
BIOWARMER KARTA KATALOGOWA  

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny  i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego 
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BIOWARMER 

BIOWARMER to kocioł wodny, stalowy, stojący, jednofunkcyjny. Jest to 

urządzenie wielopaliwowe z automatycznym systemem podawania 

paliwa, przystosowane do spalania biomasy. BIOWARMER może być 

montowana zarówno w nowych jak i modernizowanych kotłowniach w 

celu automatyzacji procesu spalania, poprawienia komfortu obsługi jak 

również ze względu na obniżenie emisji szkodliwych związków do 

atmosfery. 

Zaletą główną naszego systemu biomasowego jest automatyczny proces spalania. Palnik wyposażony jest w grzałkę do 

rozpalania wbudowaną w innowacyjny żeliwny palnik  do spalania biomasy. Dzięki żeliwnym elementom jest on 

całkowicie odporny na odkształcenia i utrzymuje stałą wysoką temperaturę w palenisku, dzięki czemu efektywnie spalamy każdy rodzaj 

biomasy. 

Kotły Biowarmer mogą być opcjonalnie wyposażone w palnik schodkowy UNI-BIO, który zwiększa zakres paliwa zastosowawczego.  

Palniki wersji UNI-BIO posiadają palenisko wyposażone w wielo-segmentowy ruchomy ruszt typu schodkowego włączany cyklicznie w 

czasie pracy palnika. Konstrukcja rusztu zapewnia skuteczne opróżnianie paleniska z powstającego żużla. W palniku rozdzielono 

strumienie powietrza na strumień powietrza pierwotnego oraz wtórnego spalania.  

Palniki te są zaprojektowane i dedykowane do spalania wszystkich rodzajów rozdrobnionej lub granulowanej biomasy od zrębki, 

pelletów, poprzez granulaty jakości przemysłowej, aż po agro-pellet, agro-brykiet ze słomy zbożowej. 

PALIWO  
Paliwo podstawowe Bio Pelets/zrębka: 
Do kotła Bio Pelets/zrębka  z automatycznym podawaniem paliwa zalecany jest: 
-  biomasa z trociny w formie pellet o średnicy od 6 do 10mm i długości do 50mm.  
Wartość opałowa nie powinna być niższa niż 18MJ/kg a wilgotność nie powinna przekraczać 10%. 
- zrębka o maksymalnych wymiarach do 30 mm.  
Paliwo zastępcze  Bio Pelets/zrębka: 
- pestki wiśni, czereśni 
W wersji kotła z palnikiem schodkowym UNI-BIO: 
-agropelet ze słomy o średnicy 6-12mm 
-brykiety ze słomy o średnicy 50mm i długości 50mm (dopuszcza się średnicę do 80 mm pod warunkiem, że brykiet nie jest zbyt długi i zbyt twardy). Przetestowane 
na brykietach firmy ASKET. 
 
         TABELA DANYCH TECHNICZNYCH                                  

Model kotła BIOWARMER  

25* 

 

 

BIOWARMER  

38* 

BIOWARMER  

50 

BIOWARMER  

75 

BIOWARMER  

100 

BIOWARMER  

150 

BIOWARMER  

200-250 

BIOWARMER  

300-350 

Moc 

kotla 

Pellet, zrębka, brykiet 

ze słomy 

 25 

 

 

38 50 75 100 150 200-250 300-350 

sprawność % 87-91 

pojemność wodna dm3 120 155 190 260 360 470 1600 1820 

ciśnienie dopuszczalne bar 2 

min. temp. zasilania o C 65 

max. Temp. zasilania o C 90 

temperatura spalin przy mocy 

nominalnej 

o C  180-340 oC 

temperatura spalin przy mocy 

minimalnej 

o C 100-140 

klasa sprawności, emisji  klasa sprawności cieplnej 5,  

opór po stronie wody; ∆t=10K mbar 220 

opór po stronie wody; ∆t=20K  0,55 

podciśnienie kominowe  Pa 15-20 15-20 20-25 20-25 25-30 25-30 25-30 30-35 

zalecana min.  wysokość komina m 8 8 8 8-10 8-10 12 14 14 

zalecany przekrój komina cm2 400 400 400 600 600 600 1500 1500 

poj. Zbiornika paliwa m3 Na indywidualne zamówienie od 1,15 do 5 m3 

 

1130 

1130 

1130 

1130 

Na zapytanie 

 

 

Zużycie 

paliwa 

Przy mocy 

znamionowej na 

brykietach 

trocinowych 

kg/h 6,9 10,5 13,8 20,7 27,6 41,4 55,2 82,9 

Orientacyjny 

czas pracy na 

jednym 

załadunku 

h 51,2 33,7 25,6 31,1 23,3 15,6 11,7 - 

pobór mocy(w za. od wersji) W 850 850 850 850-2250 850-2250 850-2250 850-2250 850-2250 

pobór mocy grzałki (opcja) W 400-450 

 
*Wersja bez rusztu schodkowego bez możliwości spalania brykietów i agro-biomasy 

 
 
 
 



BIOWARMER KARTA KATALOGOWA  

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny  i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego 
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych danych technicznych zawartych w karcie katalogowej. 

 

Budowa układu do spalania biomasy w kotle BIOWARMER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
W opcji istnieje też możliwość wykonania systemu automatycznego odpopielania. 

 
 
ZALETY 

• automatyczna regulacja procesu spalania,,  

• elektryczna zapalarka, 
• duże zbiorniki paliwa, 

• Możliwość aranżacji wsypu paliwa na indywidualne zamówienie 
• Możliwość montażu systemu odpopielania 
• Segmentowy ruszt ze specjalnego stopu żeliwa 

• Schodkowy ruchomy ruszt skutecznie opróżniający palenisko z żużla-palnik rozpoczyna oraz kończy pracę z czystym paleniskiem 

• Opatentowany system dystrybucji powietrza decyduje o jakości i sprawności spalania 

• Modulacja mocy – regulacja mocy palenia w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej 
• Dedykowane do stałej zabudowy nie wymagają demontażu palnika do czyszczenia i  konserwacji 
• Do 50% oszczędności w stosunku do ogrzewania olejem opałowym 

• Szwajcarski napęd ruchomego rusztu z 5-cio letnią gwarancją 

• Niezawodne i trwałe urządzenia 

 
AUTOMATYKA 

RK2006 LPG 
Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest na 
poziomie zadanym przez użytkownika poprzez 
sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem 
zasypowym lub podajnikiem dozującym 
współpracującym z wbudowanym podajnikiem 
wewnętrznym (stokerem). Regulator umożliwia 

sterowanie pompą obiegu CO i pompą CWU. Regulator posiada także możliwość 
automatycznego zapalania paliwa. 
Regulator posiada wyjście [D] pozwalające na podłączenie za pośrednictwem 
modułu UM–1 dodatkowego sygnalizatora alarmu lub mechanizmu czyszczącego. 
Wyświetlacz graficzny LCD pozwala na prostą i intuicyjną obsługę, a bogate 
możliwości programowania parametrów regulatora umożliwiają precyzyjne 
dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zabudowa zbiornika paliwa w kotłach  
BIOWARMER wykonywana jest na indywidualne zamówienia 
dostosowując pojemność i gabaryty do potrzeb Klienta.  


