Uniwersalny zestaw FARMHEAT
szwedzka technologia w atrakcyjnej cenie
Uniwersalny zestaw FARMHEAT sk ada si z palnika, przedpaleniska, zbiornika i
przepustnicy. Zakres mocy 20-120kW (pellety)
FARMHEAT jest skonstruowany do spalania wszelkich rodzajów biomasy w postaci:
kukurydzy, zbo a, maku rzepakowych, trocin, zr bek, pellet, brykietów
FARMHEAT jest atwy w obs udze, ca y zestaw mo na od czy od pieca i odsun na
specjalnych szynach do serwisu.
FARMHEAT jest bezpieczny, wyposa ony w 3 niezale ne systemy bezpiecze stwa.
FARMHEAT mo na pod czy do dowolnego kot a na paliwa sta e.
FARMHEAT mo na pod czy do wi kszego, zewn trznego magazynu na paliwa z
bezobs ugowym nape nianiem przez podajnik
FARMHEAT jest wypróbowany, od wielu lat w srogim skandynawskim klimacie.
FARMHEAT to wysoka jako i niezawodno - inwestycja która si op aca.

Aby zapewni d ug ywotno palnika (10-20 lat) przy temperaturach spalania dochodz cych 1200oC
przedpalenisko wykonane jest z materia u ceramicznego znosz cego temperatury do 1800oC.
Zastosowanie ceramiki wysokiej jako ci pozwala na zwolnione zmian temperatur co pozytywnie wp ywa
na ywotno urz dzenia jak i na proces spalania i efektywno palnika która osi ga ponad 91%.
Rodzaj biopaliwa ma znaczenie dla uzyskanego efektu palnika. Efekt palnika o znamionowej mocy 120
kW przy zastosowaniu pelet drewnianych zmniejsza si do 100 kW dla owsa, 60kW dla yta i 40kW dla
pszenicy. Zawarto energetyczna zbó jest porównywalna jednak struktura ziarna jest inna. Ziarno owsa
jest lu ne i mi kkie, ziarno to pali si szybciej i lepiej ni ziarno pszenicy które jest znacznie twardsze i
trudniejsze do rozpalenia. Ziarno ubinu jak i kukurydzy odda wi cej energii w tym samym palniku.
Podobnie jak makuchy które s oleiste i atwopalne.

Dane techniczne zestawu FARMHEAT
Zasilanie 380V (220), Temp. spalania 1200 oC, Sprawno

Palnik:

spalania min. 91%, ci g kominowy 1,0- 1,5 mm np

Farmheat 32

Farmheat 65

Farmheat 95

Farmheat 120

Moc (pelety)

32 kW

65kW

95kW

120kW

Moc (zr bki)

32kW

65kW

95kW

120kW

Moc (owies)

27 kW

55 kW

81 kW

100 kW

Moc ( yto)

16 kW

33 kW

50 kW

60 kW

8 kW

15 kW

35 kW

40 kW

385 (+25 ko n)

585 ( + 25 ko n.)

785 (+25 ko n)

785 (+25 ko n)

450

475
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560 (+ nogi 150)

185 x 185

235 x 235

285 x 285

285 x 285

Zbiornik (l)

30l.

200 l.

240 l.

600 l.

D ugo

740

740

1180

1590

Moc (pszenica)
D ugo
Szeroko

(mm)
(mm)

Otwór w kotle (mm)

(mm)

Szeroko

(mm)

600

600

600

600

Wysoko

(mm)

920- 1220

1030- 1330

1030- 1330

1230- 1530

1050- 1350

1860- 2160

1630- 1930

1880- 2180

210- 510

210- 510

210- 510

210- 510

Ca kowit a wysoko

(mm)

z ot wart

pokry w

Wysoko

do cent rum kot a

Zabezpieczenie termiczne
Zabezpieczenie przed cofaniem si
aru do zbiornika
polega na zbiorniku z wod który jest otwierany przez
bimetalowy wentyl bezpiecze stwa. Wentyl ten
przepuszcza tylko tyle wody by zwil y paliwo tak aby
ar nie przedosta si do zbiornika paliwa. Kiedy
temperatura w podajniku zostanie obni ona do
odpowiedniej warto ci wentyl zamyka si i palnik mo e
pracowa bez przerwy. Wentyl ten jest niezale ny od
dostawy pr du. W ten sposób unika si ca kowitego
zalania palnika i jego wygaszanie co nast puje w
zabezpieczeniach z wentylem woskowym który przy
podwy szonej temperaturze si topi.

Przepustnica automatycznego podajnika
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