Kotlownia na pelety z palnikiem BioTec

Kot ow nia na pelety jest czysta i pe noautomatyczna podobnie jak kot ownia na gaz czy
olej jednak koszty ogrzewania sa o ponad po ow ni sze

Palniki BioTec mog by montowane zasadniczo na dowolnym kotle posiadajacym odpowiednie
gabaryty komory spalania. Palnik jest sterowany termostatem pieca.
Palniki BioTec nadaj si równie do spalania pelet o nizszej jakosci. Spalanie pelet z domieszk
kory nie sprawia problemów.
Pelety drzewne to tanie i czyste rod o energii odnawialnej. Inwestycja w kotlownie na pelety
swiadczy o trosce zarowo o dzisiejsze jak i nastepne pokolenia.
Pelety sa dostepne niemal w calej Polsce. Na zyczenie poinformujemy o najblirzszym punkcie
sprzedarzy.
Czas amortyzacji kot owni na pellets to oko o 1-2 lat.( Porównywaj c olej)
Szwedzkie palniki retortowe s stosowane w Skandynawji juz od 1992 roku znane z wysokiej
jakosci i niezawodnosci. Po dzie dzisiejszy wyprodukowano ponad 15 000 palników tego typu o
mocy 15 kW do 300 kW do jednorodzinnych domków, przedszkoli, szkó , szklarni, zak adów,
ko cio ów, spó dzielni mieszkaniowych ..
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Palnik typu C
100-300 kW

1. G owica z wysokiej jakosci eliwa. G owica jest skonstuowana aby spalenie odbywa o si
bezpiecznie i efektywnie przy optymalnej dostawie powietrza. Paliwo podawane jest od spodu
co umo liwia d ug i niezawodn funkcje palnika
2. Ga nica proszkowa obowi zuje przy palnikach o mocy powy ej 100 kW.
3. limak dla równomiernego dozowania paliwa niezale nie od jego ilo ci i jako ci w magazynie
4. Zasobnik na równomiernego i kontrolowanego podawania paliwa z czujnikiem poziomu do
regulacji podawania pellet z magazynu.
5. Silnik nap dowy do luzy i limaka.
6. Hermetyczna luza zapobiega niepo danemu przep ywowi powietrza do palnika.
7. Wentylator z mo liwo ci regulowania ilo ci podawanego powietrza
8. Regulator dostawy powietrza z mo liwo ci optymalnego uregulowania spalania
9. Podwójnie anodyzowane ustniki do wdmuchu powietrza. Dostarcza tlen potrzebny do
optymalnego spalania gazu drzewnego i jednocze nie redukcji emisji.
10. Ruchomy pierscie wydala popiol z g owicy i zrusza paliwo do efektywniejszego spalania
11. 20 mm izolacji termicznej mi dzy palnikiem a kot em
12. Czujnik plomienia w cza zap on palnika w razie p omie by zagino
Pi

niezale nych elementów bezpiecze stwa to:
1.Chermetyczna luza.
2.Termiczny bezpiecznik.
3.Czujnik p omienia.
4.Ga nica proszkowa.
5.Elastyczna nie pal ca si rura spadkowa.
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Dane techniczne
Typ palnika
Effekt palnika
Sprawno

palnika

Napi cie
Moc
Waga
D ugo
Szeroko

(od kotla)
(poza kotlem)

C1

C2

C3

100-140 kW

150-240 kW

250-300 kW

~95 %

~95 %

~95 %

220/380 VAC

220/380 VAC

220/380 VAC

260 W

400 W

400 W

~130 kg

~150 kg

~150 kg

550 mm

550 mm

550 mm

500 mm

500 mm

500 mm

350x350mm

450x350mm

450x350mm

Najmniejsze wymiary otworu w kotle:
Szeroko

x Wysoko

G boko

komory

700 mm

700 mm

700 mm

Wolna przedstrze nad g owic

~600 mm

~700 mm

~800 mm

Zalecana wielko magazynu na pellets
Maksymalne zuzycie pellets
Czas oprórznienia magazynu

~25 m3
~31kg/h
min 20 dni

~30 m3
~54kg/h
min 14 dni

~35 m3
~67kg/h
min 13 dni

Scanbio sp. z o.o. , ul. Miejska 10A, 01352 Warszawa, tel: 022 6660959, fax: 022 6647960
www.sbh- systems.com, e- mail info@sbh- systems.com

Konversja kotlowni olejowej na opalanie peletem

To rozwi zanie daje bardzo wysokie oszczedno ci kosztów ogzrewania przy ograniczonej investycji.
Dostawiony kocio na pelety stanowi jednostke podstawowa pokrywajaca 80-90% rocznego
zapotrzebowania energi cieplnej.
Kociol olejowy sluzy jako rezerwa i pokrywa szczytowe zapotrzebowania.

Automatyczne ogrzewanie peletem jest wygodne jak olejem a ta sze jak w glem
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Roczny koszt paliwa do kot owni o mocy 200kW w tysiacach. Z oty(w 2004 roku)
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