на найкращі 
пальники та камери згоряння, що забезпечено мікродифузійною технологією. 

З 1996 р. за ліцензіями наших засновників спроектовано та вироблено більше 
2 000 пальників та сотні теплових генераторів на весь спектр палив. 

Прикладом успішної комплексної реконструкції та модернізації котелень тепло-
мережі обласного центру є комунальне підприємство Хмельницьктеплокомун-
енерго, котли якого було повністю переобладнано протягом трьох років. 

50 років фундаментальних досліджень 
Дослідження структури факелу та характеристик фронту полум’я були розпочаті у 1962 р. 
видатним українським вченим-дослідником Крижановським Володимиром Миколайовичем. 

30 років найдосконалішому механізму спалювання газу 
20 років промисловій адаптації мікродифузійної технології 
10 років нашій технології спалювання рідкого палива та пилу 

1. Модернізація котлів ПТВМ, КВГМ, ДКВР, ВК, КБНГ та ін.: 
 встановлення пальників серії МДП (МДГГ) нашого виробництва підвищує ККД 

котла на номінальному режимі та додатково при зниженні навантаження до 20 %; 

 заміна системи безпеки котлу, встановлення високоточних регуляторів,   
економічних вентиляторів та сучасних процесорних пультів управління котлами. 

 встановлення комбінованих пальників та допоміжного обладнання для 
можливості роботи на синтетичному газі, рідкому паливі або сумісного з ними 
спалювання твердого палива в різному вигляді.  

         
 

   



 

2. Реконструкція та модернізація котлів ТВГ, КВГ, НІІСТУ: 
 заміна подових та форкамерних пальників на пальники серії МДП (МДГГ) 

підвищує ККД котла в діапазоні регулювання до 90…95 % – рівня сучасних 
котлів, розширює діапазон регулювання до 20…100 %; 

 заміна системи безпеки котлу, встановлення високоточних регуляторів,   
економічних вентиляторів та сучасних процесорних пультів управління котлами. 

 встановлення комбінованих пальників та допоміжного обладнання для 
можливості роботи на синтетичному газі, рідкому паливі або сумісного з ними 
спалювання твердого палива в різному вигляді.  

      

3. Модернізація систем автоматичного управління котельних: 
 заміна пальникових та котлових датчиків на продукцію провідних світових виробників; 

 пульти автоматичного управління на базі сучасних програмованих процесорів; 

 зручний інтерфейс для настройки та безпечного дистанційного управління. 

       

ПЕРЕВАГИ ПАЛЬНИКІВ – це потрібна структура та форма факелу 
з максимальною тепловіддачею, маневреність, адаптованість, 

надійність та втілення найпрогресивнішої методології. 

 



 

Наші авторські права на технологію та пальники МДП (МДГГ) 
підтверджені патентами, монографіями та багатьма публікаціями.  

       

       

 

Володимир Миколайович 
Крижановський  

Автор новітньої теорії горіння газів 
Автор мікродифузійної технології 
спалювання та пальників МДП (МДГГ)  

 

Мікродифузійна технологія –  
досконалість доведена! 
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