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Uniconfort has been working for 60 years in the 
technology sector of energy conversion using solid 
Biomass. Primarily from Forest, Woodworking Industry, 
Agricultur, Food processing Industry, Dedicated Tree 
and Grass crops, Cleaning Urban Landscaping.
Our fields of operation are:
• Design and construction of Biomass Boilers
• Production of biomass boilers for hot water, super-

heated water, steam, thermal oil, air and hot gas 
generators

• Turnkey biomass systems
• Turnkey biomass cogeneration systems
• Boilers compatible with various types of biomass
• R&D Center specialized in the study of conventional 

and non-conventional biomass combustion
• Boilers with thermal power from 90 kW to 25 MW.

Uniconfort od 60 lat działa w branży technologii konwersji 
energetycznej Biomasy stałej, pochodzącej z Przemysłu le-
śnego i obróbki drewna, Rolnictwa, branży Przetwórstwa 
spożywczego, Upraw dedykowanych i Oczyszczania ziele-
ni miejskiej.
Zakres naszych działań to:
• Projektowanie i produkcja Kotłów na Biomasę
• Produkcja Kotłów na Biomasę do wytwarzania gorącej 

wody, przegrzanej wody, pary, oleju diatermicznego, 
oraz Kotłów wytwarzających gorące powietrze i gaz

• Gotowe do użytku Instalacje na Biomasę
- Gotowe do użytku Instalacje Kogeneracyjne na Biomasę
• Kotły kompatybilne z wieloma rodzajami biomasy
• Wewnętrzne Centrum Badawcze, wyspecjalizowane w 

analizie spalania biomasy konwencjonalnej i nie tylko
• Kotły o mocy od 90 kW do 25 MW. 



Kotły Uniconfort są kompatybilne z różnymi rodzajami bio-
masy:

• Pochodzącymi z przemysłu leśnego i obróbki drewna 
(trociny, kora, zrębek o różnej wielkości kawałków)

• Z rolnictwa (gałęzie z przycinki drzew, słoma i plewy, ściół-
ka zwierzęca, skórki i pestki)

• Z odpadów przemysłu spożywczego (skórki pomidorów, 
odpady z destylacji, obróbki jabłek, produkcji soków 
owocowych, młóto browarniane, resztki z oleju z ziaren, 
z obróbki otrębów)

• Z upraw dedykowanych, drzewnych lub roślin zielnych (o 
krótkiej i średniej rotacji płodozmianu)

• Z oczyszczania zieleni miejskiej i wałów ochronnych. 

Uniconfort Boilers are compatible with various types of 
Biomass: 
• Forest and Woodworking waste (Sawdust, Bark, 

Chips of various sizes) 
• Agricultural Waste (Olive yard and Vineyard Waste, 

Straw and Husk, Horse Litter, Peel and Stones) 
• Food Processing Industry waste (Tomato peels, 

Sospand distillation residues, Apples, fruit, Brewery dis-
tillation residues, Oil seed and Bran processing) 

• Dedicated tree and grass crops (short-medium rota-
tion)

• Cleaning urban landscaping and embankments 
(Green waste).
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The core system:
the Uniconfort 

boiler

Kocioł Uniconfort, 
serce instalacji. 

Pięć różnych typów 
technologii 
kogeneracji 

Kogeneracja to produkcja energii elek-
trycznej i cieplnej, poprzez odzysk cie-
pła wytworzonego do produkcji elek-
tryczności. Pozwala na racjonalizację 
wykorzystania źródła energii pierwot-
nej (oszczędność energetyczna), przy 
jednoczesnej optymalizacji sprawno-
ści całej instalacji. 

Cogeneration is the production of 
electricity and heat from a single 
source. Highly efficient, capturing 
heat losses during production of elec-
tricity and converting it into useful 
thermal energy.



TURBINA 
PAROWA 

do 5 MW el

STEAM 
TURBINE  
up to 5 MWel 

ROZPRĘŻACZ
do 300 kW el 

EXPANDER
up to 300 kWel

SYSTEM ORC 
do 3 MW el   

ORC SYSTEM
up to 3 MWel  

TURBINA 
POWIETRZNA

do 300 kW el

AIR 
TURBINE  
up to 300 kWel 

SILNIK 
PAROWY
do 700 kW el   

STEAM 
ENGINE

up to 700 kWel

Pięć różnych typów 
technologii 
kogeneracji 

Kotły Uniconfort proponują 5 różnych technologii 
kogeneracji, na bazie szczególnych potrzeb produk-
cji energii u Klienta. 

Uniconfort Boilers suggest 5 different cogeneration 
technologies, according to specific needs of the cli-
ent’s energetic production.

And five different 
cogeneration 
tecnologies

electrical
energy

50 kWel -  5 MWel

thermal
energy

90 kWth -  25 MWth



Zasada działania opiera się na tradycyjnym paro-
wym cyklu Rankine. Dodatkowo zastosowaliśmy 
ciecz organiczną o wysokim ciężarze moleku-
larnym, która rozprężona w turbinie umożliwia 
produkcję energii elektrycznej.
Skraplanie tej cieczy na wyjściu z turbiny po-
zwala na odzyskanie ciepła w instalacjach koge-
neracyjnych.

Working principle is similar to the traditional 
steam Rankine cycle; it differs only in the use of 
a high molecular organic mass fluid expanded 
in the turbine for electrical production.
The condensation of this fluid, downstream of 
the turbine, is indicated for the recovery of heat 
in cogeneration plants.
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  Basingstoke – UK

przegrzana woda  / superheated water

600 kWel + 2.000 kWth

 Suffolk – UK

przegrzana woda  / superheated water

100 kWel + 970 kWth

KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES    
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SCHEMAT INSTALACJI Z OLEJEM 
DIATERMICZNYM 

THERMAL OIL PLANT SCHEME    

 silos - system ruchomej podłogi 
 silo - walking floor system

 komora spalania 
 combustion chamber

 scambiatore di calore
 heat exchanger

 orc 
 orc 

 filtri 
 filters

 estrazione ceneri
 ash extraction

 camino 
 chimney

 

SYSTEM ORC  - ORGANIC RANKINE CYCLE            ORC SYSTEM     
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KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES    
  Sarnica – Bulgaria

Olej diatermiczny / thermal oil

1.000 kWel + 5.140 kWth

 Severoonezhsk – Russia

Olej diatermiczny / thermal oil

1.000 kWel + 5.800 kWth

 Cedeira – Spain

Olej diatermiczny / thermal oil

1.000 kWel + 5.000 kWth

 Alessandria - Italy

Olej diatermiczny / thermal oil

1.000 kWel + 3.900 kWth







TURBINA PAROWA 
STEAM  TURBINE   

  Cuneo – Italy

turbina parowa  / steam turbine

2.500 kWel + 10.000 kWth

KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES 

Jest ona sercem cyklu Rankine. Stosowana dla uzyskania 
energii elektrycznej z bezpośredniego rozprężania przegrza-
nej pary o wysokim ciśnieniu. Odzysk ciepła realizowany jest 
przez skraplanie pary na wyjściu z silnika turbinowego. 

The steam turbine is the core of the Rankine cycle and it is 
used to produce electrical energy from the direct expansion 
of super-heated steam at high pressure. We get the heat re-
cover condensing the steam downstream of the engine.



  Venice – Italy

turbina powietrzna / air turbine

160 kWel + 800 kWth

KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES 

TURBINA POWIETRZNA
  

AIR  TURBINE   

Sprężone powietrze zostaje podgrzane w wymienniku ze-
wnętrznym, a następnie rozprężone w turbinie, wytwarzając 
przy tym energię mechaniczną do zasilania sprężarki, oraz ener-
gię elektryczną. Przy odprowadzeniu z turbiny powietrze zacho-
wuje optymalną zawartość entalpiczną dla odzysku cieplnego. 

Pressurized air is heated through an external heat exchan-
ger and then expanded in the air turbine. The turbine provi-
des both mechanical energy which feeds compressor, and 
electrical energy. Downstream of the turbine, air maintains 
an excellent enthalpy content for heat recover.   







  Siracusa – Italy

rozprężacz / expander

190 kWel + 2.800 kWth

KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES 

Para pod ciśnieniem zostaje wtłoczona do rozprężacza 
śrubowego, który uruchamia prądnicę. Na końcu rozprę-
żacza para zachowuje nadal ciepło szczątkowe, przydat-
ne jako odzysk ciepła w instalacjach kogeneracyjnych. 

Pressurized steam is conducted through screw expander, 
which feeds the electrical generator. Downstream of the 
expander, steam maintains its latent heat useful as ther-
mal recover in cogeneration plants.  

ROZPRĘŻACZ 
EXPANDER   



SILNIK PAROWY  
STEAM ENGINE   

  Enniskillen – Ireland

silnik parowy / steam engine

160 kWel + 2.500 kWth

KILKA PRZYKŁADÓW    SOME REFERENCES 

Jest to silnik o jednym lub więcej tłokach modularnych, 
które odzyskują energię elektryczną z rozprężania pary. 
Połączony cykl produkcji energii jest podobny do cyklu 
w przypadku turbin parowych. 

It’s an engine with one or more modular pistons, which 
get electrical energy from steam expansion. The com-
bined energetic production cycle remains similar to 
the steam turbine.  





Na tym diagramie porównawczym ukazany jest 
status działania obwodu oleju diatermicznego, wraz 

z wizualizacją najważniejszych parametrów i stanem 
działania pomp. 

This synoptic diagram indicates working state of 
thermal-oil pipelines, showing the main parameters 

and pump working conditions.

Coraz większa złożoność układów i instalacji, mająca na celu optymalizację cało-
ściowej wydajności, wymaga od nas rozwoju technologii sterowania, coraz bardziej 
zaawansowanych. Przykładem tego może być zdalne sterowanie, które poprzez in-
terface o prostej obsłudze dostarcza w sposób ciągły informacji nt. statusu instalacji, 
monitorując i zapisując wszystkie parametry termodynamiczne, konieczne do cało-
ściowej oceny pracy urządzeń. Za pomocą jasnych schematów porównawczych, wy-
posażonych w wykresy i tabele, możliwa jest zmiana parametrów pracy instalacji za 
pomocą zdalnego terminala. System, rozbudowany na różnych poziomach zabezpie-
czeń dostępnych poprzez hasła, pozwala na ocenienie na odległość statusu pracy linii, 
umożliwiając natychmiastową obsługę. 

ZDALNY NADZÓR
REMOTE MONITORING CONTROL       



Na tym diagramie porównawczym widoczny jest status 
działania kotła, wraz z wizualizacją najważniejszych 

parametrów (temperatury, podciśnienie, prędkości 
wentylatorów i inne). 

This synoptic diagram indicates the working conditions of 
the boiler, showing the main parameters (temperatures, 

depression, fan speeds, etc…).

The higher complexity of the plant, that maximizes its over-
all efficiency, required the development of always more re-
fined control technologies. For instance, the remote super-
vision by means of easy interfaces, constantly  provides the 
situation of the system, by monitoring and recording all the 
thermodynamic parameters necessary for an overall perfor-
mance evaluation. Through clear synoptic diagrams with 
graphs and charts, you can easily change the parameters of 
the system from a remote terminal. The system is structured 
on different levels of security; a password allows a remote 
evaluation of the system performances ensuring immediate 
assistance when needed.

Poniższy zrzut ekranu to wizualizacja niektórych 
danych dotyczących regulacji kotła. 

This synoptic diagram indicates datas related to 
boiler settings.
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NASZE INSTALACJE NA ŚWIECIE 

UNITED KINGDOM 
IRELAND 

SWEDEN 
FINLAND

BALTICS
BELARUS
POLAND

UKRAINA
RUSSIA 

ROMANIA
MOLDOVA
BULGARIA 

BELGIUM 
CZECH REPUBLIC 

SLOVAKIA 
FRANCE 

 SPAIN
SLOVENIA

 CROATIA
SERBIA

GREECE
ITALY

 TURKEY
KATAR 

LEBANON 
JAPAN 
MALAYSIA
CANADA 
UNITED STATES
MEXICO

COSTA RICA
VENEZUELA

PERÙ
CHILE

AFRICA
AUSTRALIA

cmt
from 300 kWth

to 5,8 MWth

eos
from 200 kWth

to 5,8 MWth

biotec
from 350 kWth

to 5,8 MWth

global
from 350 kWth

to 25 MWth

atom
up to 

199 kWth

OUR PLANTS ALL OVER THE WORLD


