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Prezentacja firmowa

BIO-WULKAN na mia
w glowy i eko-groszek
Od kilku lat jeste my producentem kot ów

mia owych z automatycznym podawaniem 

paliwa o nazwie BIO-WULKAN. Jest to sta-

lowy kocio  wodny przystosowany do pra-

cy w otwartych systemach cen-

tralnego ogrzewania, 

spalaj cy w sposób 

niemal bezdym-

ny mia  w glowy. 

Paliwo znajduj -

ce si  w zasobni-

ku usytuowanym 

z boku kot a prze-

noszone jest warstwo-

wo do komory spala-

nia przez automatycznie 

sterowany podajnik szu-

fladowy. Unikatowa kon-

strukcja wyklucza mo li-

wo  cofni cia si  p omienia 

z komory spalania do zasob-

nika. Mo liwo  precyzyjnego 

dozowania ilo ci spalanego pa-

liwa pozwala na p ynn  zmia-

n  mocy kot a w szerokim zakre-

sie, np. kocio  o mocy 25 kW mo e

pracowa  z minimaln  moc  6 kW. 

Pozwala to na wykorzystywanie ko-

t a latem do podgrzewania tylko ciep ej

wody u ytkowej. Zasobnik paliwa o pojemno-

ci 160 litrów wystarcza wtedy dla

4-osobowej rodziny rednio na 2 tygodnie. 

Wart podkre lenia jest fakt, e w 2006 roku 

Katowicki Holding W glowy wprowadzi  na 

rynek mia  w glowy pod nazw  handlow

EKO-FINS, natomiast Kompania W glowa po-

dobny w giel pod nazw  „BORUTA” o warto-

ci opa owej 25 000 kJ/kg, zawarto ci siarki do 

0,6%, znacznie ta szy od popularnego eko-

groszku o podobnej warto ci opa owej.

BIO-WULKAN B na biomas
W roku bie cym wdro yli my do produk-

cji specjaln  odmian  kot a BIO-WULKAN 

pod nazw  BIO-WULKAN B. Kocio  ten spala 

nie tylko mia  w glowy i groszek, ale równie

pellety, brykiet drzewny o rednicy i d ugo-

ci do 50 mm i zr bki drzewne kwalifikowane 

o wilgotno ci do 18%. Kocio  wyposa ony jest 

w specjalny podajnik umo liwiaj cy podawa-

nie na ruszt ww. paliw w sposób automatycz-

ny, a przej cie z jednego paliwa na drugie nie 

nastr cza adnych trudno ci, zajmuj c zaled-

wie kilkadziesi t sekund. 

W przypadku spalania zr bków drzewnych 

ze wzgl du na ich niewielk  warto  opa o-

w  wskazane jest ich mieszanie z mia em w -

glowym lub groszkiem w stosunku np. 4:1. 

W giel ma za zadanie podtrzymywanie ognia 

w palenisku kot a.

Oba typy kot ów zosta y przebadane pod 

k tem sprawno ci energetycznej i wielko-

ci emisji spalin, uzyskuj c znak bezpiecze -

stwa ekologicznego w laboratorium Instytutu 

Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu po-

siadaj cego akredytacj  Polskiego Centrum 

Bada  i Certyfikacji w zakresie oceny ener-

getyczno-emisyjnej paliw sta ych i urz dze

grzewczych.
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Zapewne ka dy w a ciciel domu jednorodzin-

nego wie, e najtaniej mo na go ogrza

stosuj c jako paliwo w giel kamienny. 

Jednak nie ka dy wie, e mo na u ywa  do 

tego celu najta szej jego frakcji tzn. mia u

w glowego podawanego do kot a w sposób 

zautomatyzowany.


