Kotły na biomasę
Biomass boilers

Small,Powerful,Uniconfort.
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TECHNOLOGIA INNOWACYJNA

Uniconfort działa od 60 lat w sektorze technologii energetycznego przekształcania biomasy pochodzącej z rolnictwa, przemysłu drzewnego, przemysłu leśnego i pelletu..

Mamy rozwiązanie dostosowane do Państwa
potrzeb. Nasze biuro projektowe przygotowuje
instalacje indywidualnie dostosowaną i kompletną: od silosu do komina.
Nigdy nie zostawiamy Was samych. Nasza załoga pracuje w każdym zakątku Świata (jesteśmy
jednym z trzech światowych liderów w produkcji kotłów na biomasę), oferujemy opiekę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną, nasz dział
techniczny umożliwia stały nadzór nad instalacją
poprzez zdalny system sterowania i monitoringu
oraz szkolenia dla Waszych techników.
Z nami oszczędzicie. Nie musicie już kupować z
zewnątrz paliw kopalnych, droższych od biomasy
i których koszty stale rosną. Dzięki tym oszczędnościom instalacja szybko się zamortyzuje.

OCHRANIAMY
ŚRODOWISKO

Jesteśmy w stanie przekształcić Wasze odpady
poprodukcyjne w paliwo. Odpady przekształcą
się z kosztów w oszczędność.
Nasze instalacje charakteryzują się wysoką
sprawnością. To oznacza najlepsze wyniki, niskie
zużycie i niskie koszty.
Oszczędzicie także na kosztach robocizny: nasze
instalacje są zautomatyzowane na najwyższym z
możliwych poziomów.
Razem ochraniamy środowisko. Do dzisiaj
wszystkie nasze pracujące instalacje obniżyły
emisję CO2 równoważną do 60 milionów samochodów jeżdżących po całym Świecie. To dlatego, że produkujemy CO2 neutralne (zastąpiło
emisję z używania paliw kopalnych).

WYNIKI

Nasza działalność
• projektowanie i produkcja kotłów na biomasę o
mocy od 90 kW do 15 MW - wodnych, na wodę
przegrzaną, parę, olej diatermiczny i wytwarzających gorace powietrze i gaz.
• wykonywanie instalacji grzewczych na biomasę
i kogeneracji na biomasę “pod klucz”.
• kotły zaprojektowane do różnych rodzajów
biomasy (rolno-leśnej, z wysoką wilgotnością, z
niejednorodną granulacją i dużą zawartością popiołu).
• centrum badawczo-rozwojowe do badań spalania biomasy konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.
• doradztwo dotyczące dofinansowania (Certyfikatów Białych i Zielonych)

Ponadto, dzięki ciągłym testom i badaniom procesów spalania nasze instalacje są bardzo niskoemisyjne, zdecydowanie poniżej norm europejskich i międzynarodowych.
.
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BETTER
PERFORMANCE
We meet all your needs. Our research and development Centre is able to design customised and
complete systems: from the fuel tank to the flue.

tor of technologies for converting energy from
biomass originating from agriculture, wood
waste and from the forestry and pellet industries.
Our field of operation
• Design and production of biomass boilers –
from 90 kW to 15 MW of power – for hot water,
heated water, steam, diathermic oil and hot air
and gas generators.
• “Turnkey” biomass systems and biomass cogeneration systems.
• Boilers compatible with various types of biomass (agro-forestry with high humidity levels,
non-homogenous sizes and high ash content).
• Internal Research Centre specialised in the
study and combustion of conventional and unconventional solid biomass.
• Consultancy for achieving State Incentives
(White and Green Certificates).

We help you save money. You no longer need
to buy fossil fuels which are double the price of
wood biomass and their cost continues to increase. A saving which will allow you to amortise
the cost of the systems in a short time and which
will quickly mean lower operating costs.
We are able to transform your working waste
into fuel. In this way waste is transformed from
cost to resource.
Our systems are highly efficient. This means better performance, lower consumption and therefore lower costs.
And you also save on personnel: in fact our systems are highly automated.

WE HELP THE ENVIRONMENT

INNOVATIVE

TECHNOLOGY
For 60 years Uniconfort has operated in the sec-

And you will never be alone. Our teams work
all over the world (we are among the first three
manufacturers of solid biomass systems in the
world) and we are also able to follow-up after
your system is operational, with our technical
support team which also operates with an efficient teleassistance service, or by supplying
your technicians with training packages.

Together we can help the environment. Up to today our systems have saved the environment from
CO2 emissions equivalent to 60 million automobiles travelling around the world. This is because
we produce CO2 neutral energy (CO2 avoided compared with using fossil fuels). Furthermore, thanks
to continuing research and development aimed
at optimisation combustion, our systems drastically lower emissions, well below the limits established by European and International standards.

Mały, Mocarz,
Uniconfort.

Small,Powerful,
Uniconfort.

PICCOLA NELLE DIMENSIONI Con il silo per il combustiNIEWIELKI GABARYTAMI z
silosem paliwa i możliwością
zabudowy w kontenerze o
długości 6 metrów! (zobacz
rysunki na następnych stronach).

SMALL SIZE It can be stored
in a container of 6 meters
with silo for fuel! (See chart
on next page).

... ALE Z MOCĄ DO 199kW.
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA UNICONFORT,
Atom został zaprojektowany
do spalania biomasy o wilgotności do 30%, jest w stanie
efektywnie spalić także zrębki
i pellet drzewny oraz agropellet, biomasę pochodzącą
z rolnictwa i leśnictwa z dużą
zawartością krzemu, gdzie
wymagany jest zaawansowany proces spalania.
OCHRONA ŚRODOWISKA,
Atom nie tylko spala biomasę
o zerowym bilansie CO2, ale
wytwarza przy tym NOx (tlenki azotu) na bardzo niskim poziomie oraz minimalne ilości
pyłów co ma ogromny wpływ
na obniżenie smogu.
BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ, te aspekty przyświecały projektantom Atoma. Kocioł jest prosty w użytkowaniu
w bardzo solidnej konstrukcji,
gdzie jesgo waga jest większa
o 30% w porównaniu z kotłami innych marek o tej samej
mocy.
Gwarantujemy maksymalne
bezpieczeństwo i długą żywotność.
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…BUT POWERFUL Power
up to 199 kWth.
HIGH TECHNOLOGY UNICONFORT Atom is designed
for the combustion of biomass with a moisture content
up to 30% on a dry basis, and
is capable of burning, besides
conventional wood chips
and pellets, also agripellet,
fuel derived from processing waste and agroforestal
waste with a high silicon
content, which require
very sophisticated combustion technologies.
CARE FOR THE ENVIRONMENT Not only does Atom
burn wood biomass fuels at
a zero value CO2 balance, but
produces a very low NOx (nitrogen oxide) and particulate
matter.
SAFETY AND RELIABILITY
OVER TIME Atom designers aimed at reaching this
goal. The machine is easy
to be used, it has, a massive
structure and weighs 30%
more than the three boilers
of its power. Made to ensure
maximum safety and long
life of the system.		

agropellet

POTENZA

DA 90 A 199 kWt

POWER

FROM 90
TO 199 kWth

ZWARTE
GABARYTY

WYSOKOŚĆ mm 1900
SZEROKOŚĆ mm 1100

SMALL SIZE

HEIGHT mm 1900
WIDTH mm 1100

pellet

EMISJE

NISKI POZIOM
NOX

ORZA

EMISSIONS

LOW NOx
EMISSION

CHARAKTERYSTYKA
KONSTRUKCJI

• PRODUKT SERYJNY
• KONSTRUKCJA W STANDARDZIE
KOTŁÓW PRZEMYSŁOWYCH
• WAGA 1800 KG

CONSTRUCTION FEATURES

• MASS PRODUCTION
• CONSTRUCTION STANDARDS 				
OF INDUSTRIAL BOILERS
• WEIGHT 1800 kg

PALIWO

• PELLET
• AGROPELLET
• ZRĘBKI

FUELS

• PELLET
• AGRIPELLET
• WOODCHIPS

zrębki woodchips

SYSTEM ZRĘBKOWY

WOOD CHIP SYSTEM
1
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1.

magazyn zrębków
wood chip store

2.

ślimak
screw

3.

kocioł
boiler

4.

cyklon
wentylator wyciągowy
odpopielacz
cyclone
smoke aspirator
ash extraction system
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2
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5. zbiornik kumulacyjny
puffer

SYSTEM KONTENEROWY

SYSTEM PELLETOWY

PELLET SYSTEM
8

1.

magazyn pelletu
pellet silo

3.

palnik fuocomatic
fuocomatic

5.

odpopielacz
ash extraction system

7.

wentylator spalin
smoke aspirator

2.

podajnik ślimakowy
secondary screw

4.

kocioł
boiler

6.

cyklon
cyclone

8.

komin
chimney
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CONTAINER SYSTEM
1.

zbiornik paliwa
mini silo

2.

kocioł
boiler

3.

odpopielacz
ash
extraction system

4.

cyklon
cyclone

5.

wentylator wyciągowy
smoke aspirator

1
2

6 metri / 20 feet

INSTALACJA ZABUDOWANA
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W KONTENERZE 6 METROWYM
A 6 METERS CONTAINER

2
3

1

HOLDS THE ENTIRE
BIOMASS SYSTEM

DANE TECHNICZNE I WYMIARY

TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS

A

B

C

Model Model

Atom

Moc Power

kW

do up to 199

Waga Weight

kg

1800

litrów litres

650

Wysokość* Height*

A - mm

1900

Długość maksymalna* Maximum length*

B - mm

2750

Szerokość maksymalna* Maximum width*

C - mm

1100

Pojemność wodna Water

*wymiary mogą się różnić w zależności od wymagań - Measurements may undergo variations also according to specific requirements

SCHEMAT DZIAŁANIA

FUNCTIONAL DIAGRAM
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1. podajnik ślimakowy
screw

5

2. komora spalania
combustion chamber
3. komora dopalania
post-combustion chamber

3

4. wymiennik płomieniówkowy
heat exchanger

2
1
6

5. komin
chimney
6. odpopielacz
ash extraction

ZASTOSOWANIE ATOM ATOM APPLICATIONS ZASTOSOWANIE ATOM ATOM APPLICATIONS
ATOM DLA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

ATOM FOR SHOPS AND MALLS

• Ogrzewanie sklepów w centrach
handlowych
• Thermal energy for heating shops
and malls

ATOM DLA WSPÓLNOT

ATOM FOR CONDOMINIUMS

• Ogrzewanie budynków publicznych
i prywatnych
• At the service of public and private
buildings

ATOM W KONTENERZE

ATOM IN CONTAINER

• Zintegrowany system w kontenerze
6 metrowym, kompletna ciepłownia
na biomasę
• Integrated system in a 6 meters
container used as a thermal power
station and biomass silo

ATOM DO OGRZEWANIA AGROTURYSTYKI

ATOM FOR HEATING HOLIDAY FARMS

ATOM DO HODOWLI KWIATÓW

ATOM FOR GARDENING NURSERIES

ATOM DO OGRZEWANIA HOTELI

ZASTOSOWANIE ATOM ATOM APPLICATIONS ZASTOSOWANIE ATOM ATOM APPLICATIONS

ATOM FOR HEATING HOTELS

• Zielona energia dla ogrzewania
obiektów wypoczynkowych i
restauracji
• Green energy for rooms, Spa
and restaurant

• Energia cieplna do szklarni i hodowli
zwierząt
• Thermal energy for glasshouses
and garden centres

• Zielona energia dla hoteli 		
z basenem
• Green energy for hotels
with swimming pool

IT-EN

OUR PLANTS ALL OVER THE WORLD
UNITED KINGDOM
IRELAND
SWEDEN
FINLAND
BALTICS
BELARUS
POLAND
UKRAINA
RUSSIA
ROMANIA
MOLDOVA
BULGARIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
FRANCE
SPAIN
SLOVENIA

atom
up to
199 kWth

cmt

from 300 kWth
to 5,8 MWth

CROATIA

eos

from 200 kWth
to 5,8 MWth

SERBIA
GREECE
ITALY
TURKEY
KATAR
LEBANON
JAPAN
MALAYSIA
CANADA
UNITED STATES
MEXICO
COSTA RICA
VENEZUELA
PERÙ
CHILE
AFRICA
AUSTRALIA

biotec

from 350 kWth
to 5,8 MWth

Uniconfort Srl
Via dell’Industria, 21
35018 San Martino di Lupari / Padova
Italy
tel. +39 049 59.52.052
fax +39 049 59.52.099
info@uniconfort.com
www.uniconfort.com

global

from 350 kWth
to 25 MWth

