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ТЕПЛОВИМ МЕРЕЖАМ УКРАЇНИ 

Модернізація та реконструкція котлів ТВГ та КВГ 

              
 

Модернізація котлів ПТВМ та ДКВР 

             
 

Модернізація котлів КВГМ 

             
 



 

ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ» (до 2012р. ПП «ЕкоФакел») створене з метою впровадження нового 
рівня техніки у теплоенергетичну промисловість, розробки та виробництва 
високоефективних пальників та теплогенераторів для модернізації та реконструкції котлів, 
печей, сушарок та технологічних ліній. 

Пальники розроблені та вироблені ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ» відповідають найвищим міжнародним 
стандартам якості та експортуються до США під торговою маркою Periflame™. 

Промислова розробка пальників МДП (МДГГ) була розпочата у 1995р. Крижановським 
Володимиром Миколайовичем та продовжується його сином, Крижановським Юрієм 
Володимировичем, засновником ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ». На конструкції пальників отримано 
п’ять Патентів України. 

За ліцензіями ТОВ «ЕКОФЛЕЙМ» (до 2012р. НПП «ЕкоФакел») спроектовано та вироблено 
тисячі пальників та теплогенераторів на весь спектр палив. 

З 2018 р. пальники виготовлені за ліцензією розробника позначаються торговою маркою 

 

 

 

«ЕКОФЛЕЙМ» пропонує модернізацію котлів шляхом: 

 встановлення пальників 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 котла, встановлення високоточних 
регуляторів, економічних вентиляторів та сучасних пультів керування; 

 встановлення комбінованих пальників та допоміжного обладнання для можливості 
роботи на зрідженому газі, синтетичному газі, рідкому або твердому паливі. 

 

«ЕКОФЛЕЙМ» пропонує підприємствам теплових мереж 

 можливість індивідуального підбору обладнання під будь-який бюджет; 

 оплата з передплатою від 30% та можливістю доплати протягом року; 

 проведення шеф-монтажних робіт та пуску пальників без додаткової оплати; 

 досконалий механізм реконструкції без додаткових матеріалів та витрат; 

 обмін досвідом на модернізованих котельнях.  

ПЕРЕВАГИ ПАЛЬНИКІВ –  
це керована структура та форма факела  

з максимальною тепловіддачею,  
маневреність, адаптованість, надійність  

та втілення найпрогресивнішої методології.  
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