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Tanio, czysto i ekologicznie
Nowoczesne ogrzewanie drewnem
W ostatnich latach ceny energii cieplnej wzrastaj  w zawrotnym 

tempie. Koszt ogrzewania jest coraz wi kszym obci eniem dla 

ka dej rodziny. Dzia aj ca od 5 lat w Polsce firma Scanbio 

oferuje optymalne rozwi zania ogrzewania drewnem – zarówno 

w tradycyjnej postaci, jak i w postaci peletu.

Opalanie drewnem to najstarsza i najbardziej 

ekologiczna forma ogrzewania. Wa ne jest, aby 

drewno by o suche i sezonowane co najmniej 

przez rok. Cz sto bowiem, aby „zaoszcz dzi ”, 

spalane jest drewno wie e o wilgotno ci rów-

nej nawet 50%. Powstaj  wówczas problemy, za-

równo w piecach na tzw. Holzgas, jak i w tra-

dycyjnych piecach oraz w kominkach. 

Atrakcyjn  alternatyw  s  pelety – paliwo 

w formie granulatu wyprodukowanego z tro-

cin. Paliwo to cechuje normowana jako , jak 

i wilgotno  oraz warto  cieplna. Pelety kupuje 

si  w workach 16–20 kg lub luzem, w podobny 

sposób jak w giel, tzw.  ekogroszek. Pelety s

czyste, a popió  powsta y z ich spalania znako-

micie nadaje si  do u y niania gleby. 

Obecnie znajduje si  na rynku wielu producen-

tów palników na pelety. Od bardzo zaawanso-

wanej produkcji niemieckiej do bardzo prostych 

produkcji krajowych. Przy doborze palnika jest 

zarówno wa -

na cena, jak 

i nieza-

wodno . Scanbio oferuje od 5 lat palniki do 

spalania pelet i owsa, wywodz ce si  ze Szwecji. 

Palniki retortowe BIOTEC skonstru-

owane s  specjalnie do efek-

tywnego spalania pelet. 

Konstrukcja ta wypróbo-

wana by a w ci gu 15 lat 

w srogim klimacie nor-

dyckim. Palniki cechuje 

niezawodno  i efektyw-

no  spalania. Retorta 

palnika skonstruowana 

jest z my l  o jak najbar-

dziej efektywnym spala-

niu pelet, gdzie proporcje 

paliwo/powietrze s  opty-

malne. Palnik ma zarówno 

nadmuch powietrza pier-

wotnego w samym paleni-

sku, jak i powietrza wtórnego nad paleniskiem, 

dzi ki któremu spalane s  równie  resztki gazu 

drzewnego powsta ego podczas gazyfikacji 

drewna w spalinach. Spalanie tym sposobem 

jest bardzo ekonomiczne. Dodatkowo, retorta 

wyposa ona jest w pier cie , który obracaj c

si  powoduje równomierne spalanie paliwa 

w retorcie. Palnik jest wyposa ony w auto-

matyczn  zapalark  oraz szereg elemen-

tów bezpiecze stwa. 

Firma Scanbio oferuje kilka ze-

stawów grzewczych w po-

staci palników, którymi 

mo na wyposa y  tra-

dycyjny kocio  w glo-

wy do automatycznego 

spalania pelet, kot y grzewcze, w których jest 

zamontowany palnik, oraz wk ady kominko-

we z p aszczem wodnym do opalania w tra-

dycyjny sposób szczapami drzewnymi i auto-

matycznie palnikiem na pelety. Szczególnie 

ta ostatnia alternatywa po-

zyskuje coraz wi cej zwo-

lenników w Polsce i za-

granic .

Kominek z p aszczem 

wodnym i automatycz-

nym palnikiem na pele-

ty stanowi powa n  alter-

natyw  dla tradycyjnych 

kot owni domowych. 

W kominku takim mo na 

pali  drewnem w ci gu dnia, a na noc lub kiedy 

w domu nie ma kto dok ada   drewna, mo na 

w czy  palnik peletowy do w pe ni zautoma-

tyzowanego ogrzewania wody c.o.

Wi cej informacji na temat ekologicznych 

systemów grzewczych uzyska  mo na na stro-

nach internetowych www.scanbio.pl lub pod 

numerem telefonu 022 666 09 59, gdzie od po-

niedzia ku do pi tku w godzinach 9–17 kon-

sultanci czekaj  na Pa stwa pytania.

 Kominek z p aszczem wodnym

 Kominek z p aszczem wodnym i palni-

kiem na pelety

 Dwufunkcyjny kocio  do 

opalania peletami i drewnem

 Palnik retortowy BIOTEC25kW


