
Unsere Produkte und ihre Umweltfreundlichkeit wurden von folgenden 
international anerkannten Instituten getestet:

Die in diesen Prospekt   abgedruckten Daten dienen zur Orientierung. 
Die zugesicherten Eigenschaften unserer Heizungsanlagen entnehmen Sie bitte Ihrem detaillierten Angebot. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Lämpöä  
uusiutuvasta
energiasta.



Yrityksen historiaa

Yritystoiminta alkoi 50-luvun puolivälissä, jolloin maatalouden koneellistuminen oli voimakasta ja 
omakotitaloissa siirryttiin huoneistokohtaisista lämmityksistä vesikiertoisiin  keskuslämmitysjärjestelmiin. 
Erilaisten maataloudessa käytettävien koneellisten apuvälineiden tarve oli suuri ja sotien  jälkeinen 
uudisrakentaminen loi tarvetta keskuslämmityskattiloille. Veljekset Ala-Talkkari Oy perustettiin vuonna 1955 
Ylihärmässä maatilalla, jonka perustajien isä oli hankkinut Amerikan hopeakaivoksilla tienaamillaan rahoilla.
Noista ajoista Veljekset Ala-Talkkari Oy on kasvanut Lapuan Hellanmaassa noin 100 henkilöä työllistäväksi 
keskisuureksi yritykseksi, jolla on omia tuotantotiloja noin 1,5 ha. Yritys suunnittelee ja valmistaa
lämmityskattiloita, kiinteän polttoaineen polttolaitteita, lämpökeskuksia sekä traktorikäyttöisiä lumilinkoja ja 
hiekoittimia. Lisäksi yrityksellä on alihankintaa tekevä koneistamo. Yrityksen tuotantoa myydään kotimaan 
ja Euroopan lisäksi myös muihin maanosiin.

Sitoutuminen laatuun ja ympäristönsuojeluun

Tuotteidemme laatu ja toimivuus ovat toimintamme ensisijaisia tavoitteita. Toimintamme ohjaamiseksi ja 
varmistamiseksi olemme luoneet laatu- ja ympäristöjärjestelmän, jota valvoo Det Norske Veritas (DNV). 
DNV on laadunvalvontaan auktorisoitu yritys ja he ovat myöntäneet toiminnallemme ISO 9001:2008 
laatu- ja ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatit. Yrityksemme laatu- ja ympäristöpolitiikoissa on 
sitouduttu jatkuvaan toimintamme parantamiseen, lainmukaisuuteen ja ympäristön suojelemiseen. 
Jätteiden kierrätys, energiaa säästävä tuotanto, henkilökunnan koulutus ja ympäristövaikutusten huomioon 
ottaminen ovat jatkuvan seurannan alaisia asioita.

Tarvekartoitus ja suunnittelu 

Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiä ratkaisuja, jotka sopivat parhaiten heidän vaatimuksiinsa ja 
tarpeisiinsa. Tarvekartoitus, laitteistojen mitoitus, sijoittelusuunnittelu ja neuvonta perustuvat 
asiakaslähtöiseen ajateluun sekä mahdollistavat tyytyväisen ja pitkäaikaisen liikesuhteen. Yrityksen pitkä 
kokemus alalla ja asiantuntevan henkilökunnan osaaminen yhdessä nykyaikaisten suunnittelujärjestelmien 
kanssa tekevät tuotteistamme laajasti hyväksyttyjä. Yrityksen jatkuva yhteistyö niin käyttäjien kuin 
tutkimus- ja kehityslaitosten sekä eri viranomaistahojen kanssa takaavat tulevaisuudessakin vaatimukset 
täyttävät lämmitysjärjestelmät sekä niiden osat. Tuotteemme ovat läpäisseet tiukat keskieurooppalaiset 
hyötysuhde- ja päästövaatimukset eri polttoainevaihtoehdoilla. Tuotteitamme on testattu Euroopassa eri 
testauslaboratorioissa  maakohtaisten vaatimusten ja EN 303-5 normin mukaan. Runsas 
referenssikohteidemme määrä auttaa myös eri vaihtoehtojen etsinnässä ja avaa uusia näkökulmia 
ratkaisuille.

 



Valmiit lämpökeskukset

Veto Cont S 

Veto Cont S valmistetaan 60-120 kW:n tehoalueelle. Kesäkäyttö pienel-
lä osateholla on useimmille ongelma, mutta Veto Cont S toimii 
luotettavasti tällöinkin kehittyneen ohjausjärjestelmän ansiosta. 
Toimivuuden takaa myös puolipyöreä syöttöputki, jonka yläkulmassa 
isompikin palanen liikkuu vaivattomasti. Tilava polttoainesiilo 14m³ 
mahdollistaa pitkän täyttövälin ja monipuolinen 
polttoainevalikoima vaivattoman ja edullisen lämmöntuotannon.

Veto Cont M

Veto Cont M on oikea valinta niin maatalouden, teollisuuden kuin 
kiinteistöyhtiöidenkin lämmöntuotannon tarpeisiin. Teholuokassa 
on malleja 150-500 kW väliltä.Suuri siilo takaa harvat täyttövälit. 
Veto Cont M-malleja on saatavilla 23-29m³ siilolla. 
Polttoaineena voidaan käyttää haketta, brikettiä, palaturvetta tai 
pellettiä. Takaovet ja ajorampit mahdollistavat helpon täytön suoraan 
perävaunusta kippaamalla.

                  
Veto Cont L ja D 
 
Veto Cont L-lämpökeskus on erityisesti lämpöyrittäjille ja teollisuudelle 
suunnattu lämmöntuotannon ratkaisu. Veto Cont L on parhaimmillaan 
aluelämpökeskuksena tai suurten kiinteistöjen lämmöntuottajana. 
Veto Cont L malleja valmistetaan 500 kW:sta aina 700 kW:n asti
ja Veto Cont D malleja aina 2000 kW teholuokkaan asti.

Tehtaalla valmiiksi rakennettu ja varusteltu lämpökeskus on nopeasti 
käyttöönotettavissa. Ainoastaan lämpökanaalien sekä syöttövirran 
kytkentä ja näin lämpökontti on valmiina tuottamaan edullista lämpöä ja 
on erilleen sijoitettuna aina myös turvallinen. Lämpökeskuksiin on 
saatavilla myös runsaasti lisävarusteita asiakkaan toiveiden mukaan, 
mm: lisäputkilähdöt, tuhkanpoisto, automaattinuohous, gsm valvonta, 
etäkäyttöjärjestelmä.



Veto-stokerikattilat 30-990 KW
kiinteälle polttoaineelle.

Veto keskuslämmityskattiloiden rakenne on vuosikymmenten 
vankan kokemuksen ja kehittämisprosessin tulos.

Kattila on suunniteltu erityisesti stokerikäyttöön eli kiinteän 
polttoaineen polttimille. Kattilan kätisyys on asiakkaan valittavissa, 
jolloin laitteiston käyttö ja huollon helppous korostuu. 
Veto stokerikattiloiden ison vesitilavuuden vuoksi varaajaa ei 
tarvita. Veto 30-100 kattiloihin on saatavilla myös tehokas 
käyttövesikierukka, jolla hoidetaan kiinteistön lämmin 
käyttövesi.

Kattiloissa voi myös lisävarustuksen kanssa käyttää esim. 
klapeja (Veto 30-80). Lisävarusteilla, kuten automaattinuohous ja 
automaattinen tuhkanpoisto saadaan kattilan hyötysuhde vieläkin 
tehokkaammaksi ja käyttö edelleen helpommaksi. Valmistaja 
suosittelee savukaasupuhallinta käytettäväksi isompien kattiloiden 
kanssa.

Ulkomitat Savukaasuyhde Varustelu Teho Paino Vesi-
tilavuus

Malli Pituus Leveys Korkeus Leveys Korkeus Käyttövesi-
kierukka

Sähkövastus-
liitäntä kW kg l

Veto 30 1020 620 1350    Ø 168,3 * 1) 1), 3) 30 460 270

Veto 60 1190 720 1380 Ø 168,3 1), 2) 1), 3) 60 650 340

Veto 75 1190 720 1380 Ø 168,3 - - 75 640 290

Veto 80 1190 720 1580 Ø 168,3 1), 2) 1), 3) 80 740 410

Veto 100 1340 820 1580 Ø 193,7 1), 2) 1), 3) 100 900 475

Veto 120 1340 820 1580 Ø 193,7 - - 120 880 385

Veto 150 1620 820 1750 Ø 240 - - 150 1070 460

Veto 220 1880 1070 1750 Ø 300 - - 220 1700 850

Veto 300 2380 1100 2200 400 200 - - 300 2300 1300

Veto 400 2490 1320 2200 600 200 - - 400 3600 1400

Veto 500 2900 1530 2200 800 200 - - 500 4100 1700

Veto 700 3430 1740 2200 1000 200 - - 700 6000 3000

Veto 990 3430 1740 2700 1000 200 - - 990 7500 4200

1) 1 kpl vakiovarusteena
2) toinen kpl lisävarusteena
3) lämpöparoni lisävarusteena
* yhteen korkeus lattiasta keskelle
   yhdettä 1190 mm

Veto 100 kW automaattinuohouksella

Veto 75
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Järjestelmän joustavuus

Polttoainesäiliön koko ja polttoaineen syöttötapa,
syöttöaukon ja hormiinlähdön suunta kattilassa
voidaan soveltaa käyttäjän tarpeen mukaisesti.
Veto-laitteet voidaan joustavasti sovittaa jo
olemassa oleviin tiloihin.

Veto Mat

- 40 kW
- polttoainevaihtoehdot:
    - hake P 30, M 30
    - vilja
    - pelletti
    - turve
- 500 l polttoainesäiliö
- logiikkaohjaus

Veto 6 (kuvassa 4 m³ jatkosiilolla)

Veto 8

- 40 - 120 kW
- polttoainevaihtoehdot:
    - hake P 45, M 30
    - vilja
    - pelletti
    - turve
- 8 m³ polttoainesäiliö
- 3 m³ jatkosiilo (4 m³)
- syöttö Jousipurkaimella
- logiikkaohjaus

Veto Jousipurkain

- 40 - 990 kW
- polttoainevaihtoehdot:
    - hake P 45, M 30
    - vilja
    - pelletti
    - turve
    - briketti
- saatavilla 16 m³ säiliöllä tai
  pelkkänä laitetoimituksena, jolloin siilotilavuus jopa yli 100 m³
- lautasen halkaisija 1 m
- logiikkaohjaus
- Sulkusyötin sisältyy toimitukseen
  (ei säiliömallit)

Vahvasta kulutusteräksestä valmistetut
sekoitinlautanen ja syöttöruuvi
takaavat  polttoaineen häiriöttömän syötön.

Veto Turvehakemaatti

- 40 - 120 kW
- polttoainevaihtoehdot:
    - hake P 45, M 30
    - vilja
    - pelletti
    - turve
    - briketti
- 1 m³ polttoainesäiliö
- jatkosiilovaihtoehdot:
    - 1 m³ suora
    - 1,7 m³ kartiojatko
    - 3 m³ sivutäyttö
- logiikkaohjaus

Veto Turvehakemaatti

Veto 6

- 40 - 120 kW
- polttoainevaihtoehdot:
    - hake P 45, M 30
    - vilja
    - pelletti
    - turve
    - briketti
- 2 m³ polttoainesäiliö
- jatkosiilovaihtoehdot:
    - 0,5 m³ kannella (2,5 m³)
    - 2 m³ kannella (4 m³)
    - 4 m³ kannella (6 m³)

Lämmityslaitevaihtoehdot

Voit valita lämmitysjärjestelmäsi Ala-Talkkarin laajasta tuotevalikoimasta kiinteistösi koon ja 
polttoainesiilon täyttövälin mukaan.







Veto-lämmitysjärjestelmän lisävarusteet

Sulkusyötin

Sulkusyötin mahdollistaa avonaisen polttoainesiilon käytön sekä antaa 
asennusmahdollisuuksia polttoainesiilon suhteen. Sulkusyötintä on 
saatavilla kahta eri kokoa. Pienempi Sulkusyötin on  Ø 125 mm 
syöttöruuville sekä isompi Ø 160 mm ja Ø 200 mm syöttöruuveille.   
Sulkusyöttimen rakenne yhdessä automatiikan kanssa takaavat 
turvallisen ja häiriöttömän polttoaineen syötön.

Veto-paineilmanuohoin

Veto-lämmityskattiloihin on saatavilla lisävarusteena 
Veto-paineilmanuohoin. Paineilmanuohoin antaa ohjauskeskuksen 
mukaan paineilmaiskuja. Lyhyillä paineilmaiskuilla lämmityskattilan 
tulipinnat pysyvät puhtaina. Paineilmanuohoimen kolme tärkeintä 
ominaisuutta ovat: 1) hyötysuhde nousee, 2) lämmityskattilan käyttöikä 
pitenee, 3) lämmityskattilan huoltotyö vähenee.
Veto-paineilmanuohoin on saatavilla kaikkiin Veto-lämmityskattiloihin
30 kW:sta aina 990 kW:n asti.

Automaattinen tuhkanpoisto

Lämmityskattilan tuhkanpoistoon on useita ratkaisuja.
Tuhkaruuveja on työntävänä, vetävänä sekä kaksiosaisina. 
Tuhkaruuvit vähentävät huomattavasti lämmityskattilan 
hoitotyötä. Lisäksi tuhkaruuvit lisäävät toimintavarmuutta, 
lämmityskattilan käyttöikää sekä turvallisuutta. 300 - 990 kW 
lämmityskattiloihin on saatavilla myös tuhkaruuvit 
konvektio-osaan (kattilan takaosaan).   

  



Veto polttimet

Ala-Talkkarin kiinteän polttoaineen polttolaite on varustettu erillisellä, katti-
alaan asennettavalla polttimella. Veto polttimilla on mahdollista polttaa 
erilaisia kiinteitä biopolttoaineita, kuten puuta, turvetta ja polttokelpoisia 
kasveja, jotka ovat käsitelty sopivaan palakokoon.
Veto poltinten ohjaus- ja polttotekniikka mahdollistaa energian talteenoton 
erinomaisella hyötysuhteella myös polttoaineen tyypin ja laadun vaihdellessa. 
Polttimet ovat joko ilma- tai vesijäähdytteisiä, kiinteä- tai liikkuva-arinaisia. 
Liikkuva-arinaiset polttimet pitävät tehontuoton tasaisena sekä vähentävät 
merkittävästi kuonan muodostumista ja kerääntymistä arinalle. Arinan ja 
liikkuvien osien vaihtomahdollisuus tekevät Veto polttimista pitkäikäisiä ja 
käyttövarmoja.  

Happiohjatut lambda- ja XL-ohjauskeskukset

Veto ohjauskeskukset perustuvat ohjelmoitaviin logiikoihin. Polttolaitteen 
tehon säätö tapahtuu kattilaveden lämpötilan ohjaamana. Polttoaineen ja 
ilman määrän ohjaus perustuu savukaasujen jäännöshapen mittaukseen. 
Veto ohjauskeskukset pitävät polttimen parhaan hyötysuhteen alueella, tehon 
ja polttoaineen laadun vaihdellessa. Lämmityslaitteiston tärkeimmät 
aputoiminnot, kuten tuhkaruuvit, savukaasupuhallin, nuohous ja sytytys 
voidaan automatisoida logiikkaohjauksella. Nämä toiminnot ovat 
ohjauskeskuskohtaisia ja näin ollen ohjauskeskuksesta 
riippuen lisävarusteita. 

Veto etähallinta

Veto-etähallinta mahdollistaa kattilalaitoksen tärkeimpien 
toimintojen valvonnan internetin yli omalta tietokoneelta, puhelimella tai 
muulla mobiililaitteella. Vikahälytykset siirtyvät tekstiviestinä puhelimeen tai ne 
näkyvät Internetin yli tietokoneella, mikä mahdollistaa nopea vasteajan 
häiriötilanteissa. Etähallinta on lisävaruste, joka on saatavilla 
tiettyihin ohjauskeskuksiin. Tekstiviestipohjainen GSM hälytyskeskus on 
lisävaruste, joka voidaan liittää kaikkiin Veto ohjauskeskuksiin. 

Sähkösytytys

Sähkösytytyksen hyöty tulee etenkin pienen lämpötarpeen aikana, koska 
tällöin lämmityslaitteisto tuottaa lämpöä vain tarpeen vaatiessa, eikä
aja lämmityslaitteistoa taukokäynnillä. Tällöin lämmityskattila pysyy 
puhtaampana ja hyötysuhde paranee, lisäksi polttoainetta säästyy. 
Sytytysautomatiikka sytyttää polttoaineen polttimessa, jonka jälkeen polttimen 
ohjaus jatkaa automaattikäytöllä asetusarvojen mukaisesti. 
Sytytysautomatiikka on asennettavissa kaikkiin Veto ohjauskeskuksiin 
lisävarusteena. Varustekokonaisuuteen kuuluu sytytyspuhallin, 
kytkentäkeskus ja ohjelmisto.



Veto-lämmitysjärjestelmät

Veto kattilat, polttolaitteet ja ohjauskeskukset sekä erilaiset valinnaisvarusteet mahdollistavat oikean 
laitekokonaisuuden jokaiseen käyttötarpeeseen.

Seuraavassa taulukossa on koottuna tekniset tiedot syöttölaitteista.

Tuhka-astia

Tuhka-astia on tarkoitettu kattilan tuhkaruuvien lisävarusteeksi, 
jonka kapasiteetti on noin 800 litraa. Tuhka-astian pohjassa on 
trukkihaarukoiden tilat kuljetuksen helpottamiseksi. Tuhka-astiaa 
suositellaan aina tuhkaruuvin lisävarusteeksi, varsinkin isompien 
kattiloiden yhteydessä. Suuri täyttötilavuus mahdollistaa 
pitkät tyhjennysvälit. 

Savukaasupuhdistin

Veto Savukaasupuhdistin erottaa savukaasujen hiukkaset 
puhdistimessa olevaan erilliseen säiliöön. Puhdistimen puhallinta 
ohjataan ohjausautomatiikalla, joka pitää kattilan tulipesässä halutun 
alipaineen. Savukaasupuhdistimeen liitetty savupiippu voi olla 
luonnonvetoista piippua huomattavasti lyhempi.

Veto Mat Veto 
Turvehakemaatti

Veto
6

Veto
8

Veto Jousipurkain
säiliöllä 16 m³

Veto
Jousipurkain

Säiliön tilavuus 0,5 m³ 1 - 4 m³ 2 - 6 m³ 8 - 11 m³ 16 m³ - 22 m³ jopa yli 100 m³

Säiliön tyyppi tiivis tiivis tiivis tiivis tiivis avoin

Syöttömenetelmä sekoitinlautanen 2 x sekoitinlautanen 2 x sekoitinlautanen
jousella Jousipurkain Jousipurkain Jousipurkain

Syöttöruuvin halkaisija
(halkaisija x lehden vahvuus) 100 x 10 mm 125 x 10 mm 125 x 10 mm 125 x 10 mm 125 - 200 x 10 mm 125 - 200 x 10 mm

Syöttöruuvin pituus 340 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 4000 mm 1000 4000 mm syöttöruuvi 800 mm
siiloruuvi 3000 mm

Säiliön perusosan mitat 
(syvyys x leveys x korkeus)

940 mm (s)
760 mm (l)

1600 mm (k)

760 mm (s)
1500 mm (l)
1400 mm (k)

1370 mm (s)
2600 mm (l)
1200 mm (k)

2300 mm (s)
2700 mm (l)
2200 mm (k)

2900 (s)
2900 (l)
2600 (k)

2000 - 5000 mm (s)
2000 - 5000 mm (l)

Sulkusyötin ei lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste kyllä

Sähköjännite 400 V/3-vaiheinen kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Logiikkapohjainen ohjauskeskus kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Takapalon esto kaksinkertaisin kaksinkertainen kolminkertainen kolminkertainen kolminkertainen nelinkertainen

Puhallin kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Liekinvalvonta kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Polttimen teho 40 kW 40 - 120 kW 40 - 120 kW 40 - 120 kW 40 - 640 kW 40 - 990 kW

Syöttöruuvin liike eteen-/taaksepäin eteen-/taaksepäin eteenpäin eteenpäin eteenpäin eteenpäin

Sähkömoottorit kpl (teho) 1 (0,75 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 1 (1,1 kW) 2 (1,1+1,5 kW)

Syöttöruuvit kpl 1 1 1 1 1 2

Kapasitiivinen anturi 
sulkusyöttimessä ei ei ei ei ei kyllä

Lambda-ohjauskeskus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Sytytysautomatiikka lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste



Suunnittelu- ja asennusvaihtoehtoja.



Valmistaja:

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 LAPUA

Puh: (06) 433 6333
Fax: (06) 437 6363
www.ala-talkkari.fi

VETO-lämmityslaitteiden laatua ja ympäristöystävällisyyttä on testattu
ja tunnustettu seuraavilla kotimaisilla ja kansainvälisillä tutkimuslaitoksilla:

SERTIFIOITU
ORGANISAATIO

ISO 9001

SERTIFIOITU
ORGANISAATIO

ISO 14001
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15 Oikeus muutoksiin pidätetään.
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