
TÄYNNÄ ENERGIAA –
SCHMID-TEOLLISUUSKATTILAT

>> UTSK    >> UTSP    >> UTSR    >> UTSW 



SCHMIDIN KONSEPTOIMAA ÄLYKÄSTÄ 
UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISTÄ

Jokainen ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Tämä vanha totuus pätee myös biolämpöjärjestelmiin. Varmistaaksemme kaikkien 

komponettien häiriöttömän toiminnan, olemme vuosien kuluessa kehittyneet kattila-

valmistajasta järjestelmätoimittajaksi.

Samalla olemme jatkuvasti kehittäneet yksittäisiä komponentteja kohti täydellisyyttä ja 

mahdollisimman suurta yhteensopivuutta. Tuloksena ovat tehokkaasti toimivat Schmid 

-järjestelmät, jotka täyttävät viimeisimmätkin uusiutuvan energiankäytön ympäristö- ja 

taloudellisuusvaatimukset.  
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KATSAUS TERÄVIMPÄÄN 
TEKNOLOGIAAN

Koetellut ja testatut Schmidin lämmitysjär-

jestelmät  asettavat polttotekniikoille ja 

käytön helppoudelle uudet minimitasot.

Huippuunsa kehitetty polttotekniikka täyttää 

tiukimmatkin  puhtaan palamisen vaatimuk-

set. Schmidin kattilat ovat myös erittäin 

taloudellisia hyvästä hyötysuhteesta 

johtuen. Monipuolinen kattilavalikoima 

kattaa hyvin laajasti erilaiset käyttötarpeet 

niin tehon kuin polttoaineenkin suhteen.

Altasyöttävä kekoarina UTSK
Puuhake, sahapinnat, puumurska

Altasyöttävä kekoarina UTSP
Pelletti

Ilmajähhdytteinen liikkuva-arina UTSR
Märkä puuhake, märät pinnat, märkä kuori, 

märkä puumurska, muu märkä polttoaine

Vesijähhdytteinen porrasarina UTSW
Puumurska, lastulevy- / vanerimurska,  pelletti, 

vilja, turve, muu kuiva polttoaine



5

Schmidin laatu takaa optimoidun tehon

1. Varaston täyttö:

 Luukusta, puhaltamalla, kippaamalla  jne. kulloisenkin tarpeen mukaan.

2. Varaston purku:

 Varaston purku hydraulisella tankopurkaimella, nivelvarsipurkaimella tai muulla        

 sopivalla laitteistolla.

3. Polttoaineen siirto:

 Polttoaineen ominaisuuksista riippuen siirtoruuveilla, kaksoisruuveilla tai ketjukola- 

 kuljettimella.

4. Schmid -kattilat:

 Kompakti polttotekniikka automaattinuohouksella. Alhaiset NOx ja pienhiukkas- 

 pitoisuudet täydellisen palamisen ja savukaasujen multisyklonipuhdistuksen ansioista. 

5. Personal Touch PTV ohjain:

 Kehittynyt ohjaus- ja valvontajärjestelmä kosketusnäytöllä ja etähallinnalla.

 Ohjauspiiirien ja palotapahtuman optimoitu hallinta takaavat korkean hyötysuhteen ja  

 alhaiset päästöt.

6. Automaattinen tuhkanpoisto:

 Arinatuhkan ja multisykloneilta tulevan lentotuhkan keräys automaattisesti joko yh- 

 teen tai erikseen järjestelmän kokoon sopivaan säiliöön. 

7. Savukaasujenpuhdistus:

 Savukaasujen puhdistus sopivalla suodatusjärjestelmällä mahdollista tiukimpienkin  

 ympäristönormien täyttämisen. 

SCHMID -KONSEPTIJÄRJESTELMÄ

Nivelvarsipurkain
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Siirtotuuvi

Tankopurkain



UTSK
ALTASYÖTTÄVÄ KEKOARINA

Lyhyesti 

>> Altasyöttävä kekoarina (UTSK)

>> Käyttömuoto: vesi, höyry

>> Arinan jäähdytys: ilma

>> Tehoalue: 180 – 2000 kW

>> Tehonsäätö: modulaarinen

>> Polttoaineen kosteus: 10 – 50%

>> Polttoaineet: sahapinnat, puu-  

 hake ja -murska, pelletti

UTSK -vahvuudet

Edut:

>> Koettu teknologia

>> Kompakti rakenne – integroitu

 multi-syklonipuhdistus

>> Altasyöttävä ilmajäähdytteinen   

 kekoarina

>> Automaattinen tuhkanpoisto

>> Tuhkanpoiston ohjemointi

>> Primääri- ja sekundääri-ilmanpuhal- 

 luksen hallittu ohjaus

Erityistä:

>> Holvimainen tulitilan katto –   

 yksittäiset mukautuvat holvikivet

>> Lämmönvaihtimen putkien automaatti- 

 nen nuohous

Vähäiset päästöt:

>> Rauhallinen ja häiriintymätön poltto- 

 aineen kaasuuntumisalue

>> Toisioilmansäätö  lambda-anturiin  

 perustuva, muuttuvatehoiset ensiö- ja  

 toisioilman puhaltimet

Tulitilassa kolmikerroksinen valumassavuoraus
 

Tulitilan vuoraus koostuu kolmesta kerroksesta:

>> Teräksinen tai keraaminen ankkuri kiinnittää keraamisen massan tulitilan teräsrunkoon  

>> Kosteussulku 30 mm (alumiinifoliopinnoitettu keraaminen kuitu)

>> Tausta eristys 20 – 60 mm (levyt)

>> Saumaton valuvuoraus 150 mm (erittäin savipitoinen valumassa)

Betonin tavoin täristimellä tiivistetty massa on erittäin tiivistä. Liikuntasaumat sallivat vuo-

rauksen elää rikkoutumatta lämpötilamuutosten mukaan.

Altasyöttävä kekoarina UTSP
 

Altasyöttävä kekoarina UTSP on kehitetty erityisesti pellettien polttoa varten. Edistykselli-

nen ohjaus yhdistyneenä tasalaatuiseen polttoaineeseen takaa alhaiset päästöt ja käytön 

helppouden. UTSP-poltinta käytetään sekä uusissa kattiloissa että korvaamaan öly- ja 

kaasupolttimia jo olemassa olevissa järjestelmissä.
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1. Polttoaineen syöttö stokeriruuvilla

2. Valuteräs palomalja ensiöilman syötöllä

3. Palotila

4. Toisioilma

5. Jälkipolttoarina

6. Arinatuhkan automaattinen poisto

7. Arinatuhka-astia

8. Palotilan holvi (valittavissa polttoaineen kosteuspitoisuuden 

mukaan)

9.  Kolmivaiheinen lämmönvaihdin

10. Lämmönvaihtimen etuovi automaattisella   

 paineilmanuohouksella

11. Savukaasujen puhdistus automaattisesti puhdistuvilla  

 multi-sykloneilla

12. Lentotuhka-astia

13. Savukaasuimuri (vaihtoehtoisesti oikea, vasen tai takana)

14. Palotilan käyttö- ja tarkastusluukku
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UTSR
ILMAJÄÄHDYTTEINEN LIIKKUVA-ARINA

UTSR -vahvuudet

Edut:

>> Koettu teknologia

>> Kompakti rakenne – integroitu

 multi-syklonipuhdistus

>> Ilmajäähdytteinen liikkuva-arina

>> Helppohoitoinen hydraulinen liikkuvan  

 arinan käyttökoneisto

>> Päällekkäiset arina-elementit mini- 

 moivat tuhkan putoamisen arina läpi

>> Täysin automaattinen tuhkanpoisto

>> Tuhkanpoisto ohjelmoitavissa

>> Sivuluukut helpottavat arinan huoltoa

>> Hallittu palamisilman puhallus palami- 

 sen eri alueille

Erityistä:

>> Holvimainen tulitilan katto –   

 yksittäiset mukautuvat holvikivet 

>>  Liikuva-arina helposti käsillä

>> Lämmönvaihtimen putkien automaatti- 

 nen nuohous

Vähäiset päästöt:

>> Rauhallinen ja häiriintymätön polttoai- 

 neen kaasuuntumisalue

>> Toisioilmansäätö  lambda-anturiin  

 perustuva, muuttuvatehoiset ensiö- ja  

 toisioilman puhaltimet

Alhaiset NOx -päästöt:

Typpioksidin päästöt riippuvat suuresti 

polttoaineen typpipitoisuudesta.

Tarjolla on erilaisia puhdistusjärjestelmiä:

>> Savukaasujen takaisinkierrätysjärjes- 

 telmä - low NOx

>> SNCR -prosessi, jossa käytetään ureaa  

 puhdistusaineena

>> Katalyyttinen vaihdin

Lyhyesti 

>> Liikkuva-arina (UTSR)

>> Käyttömuoto: vesi, höyry, termoöljy

>> Arinan jäähdytys: ilma / vesi

>> Tehoalue: 100 – 6000 kW

>> Tehonsäätö: modulaarinen

>> Polttoaineen kosteus: 30 – 60%

>> Polttoaineet: sahapinnat, puuha- 

 ke ja -murska, vaihtoehtoiset polt- 

 toaineet

Tulitilassa kolmikerroksinen valumassavuoraus
 

Tulitilan vuoraus koostuu kolmesta kerroksesta:

>> Teräksinen tai keraaminen ankkuri kiinnittää keraamisen massan tulitilan teräsrunkoon  

>> Kosteussulku 30 mm (alumiinifoliopinnoitettu keraaminen kuitu)

>> Taustaeristys 20 – 60 mm (levyt)

>> Saumaton valuvuoraus 150 mm (erittäin savipitoinen valumassa)

Betonin tavoin täristimellä tiivistetty massa on erittäin tiivistä. Liikuntasaumat sallivat vuo-

rauksen elää rikkoutumatta lämpötilamuutosten mukaan.



1. Polttoaineen syöttö – hydraulinen työnnin / kaksoisruuvit

2. Ensiöpalotila

3. Ilmajäähdytteinen liikkuva arina

 (liekki kulkee polttoainetta vastaan)

4. Arinanalus tuhkanpoisto (automattinen tai manuaalinen)

5. Automaattinen arinan tuhkanpoisto

6. Toisiopalotilan huoltoluukku

7. Palotilan holvi (valittavissa polttoaineen kosteuspitoisuuden  

 mukaan)

8. Valumassavuoraus sitoo hyvin lämpöä
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9. Toisiopalotila (optimoi palamisen)

 (alhaiset NOx -päästöt)

10. Kolmivaiheinen lämmönvaihdin

11. Lämmönvaihtimen etuovi automaattisella   

 paineilmanuohouksella

12. Savukaasujen puhdistus automaattisesti puhdistuvilla  

 multi-sykloneilla

13. Savukaasuimuri (vaihtoehtoisesti oikea, vasen tai takana)

14. Palotilan käyttö- ja tarkastusluukku
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UTSW
VESIJÄÄHDYTTEINEN PORRASARINA

Erityistä:

>> Rauhallinen ja häiriintymätön polttoai- 

 neen kaasuuntumisalue

>> Toisioilmansäätö  lambda-anturiin  

 perustuva, muuttuvatehoiset ensiö- ja  

 toisioilman puhaltimet

>> Palotilassa vesijäähdytys

Alhaiset NOx -päästöt:

Typpioksidin päästöt riippuvat suuresti 

polttoaineen typpipitoisuudesta.

Tarjolla on erilaisia puhdistusjärjestelmiä:

>> Savukaasujen takaisinkierrätysjärjes- 

 telmä - low NOx

>> SNCR -prosessi, jossa käytetään ureaa  

 puhdistusaineena

>> Katalyyttinen vaihdin

Lyhyesti 

>> Liikkuva porrasarina (UTSW)

>> Käyttömuoto: vesi

>> Arinan jäähdytys: vesi

>> Tehoalue: 300 – 4200 kW

>> Tehonsäätö: modulaarinen

>> Polttoaineen kosteus: 8 – 40%

>> Polttoaineet: puumurska, lastulevy-,  

 vanerimurska, pelletti, vilja, vaihto- 

 ehtoiset polttoaineet

UTSW -vahvuudet

Edut:

>> Koettu teknologia

>> Kompakti rakenne – integroitu

 multi-syklonipuhdistus

>> Vesijäähdytteinen liikkuva-arina

>> Helppohoitoinen hydraulinen liikkuvan  

 arinan käyttökoneisto

>> Päällekkäiset arina-elementit mini- 

 moivat tuhkan putoamisen arina läpi

>> Täysin automaattinen tuhkanpoisto

>> Tuhkanpoisto ohjelmoitavissa

>> Sivuluukut helpottavat arinan huoltoa

>> Tulitilan kaksoiskatto –   

 yksittäiset mukautuvat holvikivet

1. Ulkoinen eriste

2. Vesivaippa, jossa ankkuripulti

3. Keraaminen matto, alumiinifolio

4. Kuumuutta kestävät kiinnikkeet

5. Valuvuoraus 100 mm

Tulitilassa kolmikerroksinen valumassavuoraus

 

Betonin tavoin täristimellä tiivistetty massa on erittäin tiivistä. Liikuntasau-

mat sallivat vuorauksen elää rikkoutumatta lämpötilamuutosten mukaan. 
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1. Polttosaineen syöttö – stokeriruuvi

2. Vesijäähdytteinen palotila

3. Vesijäähdytteinen porrasarina

4. Tuhkausalue

5. Arinanalus tuhkanpoisto (automattinen tai manuaalinen)

6. Automaattinen arinan tuhkanpoisto

7. Arinan huoltoluukku

8. Palotilan holvi

9. Valumassavuoraus siirtää hyvin lämpöä

10. Toisiopalotila (optimoi palamisen)

 (alhaiset NOx -päästöt)

11. Kolmivaiheinen lämmönvaihdin

12. Lämmönvaihtimen etuovi automaattisella   

 paineilmanuohouksella

13. Savukaasujen puhdistus automaattisesti puhdistuvilla  

 multi-sykloneilla

14. Savukaasuimuri (vaihtoehtoisesti oikea, vasen tai takana)

15. Palotilan käyttö- ja tarkastusluukku
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Polttoaineet

Puumurska:

>> projektikohtainen laitteiston suunnittelu

Puunjalostusteollisuuden sivutuotteet: 

>> hiontapöly ja sahanpuru esim. liimapalkkituotannossa

>> lastulevymurska

>> ovituotannon prosessijäte (sis. jopa alumiinia)

>> MDF-levymurska

Vaihtoehtoisia polttoaineita: 

>> viljan lajittelujäte: irtonainen tai briketöity

>> turve: kuivattuna ja pelletöitynä

>> korsirehu: kuivattuna ja pelletöitynä

Käyttöalue
 

UTSW -kattilat on suunniteltu polttamaan 

polttoaineita, jotka ovat kuivia, korkea 

energisiä ja joiden sulamispiste on matala. 

Tämän tyyppisellä kattilalla ei voida polttaa 

märkiä polttoaineita vaan siihen soveltuu 

ilmajäähdutteinen liikkuva arina - UTSR.

Furnace power graph UTSW 3200

Calorific value 4.61 kWh/kgCalorific value 4.61 kWh/kg
W = 10 %

Calorific value 2.55 kWh/kgCalorific value 2.55 kWh/kg
W = 44 W = 44 %

Amount of fuel [kg/h]
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Oheinen arinakaavio kuvaa nimellisteholtaan 3.200 

kW:in kattilan tehoa eri polttoainemäärillä ja kos-

teusprosenteilla. Kuvaajasta näkyy myös raja-arvot, 

joihin kattila mukautuu. 

UTSW
KÄYTTÖKOHTEET
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LÄMMITYSKONTTI
KOMPAKTI, SIIRRETTÄVÄ JA HETI KÄYTTÖVALMIS

Schmidin bolämpökontti soveltuu hyvin monelaiseen käyttöön, koska se voidaan ottaa 

käyttöön täysin itsenäisesti ilman kalliita perustus- ja rakennustöitä.  Kompakti lämmi-

tyskontti voidaan tapauksesta riippuen liittää joko olemassa olevaan polttoainevarastoon 

tai käyttää erillistä polttoainekonttia, jossa on oma purkujärjestelmä.

Tilaongelmia ?
 

Jos olemassa olevissa rakennuksissa ei ole tarpeeksi tilaa kattila-

huoneelle ja polttoainevarastolle, kompakti lämmityskontti tarjoaa 

oivan ratkasun lämmitystarpeeseen. 

Lämpö käyttöpaikalle
 

Lämmityskontilla saat lämmön suoraan käyttöpaikalle ilman 

kalliita siirtoputkistoja. 

Siirrettävä lämmitysjärjestelmä
 

Kontin helppo siirrettävyys takaa muunneltavuuden, mikäli yri-

tyksesi tarpeet jatkossa muuttuvat. 

Itsenäinen lämmityskontti
 

Kiinteiden lämmitysjärjestelmien sijaan lämmityskontti tarjoaa 

joustavia vahtoehtoja lämmitystarpeesi tyydyttämiseen. 

1. Lämmityskontti

2. Polttoainekontti

3. Tankopurkaimen sylinteri

4. Tankopurkain

5. Polttoaineen siirtoruuvi

6. «Personal Touch» ohjain

7. Biolämpökattila

8. Tuhka-astia

9. Lämmönsiirtoputkisto
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TEHOKKAASTI ENERGIAA 
TESTATUILLA KOMPONETEILLA

Paineilmanuohous
Jokaisessa lämmönvaihtoputkessa on paineilmasuutin, joka muodostaa erikoisventtiilin 

avulla paineilmasta ilmatulpan. Tulppa muodostaa tiiviin pinnan putken pintaan ja puhdis 

taa putken kaikesta noesta. Tämä parantaa kattilan jatkuvaa hyötysuhdetta ja vähentää 

merkittävästi puhdistustyön tarvetta. 

Sytytys
Polttoaine voidaan tarvittaessa sytyttää automaattisesti tehokkaalla kuumailmapuhaltimel-

la. Sytytysputki on valmistettu tulenkestävästä teräksestä.

Tuhkanpoisto
Keskitetty tai erillinen arina- ja lentotuhkanpoisto.
 
Keskitetyssä tuhkanpoistossa arina- ja lentotuhka siirretään automaattisesti ruuveilla 

pyörälliseen tuhka-astiaan.  Erillisessä tuhkanpoistossa arina- ja lentotuhka kerääntyvät 

omiin astioihinsa.

Hyödy vuosien kokemuksistamme kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Valisemme projek- 

tiisi tarjolla olevista komponenteista parhaan kokonaisuuden. Kerromme sinulle mie-

lellään lisää asiakkaillemme räätälöidyistä ratkaisuista.
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Automaattinen arinanalus tuhkanpoisto
Tuhka voidaan haluttaessa siirtää arinan alta automaattisesti hydraulikäyttöisellä tanko-

purkaimella arinatuhkaruuviin.  

Lisälämmönvaihdin
Lisälämmönvaihdin alentaa savukaasujenn lämpötilaa edelleen ja lisää kattilan hyö-

tysuhdetta 3 – 7%.        

 

Toisiopalotilan puhdistus
Automaattinen toisiopalotilan puhdistus paineilmalla poistaa manuaalisen puhdistuksen 

tarpeen. 

Savukaasujen takaisinkierrätys
Vaikeita polttoaineita varten, jotka pyrkivät sintraantumaan alhaisen sulamispisteen-

sä vuoksi, kattila voidaan palotilan lämpötilan alentamiseksi varustaa savukaasujen 

takaisinkierrätyksellä.         

 

Typen oksidien alentaminen
Puuta poltettaessa muodostuu polttoaineesta typen oksideja. 

Näitä (NOx) voidaan vähentää SNCR -järjestelmällä (Selective Non-Catalytic Reduction), 

jossa katalyyttiliuos ruiskutetaan suoraan palotilaan. Puhdistuskatalyyttinä käytetään urea-

liuosta sen helpon varastoinnin ja käsiteltävyyden vuoksi. 



OHJAIN –
JOKAISEN SCHMIDIN        
JÄRJESTELMÄN SYDÄN

Kattilajärjestelmän ohjausyksikkö

Schmid Personal Touch kosketusnäyttöohjain on koko lämmitys-

järjestelmän sydän, jolla valvotaan ja ohjataan koko järjestel- 

mää helposti kuvakkeilla. 

Kosketusnäyttöohjain tarjoaa suuren määrän eri näyttö- ja 

ohjausvariaatioita eri käyttötilanteisiin. Ohjanin valvoo ja säätää 

palotapahtumaa viiden eri säätöarvon perusteella (katso oheinen 

kaaviokuva). Tämä takaa erittäin korkean palamisen hyötysuh-

teen myös vaihtelevilla polttoaineilla. 

Säätöarvot

>> Tehonsäätö: Kattilan tehoa voidaan säätää portaattomasti 

lähtölämpötilan perusteella 30:stä 100%:iin. 

>> Palotapahtuman säätö: Puhtaan palamisen takaamiseksi 

palotapahtumaa optimoidaan jatkuvasti pitämällä palotilan 

lämpötila oikeana polttoaineen syöttöä säätämällä. 

Esimerkkinä UTSR-kattilan ohjauspiirit

Säätö:

Teho

Palotapahtuma

Alipaine

Lambda

Ilmamäärä

>> Alipainesäätö: Palotilan jatkuvasti mitattua alipainetta 

säädetään taajuusmuuttajaohjatun savukaasuimurin avulla. 

Näin vältetään myös savukaasujen pääseminen kattila-

huoneesen. 

>> Lambda-säätö: Lambda-anturilla optimoidaan savukaasu-

jen jäännöshapen määrää.

>> Ilmamäärän säätö: Säämällä puhalluksia saavutetaan 

haluttu palotapahtuma ja kattilan teho.
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Personal Touch ohjaimelle säädetään seuraavia toimintoja

>> Polttoaineen syöttömäärä kattilaan 

>> Palotahtuman ohjaus

>> Automaattinen tuhkanpoisto

>> Savukaasujen puhdistus

>> Etävalvonta internetin kautta

Projektikohtaisesti ohjaimeen voidaan liittää erilaisia toimintoja kuten polttoainevaraston 

siltanosturin ohjaus (hakesiilon automaattitäyttö).

Lämmityspiirien ohjaus (valinnainen)

Palotapahtuman ohjauksen lisäksi Personal Touch ohjain voi haluttaessa säätää myös 

kattilaan liitettyjä lämmistyspiirejä. Näin esim. pienemmissä järjestelmissä ei tarvita 

erillistä lämmityspiirien säätöjärjestelmää vaan mm.seuraavat säädöt voidaan tehdä 

Personal Touch ohjaimella:  

>> Lähtevän veden lämpötila

>> Ulkolämpötilan mukainen verkoston lämpötilan säätö

>> Varaajan lataus
>> Kulutushuippujen tasaaminen verkostossa

Esimerkki etävalvonnasta

Havainnollinen, helposti ymmärrettävä järjestelmä

Intuitivinen kosketusnäyttöohjain

Kosketusnäyttöohjain PC

LAN

CAN Open

SPS

LANInternet

Etävälvonta PC:lle internetin kautta



YKSILÖLLISIÄ –
RÄÄTÄLÖITYJÄ VARASTORATKAISUJA

Optimoitu polttoaineen siirtojärjestelmä

Polttoaineen purku- ja siirtojärjestelmät ovat oleellisia koko lämmitysjärjestelmän luo-

tettavan toiminnan kannalta. Käyttöolosuhteista ja polttoaineesta riippuen voimme tarjota 

asiakkaillemme sopivimman siirtojärjestelmän. Tapauskohtaisesti käytämme joko ruuvi- 

tai ketjukolakuljettimia polttoaineen siirtoon. Tärkeää on laitteiston järeä rakenne sekä 

soveltuvuus käyttökohteeseen ja käytettävälle polttoaineelle.  

Tankopurkain 
Koetellut ja testatut hydrauliset vetävät tai työntävät tankopur-

kainjärjestelmät asennetaan kulutusta hyvin kestäville runkopal-

keille. Polttoaineen siirto kattilaan voi tapahtua ruuvi- tai ketjuko-

lakuljettimella.

Nivelvarsipurkain
Järeä nivelvarsipurkain on kustannustehokas polttoaineen 

purkujärjestelmä pieniin ja keskisuurin kattilajärjestelmiin. 

Nivelvarsipurkaimessa on taittuvat nivelvarret ja kokoojaruuvi.   

Siilojen keskityhjennys
Siiloruuvi: näitä käytettään korkeiden siilojen tyhjennykseen 

keskisuurissa ja suurissa kattilajärjestelmissä.

 

Tyhjennysruuvi
Polttosaineen purku ja siirto ruuvilla. 

Käytetään mm. pellettien purkuun ja siirtoon riittävällä pohjakal-

tevuudella varustetusta siilosta. Tämä on edullinen siirtoratkaisu 

pieniin ja keskisuurin järjestelmiin.
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MUUTAMIA MALLIKOHTEITA

Kunnallinen lämpöverkko Burgdorf Süd, CH, kattila UTSR-2400. kW

Prosessilämpöä kanstanjoista Fratelli Castellino Snc, I-Villanova Mondovi (CN), kattila UTSW-1200 kW

Kunnallinen lämpöverkko Felben-Wellhausen, CH, kattilat UTSK-550 kW / UTSK-360 kW



Sveisiläinen puulämmityksen pioneeri

Schmid AG on sveitsiläinen perheyritys, jokan valmistanut ja kehittänyt puulämmi-

tyslaitteita yli 75 vuoden ajan. Yritys työllistää noin 280 henkeä ja sen päätoimipaik-

ka on Eschlikonissa. 

Sveitsin lisäksi yrityksellä on omat myyntikonttorit ja huoltokeskukset Saksassa, 

Ranskassa ja Italiassa.

Vuosikymmenien ajan Schmid AG on ollut eturintamassa kehittämässä puun poltto-

teknologiaa. Tänään yritys on yksi alan markkinajohtajista maailmassa.

SCHMID LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
TÄYNNÄ ENERGIAA

Schmid AG  |  täynnä energiaa
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