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Firma POLYTECHNIK jest jedną z najbardziej liczących się firm w dziedzinie instalacji kotłowych i 
odpylania,  znana z projektowania i dostawy kompletnych instalacji „pod klucz“. 
Grupa POLYTECHNIK zatrudnia ok. 450 pracowników i oprócz głównej siedziby w Weissenbach / Triestig 
(Austria) działają firmy na Węgrzech, w Polsce, Francji, Szwajcarii, Rumunii, Rosji, Białorusi, Nowej Zelandii 
i Australii. 

Udział eksportowy grupy POLYTECHNIK wynosi obecnie ponad 90 %, a na świecie jest już ponad 2.500 
pracujących instalacji POLYTECHNIK. 

POLYTECHNIK oferuje instalacje do spalania biogennych paliw o mocy w zakresie od 300 kW 
do 30.000 kW (moc jednostkowa kotła). W zależności od wilgotności względnej paliwa 
zastosowane są różne systemy spalania (ruszt ruchomy lub podsuwowy).

Nośnikami ciepła są woda niskoparametrowa, woda wysokotemperaturowa, para lub olej 
termiczny. 

Instalację mogą zostać przeznaczone do procesów grzewczych i technologicznych lub do 
wytwarzania prądu (para z turbiną albo olej termiczny z procesem ORC). Zakres mocy wynosi 
w tym przypadku 200 kWel – 20.000 kWel mocy elektrycznej (prądu).

Instalacje spalania firmy POLYTECHNIK używane są nie tylko przemyśle drzewnym. Swoje 
zastosowanie znajdują również w przemyśle ogólnym, w zakładach komunalnych, w zasilaniu 
sieci cieplnych i w elektrociepłowniach do produkcji prądu. Nasze oddziały mające światowy 
zasięg  umożliwiają indywidualną i szybką obsługę klienta.

Siedziba w Weissenbach w Austrii

Na początku był ogień!
Wytwarzanie  energii z odnawialnych źródeł energii to nasza specjalność!
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Biomasa!
Odnawialny i neutralny dla emisji CO2 dostawca energii!

 BIOMASA – wiecznie odnawialne i naturalne paliwo z drewna bogatego w energię słoneczną

W czasach, gdy ceny za energię są coraz wyższe, a rezerwy oleju i gazu maleją, coraz 
ważniejsze stają się alternatywne źródła energii, dostępne w nadmiarze i szybko odnawialne, 
wykorzystywane przy produkcji energii. Jest przy tym jednym z najbardziej przyjaznych dla 
środowiska dostawców energii. Uwalniający się podczas spalania drewna dwutlenek węgla 
zostanie przetworzony  z powrotem w tlen w procesie fotosyntezy, wykorzystywanym w 
trakcie wzrostu roślin. 

Łupiny słonecznika Pellety Trociny Zboże

Kora Miał i pył Trawa Kukurydza

Nawóz koński ze ściółką Resztki  
poprodukcyjne

Zrębki Łupiny ryżu

H2OCO2O2

energia

energia  
słoneczna

Dzięki specjalnej konstrukcji i geometrii paleniska możliwe jest spalanie nie tylko drewna, 
ale również odpadów roślinnych z rolnictwa i innych paliw określonych jako biomasa.

 Parę przykładów:
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W pełni zautomatyzowane sterowanie i regulacja kompletnych 
instalacji na biomasę następuje za pomocą programowanego 
sterownika logicznego SPS wg specjalnie  przez POLYTECHNIK 
opracowanego programu. 

Dzięki wizualizacji i oprogramowaniu możliwy jest komfortowy 
wgląd we wszystkie najważniejsze dane dotyczące instalacji oraz 
bezpośrednie lub zdalne sterowanie i regulowanie elementów 
instalacji.

Dzięki zintegrowanej regulacji mocy i zawartości tlenu mogą być dokonane w SPS-ie w pełnej 
automatyce sterowania i regulacji zmiany: zawartości tlenu, temperatury paleniska, udział 
recyrkulacji, temperatury spalin, temperatury powietrza spalania, ilości paliwa, wilgotności 
paliwa, temperatury wody zasilającej i powrotnej, oraz-odbioru ciepła przez pojedynczych 
użytkowników (w przypadku sieci cieplnej). 

Proces spalania odbywa się automatycznie – począwszy od dostarczenia biomasy, przez 
sterowanie i regulację procesów spalania, po sterowanie pompami. 

Dzięki wizualizacji możliwe jest nie tylko otrzymanie obrazu na ekranie, zapisanie danych w 
pamięci, ale również zmiana w każdej chwili poprzez komputer i modem wartości zadanych 
poszczególnych parametrów.

Najnowocześniejsze technologie!
Najnowocześniejsze regulacje sterowane komputerowo sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu energii!
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Od 40 lat projektujemy, produkujemy i instalujemy nasze instalacje. Zdobyte doświadczenie 
świadczy o naszych kompetencjach, którym można zaufać i które pozwalają przygotować w 
krótkim czasie indywidualne rozwiązania dla naszych klientów. 

Przykłady instalacji: 

Sieci cieplne,  
230 kW, woda 

niskoparametrowa 95°C

Sieci cieplne,  
2 x 1.500 kW,  

woda 
wysokotemperaturowa 

110°C

Kogeneracja energii 
cieplnej i elektrycznej, 8.000 

kWth (1.370kWel), para 
przegrzana 440°C, 32 bar

Kogeneracja energii 
cieplnej i elektrycznej, 

6.500/4.000 kWth (1.100 
kWel), olej termiczny 300°C.

Doświadczenie świadectwem naszych kompetencji
Na całym świecie ponad 2.500 instalacji o mocach od 300 do 20.000 kW.

Projektowanie Konstrukcje Produkcja Serwis
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Montaż instalacji z kotłem wodnym wysokotemperaturowym (120° C) o mocy  
3 x 6000 kW z hydraulicznym rusztem ruchomym w firmie Lesobalt w Królewcu (Rosja)
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Gotowa kotłownia z kominem 

Transport instalacji

Załadunek wyszamotowanego paleniska

Montaż
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Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki leśne, kora • Rozruch: 2002

 INSTALACJE REFERENCYJNE

Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 2000

1.000 / 4.000 kW Biowärme Weyer (Austria) 

4.000 kW Nahwärme Reit im Winkl (Niemcy) 
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Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki • Rozruch: 2001

Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: kora i zrębki leśne • Rozruch: 1994

Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: drewno spławne, kora, zrębki, Rozruch: 1990

600 kW Gimnazjum w Wertheim (Niemcy)

1.450/2.500 kW Ciepłownia DOKW  w Aschach (Austria)

1.500/1.500 kW Ciepłownia w Mank (Austria)

Podawacz skośny Silos z wygarniaczem Wygarniacz hydrauliczny
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Typ paleniska: podsuwowe • Paliwo: zrębki, odpady drzewne • Rozruch: 2001

 INSTALACJE REFERENCYJNE

500 kW Holzhof Arnbach (Austria)

21.000 kW Ciepłownia w Piszu (Polska)

(Montaż: instalacja odpylająco - filtrująca –, wygarniacz paliwa, palenisko)

Instalacja: 3 x 6.000, 1 x 3.000 kW • Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym
Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 2003
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Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki, odpady drzewne • Rozruch: 1999 – 2001

Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: odpady tartaczne, kora • Rozruch: 2003

Typ paleniska: podsuwowe • Paliwo: zrębki • Rozruch: 2000

Instalacja TORSKY LPH: 2 x 2.500 kW
Instalacja ZAMZASSKY LPH: 2 x 2.500 kW
Instalacja ZELENOBORSKY LPH: 2 x 2.500 kW
Instalacja ALIABZEVSKY LPH: 2 x 3.000 kW
Instalacja MALINOVSKY LPH: 2 x 4.500 kW

700/1.800 kW Neoplan (Niemcy)

30.000 kW OOO Sovetsklesprom (Rosja)

230 kW Ciepłownia Zeillern (Austria)
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 INSTALACJE REFERENCYJNE

Kocioł na olej termiczny (300°C) o mocy 6.500 kW i kocioł wodny płomieniówkowy (110°C) o mocy  
4.000 kW • Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 2004

4.500 kWth (700 kWel) Elektrociepłownia Oberallgaeu (Niemcy)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

6.500/4.000 kWth (1.100 kWel) Elektrociepłownia TIWAG w Laengenfeld (Austria) 
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

Para przegrzana 450°C, 32 bar, sieć cieplna • Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym
Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 2005
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Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: nawóz koński ze ściółką • Rozruch: 2003

Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: suche i mokre odpady produkcyjne • Rozruch: 2000

1.000 kW Ciepłownia Gut Ising (Niemcy) 

8.000 kWth (1.370 kWel) NUON (Holandia)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

800/5.000/7.000 kW Finnforest – BACO (Rumunia)

(Montaż: instalacja filtrująco – odpylająca, palenisko)

Maksymalna wydajność pary: 10.000 kg/h, maksymalne ciśnienie robocze: 32 bar, 
Typ paleniska: z hydraulicznym rusztem ruchomym • Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 1998
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 INSTALACJE REFERENCYJNE

Kocioł płomieniówkowy (23 bar, 420° C) • Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy • Paliwo: zrębki, trociny  Rozruch 2007 

5.500 kW SALM (F)

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Rastenfeld (A)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

Typ paleniska: mulda  • Paliwo: zrębki z płyt wiórowych • Rozruch 2008 
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7.800 kWth (1.600 kWel) Bio Energie Twente (NL)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

6.000 kW Tirol Milch Wörgl (A)

14.000 kWth (2.000 kWel) Ziegler Plössberg (D)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

Instalacja na olej termiczny z modułem ORC, 
Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy • Paliwo: zrębki, kora, trociny, drewno korzenia,• Rozruch: 2007

Parowa instalacja kotłowa z przegrzewaczem  (29 barü, 250° C, 11,55 t/h)
Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy • Paliwo: zrębki  • Rozruch: 2005

Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy • Paliwo: zrębki, kora, trociny • Rozruch: 2007
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 INSTALACJE REFERENCYJNE

2 kotły parowe  (23 bar, 425° C, łącznie 39,75 t/h), 1 kocioł wysokotemperaturowy
Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy  • Paliwo: zrębki, kora • Rozruch: 2009

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Altweitra (A)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

2 x 16.100 kWth (7.500 kWel) i 1 x 10.000 kWth Bio Energie Lozère (F)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

Kocioł płomieniówkowy (23 bar, 420° C) • Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy 
Paliwo: zrębki, kora, trociny • Rozruch: 2007
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Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy • Paliwo: trociny • Rozruch: 2008

2 x 7.500 kWth (2.200 kWel) Lesozavod 25 (RU)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

10.000 kWth (1.750 kWel) Tartak Olczyk (PL)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Göpfritz (A)
kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej

Kocioł na olej termiczny z modułem ORC • Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy 
Paliwo: mokra kora, zrębki, suche trociny • Rozruch: 2009

Kocioł wodny płomieniówkowy  (52 bar, 450° C) • Typ paleniska: hydrauliczny ruszt ruchomy 
Paliwo: zrębki, kora, trociny • Rozruch: 2007
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 INSTALACJE REFERENCYJNE

3.000 kW Vito Parkett (Austria)

28.500 kWth (8.600 kWel) OIE AG-HS0- Energieanlagen GmbH (Niemcy)

Typ paleniska: podsuwowe • Paliwo: odpady produkcyjne (pył, trociny, zrębki) • Rozruch: 2000

(Montaż: Instalacja filtrująco – odpylająca, palenisko) 

Wytwarzanie pary (450° C, 63 bar) • Typ paleniska: fluidalne
Paliwo: starodrzew (emisje wg 17.BIMSCHV) • Rozruch: 2003
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Badania i rozwój
Postęp dzięki badaniom

Współpraca:

 Politechnika w Monachium / POLYTECHNIK      
Nowe opatentowane metody otrzymywania z biomasy gazu zawierającego wodór. 

 Politechnika w Wiedniu / POLYTECHNIK   
Projektowanie, dobór i obliczanie wymienników ciepła.

 Austriacki Instytut Naukowy / POLYTECHNIK  
Technologia spalania, analiza paliw i ich właściwości.

Technika i produkcja
Wysoka jakość

Wysoka jakość umożliwia produkcję instalacji według międzynarodowych norm (PED, DIN, 
TRD, EN, OENORM, itd.) i ich dopuszczenie przez TUEV, UDT, ISCIR, GOST, itd. 

Technologia  kompletnych instalacji: 
POLYTECHNIK - nasze doświadczenie - Państwa zysk

POLYTECHNIK renomowanym dostawcą instalacji:
 instalacje odpylające i filtrujące 

 instalacje gaszenia iskier (p.poż.)

 systemy oczyszczania spalin

 urządzenia transportujące 
paliwo

 rozdrabniacze 

 instalacje „pod klucz”
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Energia z drewna – odnawialna i neutralna względem  CO
2 - aby chronić naszą planetę!

 SIEDZIBA FIRMY:

 FIRMY POLYTECHNIK:

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

POLAND
Polytechnik POLSKA sp.z.o.o.  
ul Bytomska 14, PL-81509 Gdynia 
Tel. +48/58/664 63 12

 

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.:  00 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
GREAT BRITAIN
Rural Energy, Owston, Leicestershire
LE15 8DH
Tel: +44 1664 454989
HUNGARy
Polytechnik HUNGARIA Kft  
H-2133  Szödliget/Szeszgyar 
Tel. +36/27/ 353 617
ITALy
Cesea s.a.s., Corso Cassale 472/8  
I-10132 Torino, Tel.  +390/11/898 1052
RUSSIA
Polytechnik MOSCOW i.G. 
Kontakt: +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
Sumitomo Corporation 
Tokyo: 8-11, Harumi 1-chome, Chuo-ku  
Tokyo 104-8610 Japan 
Tel: +81-3-5166-7892, Fax: +81-3-5166-6977

SOUTH KOREA
Kenertec CO., LTD, #15, 5F, Hansin IT Tower 235
Guro-dong, Guro-gu, Seoul   
Tel. +82/2/2108 7911

NEW ZEALAND
Polytechnik Biomass Energy Pty Ltd
HeuHeu Street 2, PO Box 487
Taupo 3330 
E-Mail: office@polytechnik.co.nz


