


Технічні характеристики

  • футерування вогнетривкою цеглою топки дає можливість 
використовувати всі види палива і перешкоджає прогоранню стінок 
топки;
  • можливість застосування механічної подачі сипучих видів 
палива за допомогою шнекового дозатора з бункером;
  • автоматична підтримка заданої температури теплоносія за 
рахунок застосування перетворювача частоти і регулятора
температури;температури;
  • тривалий час роботи котла на одному завантаженні за рахунок 
об'ємного бункера-живильника.

Відмінні риси котлів BioFire серії ПЛЮС:

  ТОВ «Техно-Біо-Енерго-Сервіс» представляє сталеві твердопаливні водогрійні котли  BioFire промислового 
призначення серії КЛАСИКА  потужністю  100, 150 кВт (ручна подача) і серії ПЛЮС потужністю 150, 350, 500, 
650, 800, 1000 кВт (механічна подача з процесорним керуванням).
  Принцип роботи котлів BioFire заснований на нагріванні теплообмінника (водяної сорочки) газами, що 
виділяються у процесі згоряння твердого палива в топці (камері згоряння). Котли працюють на наступних 
видах палива: дрова, деревні відходи, торф'яні, деревні і солом'яні брикети, деревна тріска, відходи 
сільськогосподарської переробки, кам'яне вугілля (для серії ПЛЮС).
    Деталі топки і теплообмінника виготовлені з жаростійкого металевого листа, колосники - з чавуну, труби - 
з котельної сталі. Корпус теплообмінника покритий теплоізоляційним матеріалом для запобігання втратам 
тепла і надмірного нагріву кожуху котла. Кожен твердопаливний котел BioFire проходить гідравлічні 
випробування на заводі-виробнику, що гарантує герметичність всіх з'єднань і зварювальних швів.
  Всі котли BioFire мають сертифікат відповідності УкрСЕПРО і оснащені контрольно-вимірювальними 
приладами та системою безпеки для запобігання аварійних ситуацій.

Твердопаливні котли BioFire



ЕлектроенергіяВартість 1 кВт

1,75 грн.*
* при ціні 1.75 грн./кВт

Газ 1 м3 = 9 кВтВартість 1 кВт

88 коп.*
* при ціні 7,2 грн./м3

Пелети
ЕКОНОМІЯ У ПОРІВНЯННІ
З ВАРТІСТЮ ГАЗА 200%

1 кг = 5 кВт
Вартість 1 кВт

44 коп.*
* при ціні 1900 грн./т

Торф
ЕКОНОМІЯ У ПОРІВНЯННІ
З ВАРТІСТЮ ГАЗА 360%

1 кг = 5 кВт
Вартість 1 кВт

24 коп.*
* при ціні 600 грн./т

Дрова
ЕКОНОМІЯ У ПОРІВНЯННІ
З ВАРТІСТЮ ГАЗА 320%

1 кг = 4 кВт
Вартість 1 кВт

25 коп.*
* при ціні 700 грн./т

Тріска(вологість 25%)
ЕКОНОМІЯ У ПОРІВНЯННІ
З ВАРТІСТЮ ГАЗА

А також: лушпиння соняшника, ботва рапсу, початки кукурудзи, тирса, обрізки деревини
480%
1 кг = 4 кВт

Вартість 1 кВт

18 коп.*
* при ціні 600 грн./т

БІОМАСА - НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ДОРОГИХ ТЕПЛОНОСІЇВ

ЕКОНОМІЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОПАЛИВА




