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Modułowe kotłownie EKO-CKK (18 - 2500 kW)
Blokowe Kotłownie Modułowe, zwane dalej „BKM” EKO-CKK zaprojektowane do
łączenia z systemami centralnego ogrzewania, jako rozwiązanie tymczasowe lub nawet
trwałe. Zgodnie z wymaganiami można instalować kotły na olej napędowy lub gazowy o
nominalnej wydajności od 18 do 2500 kW, można instalować kotły na biomasę o
nominalnej mocy cieplnej od 14 do 600 kW.
łowe kotłownie mogą być wyposażone w niezbędny sprzęt. Aby podłączyć się do
systemu grzewczego, konieczne jest jedynie dostarczanie prądu, wody i paliwa.
Kompaktowy układ urządzeń zapewniający łatwą konserwację. Kotłownie mają własną
izolację cieplną i są produkowane zgodnie z normą ISO 9001/2008.

GŁÓWNE CECHY
MOBILNOŚĆ

KOMPAKTOWOŚĆ

MODUŁOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

BKM można dostarczyć
samochodem, koleją,
drogą morską.

Kompaktowa konstrukcja
zapewnia łatwość obsługi
i konserwacji.

Możliwość podłączenia
kilku kotłów do jednego
systemu grzewczego.

BKM są produkowane
zgodnie z normami
bezpieczeństwa
pożarowego i zgodnie z
normą ISO 9001:2008

• Temperatura pracy 110/70 °C i 90/70 °C przy ciśnieniu
roboczym 2,5; 3; 4 lub 6 bar.
• Kotły na olej opałowy o mocy od 18 do 2500 kW lub kotły na
biomasę o nominalnej mocy cieplnej od 14 do 600 kW.
• Maksymalny poziom automatyzacji, aby spełnić wszelkie
wymagania.
• Można dostarczyć samochodem, koleją, drogą morską.
• Zgodny ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa.
• Możliwość podłączenia kilku kotłowni, jako modułów w jednym
systemie.

Wersja kompaktowa Kocioł na olej opałowy CK-U 18 - 2500 kW

Zestaw zawiera:
• Kontenery do 40FT lub montaż niestandardowy (montaż na zamówienie)
• Moc znamionowa: 18 - 2500 kW
• Kocioł na gorącą wodę z olejem napędowym lub palnikiem gazowym
• Zbiornik paliwa lub przyłącze gazu
• Wszystkie niezbędne elementy bezpieczeństwa
• Automatyzacja zależna od pogody
• Hydro strzałka/buforowy zbiornik i podgrzewacz wody (bojler)
• Izolacja termiczna wszystkich elementów taśmy, uzdatnianie wody
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Wersja kompaktowa Kocioł na olej opałowy Modułowa kotłownia z peletami CKK-P 14 - 500 kW

Zestaw zawiera:
• Kontenery do 40FT lub montaż niestandardowy (montaż na
zamówienie)
• Moc znamionowa: 20 - 600 kW
• Kocioł na pelety z podgrzewaczem wody (bojlerem),
automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła, palnik i usuwanie
popiołu
• Bunkier na pelety z czujnikiem napełniania w wykonaniu
zewnętrznym lub wewnętrznym
• Wszystkie elementy bezpieczeństwa
• Izolacja termiczna wszystkich elementów taśmy, uzdatnianie wody
• Automatyzacja zależna od pogody
• Hydro strzałka/buforowy zbiornik i podgrzewacz wody (bojler)

Modułowa kotłownia na wióry CKK-S 160 - 500 kW

Zestaw zawiera:
• Kontenery do 40FT lub montaż niestandardowy (montaż na zamówienie)
• Moc znamionowa: 20 - 580 kW
• Kocioł z podgrzewaczem wody (bojlerem) z ruchomym rusztem,
automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła i usuwanie popiołu
• Pojemnik na wióry do użytku wewnątrz lub na zewnątrz
• Wszystkie funkcje bezpieczeństwa
• Izolacja termiczna wszystkich elementów taśmy, uzdatnianie wody
• Hydro Strzałka/buforowy zbiornik i podgrzewacz wody (bojler)
• Automatyzacja zależna od pogody

Projektowanie i instalowanie pełnowymiarowej stałej kotłowni w nowych
budynkach, w których zamieszkiwany przez ludzi tylko część
pomieszczeń, jest mało opłacalne ze względu na niskie wykorzystanie.
Dlatego na wczesnym etapie najlepiej jest połączyć tymczasową blokową
kotłownię, dopóki cały budynek nie zostanie oficjalnie zatwierdzony i
ukończony. Alternatywnie, podczas budowy dróg lub innych dużych
obiektów, konieczne jest również zapewnienie ciepłego biura i innych
udogodnień dla personelu. Modułowa kotłownia o maksymalnej
automatyzacji do takich celów jest idealnym rozwiązaniem.
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