
Zespół automatycznego 
spalania biomasy 

rozdrobnionej
moc 30 kW – 960 kW





• Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. 
Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i 
odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z 
upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz 
odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady 
komunalne i przemysłowe. Im mniejsza wilgotność, 
i bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą 
ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym 
paliwem jest na przykład produkowany z 
rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet lub 
pelet. Paliwo zagęszczone, takie jak brykiet czy 
pelety drzewne, uzyskuje się poprzez suszenie, 
mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania 
takim paliwem są obecnie niższe od kosztów 
ogrzewania olejem opałowym.

BIOMASA



W naszej ofercie znajdują się innowacyjne 

zestaw do spalania biomasy rozdrobnionej 

najpopularniejszych paliw stałych na rynku o 

mocy od 30 do 2 000 kW



Nasze rozwiązania opisywane szeroko są  w 

prasie i internecie branżowym. Od 30 lat na 

rynku !



Paliwo zalecane

Zrębka drzewna GZ 30 mm
Pellet

Zastepczo:
Ziarna zbóż

Trocina
Brykiety

Agrobiomasa



Budowa systemu podawania



Wersja podstawowa



Wzmocnione przekładnie

śruby i motoreduktory



Innowacyjny palnik

schodkowy żeliwny



Innowacyjny palnik samoczyszczący z ruchomym 

rusztem i własnym ślimakiem podawczym



Budowa palnika



RK 2006L2B - automatyka
• Regulator RK 2006L2B 

obsługuje:  

• pompę c.o.

• pompę c.w.

• współpracuje z termostatem 
pokojowym

• Zastosowanie:

• Futura Bio Pellets

• PelletS



IGNEO TOUCH opcja
• Regulator  ma budowę 

modułową i może obsłużyć do 
16 obiegów c.o

• Obiegi c.w.

• Solary

• Bufor

• Zastosowanie:

Sigma



Ecomax-800P

Zastosowanie:
Futura Bio Pellets
PelletS



Przykładowe rozwiązania
i schematy kotłowni



Przykładowy schemat kotłowni 
350kW 



Przykładowy schemat kotłowni 
600kW z dwoma kotłami 



Obiekty referencyjne



Kotłownia na biomasę 2 x 300 kW –
Szkoła gastronomiczna Słowacja



Kotłownia na biomasę 3 x 350 kW –
klinika w Larysie - Grecja



Kotłownia osiedlowa na biomasę 
700 kW – Litwa



Kotłownia osiedlowa na biomasę 
600 kW – Słowacja



Kotłownia 300 kW – Fabryka stolarki 
okiennej Białystok



Kotłownie 2x 200 kW i 100kW –
Donieck Ukraina



Kotłownia 100 kW – ferma norek


