
Biomasszából nyert energia
Helyiséghő – távhő – folyamathő – elektromos áram
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A POLYTECHNIK cég a lég- és tüzeléstechnikai berendezések egyik legjelentősebb szolgáltatója, mely 
kulcsrakész berendezések tervezéséről és előállításáról ismert. 
A POLYTECHNIK csoport kb. 450 munkahelyet nyújtó vállalkozás, melynek Weissenbach/Triesting-
beli (Ausztria) anyaüzeme mellett, Magyarországon, Lengyelországban, Franciaországban, Svájcban, 
Romániában, Oroszországban, Fehéroroszországban, Új-Zélandon és Ausztráliában vannak telephelyei. A 
POLYTECHNIK csoport exportaránya jelenleg 90% feletti. Világszerte már kb. 2500 POLYTECHNIK 
berendezés üzemel.

A POLYTECHNIK biogén tüzelőanyagokkal működtetett tüzelőberendezései a 300 kW és 
30000 kW közötti teljesítményterületet fedik le (egyedi kazánteljesítmény). A tüzelőanyag 
típusától és víztartalmától függően különböző tüzelőberendezések (előtolórostély, ill. alátolós 
elégetőrostély) kerülnek alkalmazásra. 

Hőhordozóként melegvíz, forróvíz, gőz vagy termoolaj kerül felhasználásra.

A berendezések fűtő- és folyamathő, valamint áram előállítására (gőz turbinával vagy termoolaj 
ORC folyamat során) szolgálnak. Az elektromos teljesítmény egységenként 200 kWel – 20000 
kWel-ot ér el.

POLYTECHNIK tüzelőberendezések nem csupán a famegmunkáló és fafeldolgozó iparban 
kerülnek alkalmazásra, hanem az általános iparban, önkormányzati intézményekben, a helyi és 
távhőellátásban, valamint az energiaellátó vállalkozásokban az áramelőállításban is. Világszerte 
megtalálható kirendeltségeink gyors és egyénre szabott ügyfélszolgálatot biztosítanak.

Cégünk székhelye Weissenbachban, Ausztriában található.

Kezdetben volt a tűz!
Hivatásunk energianyerés megújuló energiaforrásokból!
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Biomassza!
A megújuló és CO2-semleges energiahordozó!

 BIOMASSZA – Az örökké megújuló és természetes üzemanyag a napenergiát tároló fában!

Az egyre növekvő energiaárak és fogyó olaj- és gáztartalékok korában egyre fontosabbak az 
alternatív energiák. Mi kézenfekvőbb, mint a bőségesen rendelkezésre álló és gyorsan újra növő 
nyersanyag források energianyerésre történő felhasználása? A fa elégetésekor felszabaduló CO2 
a növények növekedése folyamán ismét átalakul oxigénné.

napraforgómag-héj pellet fűrészforgács gabona

fakéreg finom részecskék és por elefántfű kukorica

lótrágya ipari nyesedék erdészeti nyesedék rizshéj

H2OCO2O2

Energia

Napenergia, 
Energia

A tűztér és a vezérlés különlegesen kialakított szerkezete és alakja következtében manapság nem 
csak fa, hanem különböző mezőgazdasági melléktermékek valamint valamennyi biomassza-
típusú alapanyag is felhasználhatóvá vált, emisszió szegény energianyerésre.

 Néhány példa:
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A biomassza tüzelőberendezés teljesen automatikus vezérlése és 
szabályozása egy TPV (tárolóban programozott vezérlés) által – 
egy különleges, Polytechnik által fejlesztett program segítségével 
– történik.
 
Vizualizáló és szabályozó programunk segítségével Ön az összes 
berendezésre vonatkozó adatot kényelmesen követheti és a hely-
színen vagy távkarbantartáson keresztül bármikor beavatkozhat a 
vezérlésbe és szabályozásba.

Egy integrált oxigén- és teljesítményvezérlés segítségével lehetőség nyílik az oxigén, a tűztér 
hőmérséklet, az újrakeringtetés, a füstgáz hőmérséklet, az égési levegő hőmérséklet, az anyag-
mennyiség, az anyag nedvességtartalom, az előremenő és visszatérő hőmérséklet és az egyes 
fogyasztók általi átvétel (hálózat) ráhatásainak a teljesen automatikus vezérlésben és szabályo-
zásban egy TPV által történő összegzésére és parancsjellé való feldolgozására.

A fűtő üzemmód teljesen automatikusan működik, a biomassza bevitelétől kezdve az égés és 
portalanítás vezérlésén és szabályozásán keresztül egészen a szivattyúk vezérléséig.

A vizualizálás e módjának segítségével nem csupán a képernyőn vagy adattárolóban történő 
megörökítés lehetséges, hanem egy személyi számítógépen és egy modemen keresztül, bármikor 
lehetőség nyílik az összes paraméter megváltoztatására, valamint a célértékek új beállítására.

Korszerű!
A legmodernebb számítógépes vezérlésű szabályozás az optimális energiahozam érdekében!
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40 éves tapasztalatunk - melynek során világszerte a legkülönbözőbb követelményeknek 
megfelelő berendezéseket terveztünk, állítottunk elő és szereltünk fel – biztosítja ma számunkra 
azt a szakértelmet, melyről Önöknek nem szabadna lemondaniuk.

A speciálisan az Önök igényeire szabott, gazdaságos ár/teljesítmény viszonyú megoldások 
rövid idő alatt megtervezhetőek és megvalósíthatóak.

Példák különböző berendezésekre:

Helyi fűtés, 230 kW,  
95 °C-os melegvíz

Távhő, 2 x 1500 kW,  
110° C-os forróvíz

KWK, 8000 kWth (1370 
kWel), 440 °C-os magas 

nyomású gőz, 32 bar

KWK és távhő, 6500/4000 
kWth (1100 kWel),  
300 °C-os termoolaj

Tapasztalatból szakértelem!
Világszerte több mint 2500 berendezés 300 és 30000 kW között

Tervezés Szerkesztés Gyártás Szervíz
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Egy 3 x 6000 kW-os forróvizes kazán berendezés (120 °C) létesítése hidraulikus 
előretoló rostéllyal a Lesobalt cégnél, Kalinyingrádban (Oroszország).
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kész fűtőközpont, kéménnyel

Egy nagy berendezés szállítása

Egy samottozott berendezés berakodása

Beállítás és összeszerelés
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Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: erdei nyesedék, fakéreg • üzembe helyezés: 2002

REFERENCIáK

Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: fanyesedék, fakéreg • üzembe helyezés: 2000

1.000 / 4.000 kW biohő Weyer (A)

4.000 kW természetes hő Reit im Winkl (D) 
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Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: fanyesedék • üzembe helyezés: 2001

Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: fakéreg és erdei nyesedék • üzembe helyezés: 1994

600 kW reáliskola Wertheim (D)

1.450 / 2.500 kW távhő DOKW Aschach (A) 

1.500 / 1.500 kW távhő Mank (A) 

betoló kúp
éklétrás kihordásút  
tüzelőanyag tároló hidraulikus henger

Tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: uszadékfa, fakéreg, faapríték • üzembe helyezés: 1990



10

REFERENCIáK

500 kW Holzhof Arnbach (A)

21000 kW távhő Pisz (PL)

A teljes berendezés: elszívó- és szűrőberendezés, tüzelőanyag kihordása, tüzelés

A berendezés méretei: 3 x 6000 kW, 1 x 3000 kW • tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély •
tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg, maradék fűrészfa • üzembe helyezés: 2003

Tüzelési mód: alátolós elégetőrostély • tüzelőanyag: fanyesedék, fűrész- és gyaluforgács,  
csiszolópor • üzembe helyezés: 2001
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Tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag:  faapríték, raklapok, csomagolás • üzembe helyezés: 1999 ill. 2001

Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: maradék fűrészfa, fakéreg • üzembe helyezés: 2003

Tüzelési mód:  alátolós elégetőrostély • tüzelőanyag:  erdei nyesedék • üzembe helyezés: 2000

A TORSKY LPH berendezés teljesítménye: 2 x 2500 kW
A ZAMZASSKY LPH berendezés teljesítménye: 2 x 2500 kW
A ZELENOBORSKY LPH berendezés teljesítménye: 2 x 2500 kW
Az ALIABZEVSKY LPH berendezés teljesítménye: 2 x 3000 kW
A MALINOVSKY LPH berendezés teljesítménye: 2 x 4500 kW

700/1800 kW Neoplan (D)

30000 kW OOO Sovetsklesprom (RU)

230 kW távhő Zeillern (A)
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REFERENCIáK

6500 kW termoolaj kazán (300 °C) és 4000 kW forróvizes kazán (110 °C) •  
tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg • üzembe helyezés: 2004

4500 kWth (700 kWel) biomassza, Oberallgäu (D) 
csatolt hő-villamosenergia termelés

6500/4000 kWth (1100 kWel) távhő TIWAG Längenfeld (A)
csatolt hő-villamosenergia termelés

Magas nyomású 450 °C-os gőz, 32 bar,  távhő szétkapcsolás • tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély •  
tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg • üzembe helyezés: 2005
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Tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag: lótrágya beszórt anyaggal • üzembe helyezés: 2003

Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • tüzelőanyag:  gyártási hulladékok, csiszolópor • üzembe helyezés: 2000

1000 kW helyi hő Gut Ising (D)

8000 kWth (1370 kWel) NUON (NL) csatolt hő-villamosenergia termelés

800/5000/7000 kW Finnforest – BACO (RO)

A teljes berendezés: elszívó- és szűrő berendezés, tüzelőanyag szállítás, tüzelés

max. gőzteljesítmény: 10000 kg/h • max. üzemi nyomás: 32 bar • tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély 
 • tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg, bokornyesedék • üzembe helyezés: 1998
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REFERENCIáK

füstcsöves kazán (23 bar, 420 °C) • tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • 
tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg, fűrészforgács • üzembe helyezés: 2007

5500 kW SALM (F)

2 x 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder Rastenfeld (A) 
csatolt hő-villamosenergia termelés

Tüzelési mód: kombinált teknő/előtolórostély • tüzelőanyag:  farostlemezekből származó fanyesedék •  
üzembe helyezés: 2008
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7800 kWth (1600 kWel) Bio Energie Twente (NL) 
csatolt hő-villamosenergia termelés

6000 kW Tirol Milch Wörgl (A)

14000 kWth (2000 kWel) Ziegler Plössberg (D)
csatolt hő-villamosenergia termelés

Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély •  tüzelőanyag: fanyesedék, fakéreg, fűrészforgács • üzembe helyezés: 2007

Termoolaj kazánberendezés ORC egységgel, Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • 
tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg, fűrészforgács, gyökérből származó fa • üzembe helyezés: 2007

Gőzkazán berendezés túlhevítővel (29 bar, 250 °C, 11,55 t/h)
Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély •   tüzelőanyag:  régi fából származó fanyesedék • üzembe helyezés: 2005
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2 forró gőzös kazán (23 bar, 425 °C, összesen 39,75 t/h), 1 forróvizes kazán Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • 
 tüzelőanyag:  erdei nyesedék, fakéreg • üzembe helyezés: 2009

2 x 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder Altweitra (A)
csatolt hő-villamosenergia termelés

2 x 16100 kWth (7500 kWel) és 1 x 10000 kWth Bio Energie Lozère (F)
csatolt hő-villamosenergia termelés

Rauchrohrkessel (23 bar, 420° C) • Feuerungsart: hydraulischer Vorschubrost
Brennstoff: Hackgut, Rinde, Sägespäne • Inbetriebnahme: 2007
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Tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély •  tüzelőanyag:  maradék fűrészfa • üzembe helyezés: 2008

2 x 7500 kWth (220 kWel) Lesozavod 25 (RU)
csatolt hő-villamosenergia termelés

10000 kWth (1500 kWel) Tartak Olczyk (PL)
csatolt hő-villamosenergia termelés

2 x 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder Göpfritz (A)
csatolt hő-villamosenergia termelés

Termoolajos kazánberendezés ORC egységgel •  tüzelési mód:  hidraulikus előtolórostély 
 • tüzelőanyag:  nedves fakéreg, fanyesedék, száraz fűrészforgács • üzembe helyezés: 2009

Vízcsöves kazán (52 bar, 450 °C) • tüzelési mód: hidraulikus előtolórostély • 
tüzelőanyag:  fanyesedék, fakéreg, fűrészforgács • üzembe helyezés: 2007
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REFERENCIáK

3000 kW Vito Parkett (A)

28500 kWth (8600 kWel) OIE AG/HS-Energianlagen GmbH (D)

Tüzelési mód:  alátolós elégetőrostély • tüzelőanyag:  gyártási hulladékok (csiszolópor, forgács, fanyesedék) •  
üzembe helyezés: 2000

A teljes berendezés: elszívó- és szűrő berendezés, tüzelés

Gőzelőállító (450 °C, 63 bar) • tüzelési mód:  keverőágyas tüzelés • tüzelőanyag:  régi fa (a kibocsátások a 17. a kibocsá-
tásokról szóló szövetségi rendelet (BIMSCHV) szerint) • üzembe helyezés: 2003
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Kutatás & fejlesztés
Előny a kutatás révén
Együttműködő partnerek:

 Techn.Universität München/Polytechnik:
Heat pipe átalakító: biomasszából új technikával előállított hidrogéntartalmú gáz,
szabványjogilag védve

 Techn. Universität Wien/Polytechnik: 
Hőcserélő felületek tervezése, kialakítása és kiszámítása

 ÖFI Österr. Forschungsinstitut/Polytechnik: 
Tüzelési technológia, a tüzelőanyag elemzése, a tüzelőanyag viselkedése, stb.

Technológia és gyártás
Magas szintű minőségbiztosítás

A magas szintű minőségbiztosítás nemzetközi szabványok szerinti előállítást tesz lehetővé 
(PED, DIN, TRD, EN, ÖNORM, stb.) és a berendezések rendelkeznek a TÜV, UDT, ISCIR, 
GOST, stb. engedélyeivel.

A teljes berendezés technológiája
Polytechnik – a mi tapasztalatunk az Ön haszna

 légtechnikai berendezések 
(elszívó és szűrő berendezések)

 szikraoltó berendezések

 füstgáz tisztító rendszerek

 tüzelőanyag szállító rendszerek

 aprító berendezések

 üzemkész berendezések

További termékek:



Energia fából – CO2-semlegesen és megújulóan – bolygónk védelmére!

 SZéKHELY:

 KIRENDELTSéGEK:

www.polytechnik.com
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 Luft-und Feuerungstechnik GmbH, Hainfelderstrasse 69, A-2564 Weissenbach, AUSTRIA  
Tel. +43/2672/890-0, Fax: +43/2672/890-13, E-Mail: office@polytechnik.at

HUngary
Polytechnik HUNGARIA Kft  
H-2133  Szödliget/Szeszgyar 
Tel. +36/27/ 353 617

 

FranCE, nETHErLanDS,  
BELgIUM, LUXEMBOUrg
Polytechnik S.A.R.L.,  
Le Grand Breuil N°8, F-27190 Portes
Tel.: +33 (0)2 32 30 42 86
E-Mail: contact@polytechnik.fr

SPaIn, POrTUgaL
R & B, Equipos De Reciclaje Y Biomasa S.L.
Plaza Pais Valencia Nº 1, 1º, 1ª
46800 Xativa (Valencia) España
Tel.:  +34  962 283 251
SWITZErLanD
Polytechnik Swiss AG
Hohle Gasse
Zentrum für neue Technologien
Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee
Tel.: +41 41 784 10 40
FInLanD
Penope Oy / Enerec
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: +358-3-87870
E-Mail: info@penope.fi
ITaLy
Cesea s.a.s., Corso Cassale 472/8  
I-10132 Torino, Tel.  +390/11/898 1052
grEaT BrITaIn
Rural Energy, Owston, Leicestershire
LE15 8DH
Tel: +44 1664 454989

nEW ZEaLanD anD aUSTraLIa
POLYTECHNIK Biomass Energy Ltd
81 St. Andrews Road, Havelock North 4130, New Zealand
Tel.: +64 6 877 4603
E-Mail: office@polytechnik.co.nz
POLanD
Polytechnik POLSKA sp.z.o.o.  
ul Bytomska 14, PL-81509 Gdynia 
Tel. +48/58/664 63 12

rUSSIa
Polytechnik MOSCOW i.G. 
Tel. +43/ 676 849 104 42
Tel. +7/495/970 97 56
SLOWEnIa
Summa cum Laude d.o.o., Blanje 15 
HR - 10 090 ZAGREB-SUSEDGRAD 
Tel. +385 1 3315-613
rOManIa
Polytechnik – SC Sieta s.a. 
Str. Fabricii de Zahar 98 
RO-400624 Cluj-Napoca, Tel. +40/264/415 037

BULgarIa 
Pro EcoEnergia Ltd
4, Trapesitza Str., Entr.4, Fl. 4, BG-1000 Sofia
Tel. +359 2 989 89 50

BELarUS
СОАО „Энерготехпром“
ул. Омельянюка, 15, 220021 г. Минск
тел.   + 37 5 17 285 57 62

UKraInE
Scientific Eng. Centre Biomass 
PO Box # 66, Kiev 67, UKR-03067 
Tel. +380/44/456 94 62

 

ESTOnIa, LaTVIa, LITHUanIa
SIA „Tauners“
Institūta iela 2, Salaspils, Rīgas rajons, LV 2169
Tel. +371 67525124

JaPan
MATSUBO Corporation
33 Mori-Bldg., 8-21 Toranomon, 3-chome, Minato-ku, Tokyo
105-0001 Japan
Tel. +81(0)3-5472-1742

SOUTH KOrEa
SAM HWA ACE  Co. Ltd.
1558-20 Seocho-dong Seocho-gu Seoul, KOREA
Tel. +82 2 523 22 42


