
Ekologia i ekonomia w ogrzewaniu  

Palnik na owies i pellety typu Agrotec to nowo jaka firma Scanbio wprowadza 
na rynek polski. Producentem urz dzenia jest szwedzka firma SBH-SYSTEMS.  
Palniki  typu Agrotec przeznaczone s g ównie dla ogrzewania gospodarstw 
rolnych. Palnik mo na pod czy do ka dego pieca na paliwa sta e. Podczas 
spalania  wytwarzane jest ciep o rz du 10-25 kW , dzi ki czemu istnieje 
mo liwo ogrzania nawet do 500m2 powierzchni. Materia em 
wykorzystywanym  do spalania jest owies  lub pelety czyli granulat z trocin lub 
wiórów drzewnych..  

-Palnik  na owies i pellety posiadamy w naszym gospodarstwie  od lutego 2004 
roku. Zamonotowali my go  do pieca , s u cego do tej pory do ogrzewania 
w glem. Jestem bardzo zadowolony z tego typu rozwi zania. Dzi ki temu, e 
dzia anie palinka jest w pe ni zautomatyzowane , zapewnia czysto i komfort 
u ytkowania. Dla mnie jest  to równie bardzo ekonomiczny sposób ogrzewania 
Materia em wykorzystywanym do spalania jest bowiem owies , który  sam 
produkuj . Dzi ki czemu koszty, które ponosz s znacznie ni sze ni w 
przypadku opalania w glem. Owies jest równie bardzo wydajny. 150 kg  zbo a 
mo na ogrzewa mieszkanie o powierzchni 200m2 przez ponad trzy doby

 

-mówi 
Jan Padyna, rolnik z Brzuchania ko o Miechowa.   

Przy zakupie urz dze rolnicy mog skorzysta z 50% dotacji z Sektorowego 
Programu Operacyjnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Firma ch tnie udziela wi cej informacji na ten temat

  

Jak si okazuje ,wykorzystanie  tego typu paliw to jedn z najbardziej 
optymalnych metod ogrzewania. Zarówno pellety jak i owies nie zawieraj 
adnych chemicznych dodatków, co podczas spalania nie powoduje 

negatywnego wp ywu na rodowisko. Ni szy  o ponad  po ow  koszt pellet jak i 
owsa w stosunku do cen oleju i gazu powoduje, e biomasa staje si w ostatnim 
czasie  jednym z najbardziej ekonomicznych rozwi za .

  

Uprawa owsa do celów energetycznych daje szans rolnikom do wykorzystania 
od ogów czy gleb mniej szlachetny do uprawy energii. 1-1,5ha roli wystarczy do 
ogrzania domu o powierzchni 150 m2.  

Firma Scanbio oferuje równie retortowe palniki na pellety o mocy do 300 kW 
jak i kot y o mocy do 600 kW do ogrzewania budynków u yteczno ci publicznej 
jak szkó czy osiedli mieszkaniowych. Urz dzenie wykonane jest

 

wed ug 
technologii retortowej co oznacza , e paliwo podawane jest od do u . Dzi ki 
temu  nawet najdrobniejsze cz stki  pelletu s spalane zanim opuszcz palnik ,co 
zapewnia wysoka ekonomi  i niezawodn prace kot a. Kocio wyposa ony w 
palnik retortowy typu Ecotec jest bardzo atwy w obs udze. Powsta y podczas 



spalania popió nie gromadzi si w palniku lecz jest z niego na bie co usuwany. 
Wyczyszczenia kot a z popio u mo e si odbywa podczas pracy kot a bez jego 
wygaszania. W celach serwisowych ca y palnik mo na w atwy sposób wyj z 
kot a. Najwi kszy nacisk jest jednak po o ony na bezpiecze stwie. Palnik typu 
Ecotec wyposa ony jest w 5 niezale nych systemów bezpiecze stwa co 
eliminuje katastrofy w wypadku awarii systemu. Do najbardziej istotnego 
elementu systemu nale y odseparowanie magazynu paliwa od kot a. To w a nie 
cofniecie si aru do zbiornika paliwa mo e doprowadzi do po aru w kot owni.

 

Firma Scanbio oferuje indywidualne i bezpieczne rozwi zanie kot owni na 
pelety najwy szej jako ci po rozs dnej cenie.

  

W Polsce pellet na dzie dzisiejszy jest atwo dost pny. Produkuje je ju ponad 
15 fabryk, a kolejne s w budowie. Rozpisanie przetargu na dostaw peletu 
gwarantuje sta cen i jako paliwa.

 

Jeden z najwiekrzych kot owni na pelety w Polsce to kot ownia w nowo 
wybudowanej szkole w Rzgowie k/Konina. Kot ownia sk ad jaca si

 

z 2 kot ów 
o cznej mocy 400 kW ogrzewa budynek szkolny jak i przyleg hale sportow . 
Jako pierwsza alternatywa ogrzewania przy planowaniu szko y by a kot ownia 
olejowa. Jednak ze wzgledu na gwa townie rosn cej ceny oleju opa owego 
sk oni a zarz d gminy do obejrzenia sie za alternatywami. Wybur pad  na pellets 
poniewarz jest to paliwo tanie i  nie zanieczyszczaj ce rodowisko. Kot ownia 
jest pe no automatyczna podobnie jak kot ownia na olej 

Dotychczasowa eksploatacja potwierdza trafno wyboru tej technologii. 
Najwi ksze znaczenie dla samorz du ma aspekt ekonomiczny eksploatacji 
kot owni. Jej eksploatacja jest znacznie ta sza od kot owni w glowej (nie trzeba 
zatrudnia palaczy oraz dodatkowo jest efekt ekologiczny), jak równie od 
kot owni olejowej, gdzie przy obecnych cenach oleju eksploatacja jest ta sza o 
oko o 45 % Jako inwestor jeste my w pe ni usatysfakcjonowani zarówno 
urz dzeniami, które pracuj w kot owni, jak równie wykonawc tego zadania. 

 

mówi Jerzy Kasprowicz, cz onek zarz du Gminy Rzgów k/Konina

    

    

 

Kot ownia w Rzgowie,    2x200 kW                Kot ownia w Go awicach,  400kW 
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