
HEATING SYSTEMSHEATING SYSTEMS

PODAWANIE PNEUMATYCZNE PELLETU
PODAJNIKI DO KOTŁÓW DUŻEJ MOCY 100 - 1000 KW

WŁAŚCIWOŚCI
Automatyczny pneumatyczny system podawania pelletu do kotłów C.O. dużych mocy.
Kompletny i uniwersalny system pneumatycznego podawania pelletu 
na znaczne odległości z magazynu pelletu lub większego zasobnika.

Magazyn pelletu może być umiejscowiony daleko od kotłów a jego wielkość
jest ograniczona tylko dostępną powierzchnią magazynową.
Oprócz pelletu podajnik może transportować także inne paliwa: ziarna zbóż, pestki, łupiny itp.
System jest uniwersalny - można go podłączyć do dowolnego kotła i zasobnika.
System zawiera profesjonalną turbinę ssącą o dużej wydajności oraz separator pyłu
z automatycznym czyszczeniem za pomocą sprężonego powietrza.

Transport paliwa może odbywać się na różne sposoby: ze zbiornika 
większego, płaskiego dna, big baga, magazynu, silosa itp.
Funkcja (możliwość) usuwania popiołu z kotła na zewnątrz.
Wysoka wydajność do 350kg / h zapewnia szybkie napełnienie większych kotłów.

Zestaw 1
Turbina ssąca 2,2kW, separator 
pyłu z filtrem i dozownikiem, au-
tocleaner-automatyczne czyszcze-
nie filtra, sterownik PLC, czujniki 
poziomu paliwa, pneumatyczny 
elektrozawór, separator pyłu LT40, 
sonda ssąca z mieszaczem.

Zestaw 2
Turbina ssąca 2,2kW, separator 
pyłu z filtrem i dozownikiem, au-
tocleaner-automatyczne czyszcze-
nie filtra, sterownik PLC, czujniki 
poziomu paliwa, pneumatyczny 
elektrozawór, separator pyłu LT40, 
pająk ssący.
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PODAWANIE PNEUMATYCZNE PELLETU
PODAJNIKI DO KOTŁÓW DUŻEJ MOCY 100 - 1000 KW

WŁAŚCIWOŚCI
Automatyczny pneumatyczny system podawania pelletu do kotłów C.O. dużych mocy.
Kompletny i uniwersalny system pneumatycznego podawania pelletu
na znaczne odległości z magazynu pelletu lub większego zasobnika.

Magazyn pelletu może być umiejscowiony daleko od kotłów a jego wielkość
jest ograniczona tylko dostępną powierzchnią magazynową.
Oprócz pelletu podajnik może transportować także inne paliwa: ziarna zbóż, pestki, łupiny itp.
System jest uniwersalny - można go podłączyć do dowolnego kotła i zasobnika.
System zawiera profesjonalną turbinę ssącą o dużej wydajności oraz separator pyłu
z automatycznym czyszczeniem za pomocą sprężonego powietrza.

Transport paliwa może odbywać się na różne sposoby: ze zbiornika
większego, płaskiego dna, big baga, magazynu, silosa itp.

Funkcja (możliwość) usuwania popiołu z kotła na zewnątrz.
Wysoka wydajność do 350kg / h zapewnia szybkie napełnienie większych kotłów.

Zestaw 1
Turbina ssąca 2,2kW, separator pyłu z 
filtrem i dozownikiem, autocleaner-
auto, sterownik PLC, czujniki poziomu 
paliwa, pneuma-tyczny elektrozawór, 
separator pyłu LT, sonda ssąca z 
mieszaczem.

Zestaw 2
Turbina ssąca 2,2kW, separator
pyłu z filtrem i dozownikiem,
autocleaner, sterownik PLC,
czujniki poziomu paliwa,
pneumatyczny elektrozawór,
separator pyłu LT, pająk ssący.

13

Kocioł / piec pelletowy Magazyn pelletu, zasobnik, Bigbag

pająk
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separator pyłu z
filtrem +
dozownik

separator
pyłu LT40

pneumatyczny
elektrozawór

sterownik
programowalny
PLC

system
automatycznego
czysczenia filtra
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pneumatycznej
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Magazyn pelletu
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PODAWANIE PELLETU Z MAGAZYNU Z PŁASKIM DNEM

kocioł pelletowy

wyrzutnia
powietrza
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sonda ssąca z 
mieszaczem

separator pyłu z
filtrem +
dozownik

separator
pyłu LT40

pneumatyczny
elektrozawór

sterownik
programowalny
PLC

system
automatycznego
czysczenia filtra

moduł turbiny
pneumatycznej
380V 2,2kW

czujnik max.
poz. pellet

czujnik min.
poz. pellet

kompresor

PODAWANIE PELLETU Z MAGAZYNU ZE SKOSAMI

Magazyn pelletu

kocioł pelletowy

wyrzutnia
powietrza


