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WYTWARZANIE GORĄCEGO POWIETRZA Z BIOMASY

TECHNOLOGIA HotAir firmy ICS

DANE TECHNICZNE ICS HotAir

HC 500 HC 750 HC 1000 H 2000 H 3000 H 4000 H 5000 H 6000 
350 - 500 500 - 750 750 - 1000 1500 -  2000 2500 - 3000 3500 - 4000 4500 - 5000 5500 - 6000

15.400 23.100 30.800 61.700 92.500 123.400 154.300 185.100
21.200 31.800 42.400 84.900 127.400 169.800 212.300 254.800

0,17 0,25 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04
42 42 42 300 350 400 450 500

21 - 38 21 - 38 21 - 38 80 - 160 80 - 160 80 - 160 160 - 240 160 - 240

HC 500 HC 750 HC 1000 H 2000 H 3000 H 4000 H 5000 H 6000 

Rodzaj suszonego materiału Stopień wysuszenia 
(przykład)

Kukurydza 28 % na 14 % 2,70 4,04 5,39 10,78 16,17 21,56 26,95 32,34
Zboża, pszenica, jęczmień 20 % na 14 % 7,79 11,69 15,58 31,16 46,74 62,32 77,90 93,48
Trociny 55 % na 10 % 0,44 0,66 0,88 1,76 2,64 3,52 4,40 5,28
Osady ściekowe /osady pofermentacyjne 75 % na  15 % 0,10 0,16 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
EBS / RDF / SSW 35 % na  10 % 1,90 2,80 3,80 7,60 11,40 15,20 19,00 22,80

0,4 0,6 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8

Typ urządzenia

Oczyszczanie spalin multicyklon, opcjonalnie elektrofiltr lub filtr workowy 

Przybliżona ilość odparowanej wody  [t/h] **

* Podane wartości rozumiane są jako wartości orientacyjne, zależne od zastosowanej technologii suszenia, temperatury zewnętrznej i innych czynników.

Szacunkowa wydajność suszenia (ilość  wysuszonego materiału na wyjściu z instalacji) [t/h] *

Ilość powietrza przy temp. 100°C max. [m³/h]

WYTWORNICA GORĄCEGO POWIETRZA Z BIOMASY

Dostarczanie gorącego powietrza dla suszarni

Zapotrzebowanie na paliwo (zrębka o wilgotności ok. 30%) [t/h]
Przyblirzona powierzchnia terenu pod instalację [m²]
Pojemność zasobnika paliwa [m³]

TYP URZĄDZENIA
ICS HOTAIR COMPACT

Techniczny współczynniki sprawności paleniska[%] > 85
Paliwo

ICS HOTAIR

Moc znamionowa [kW]

Czynnik grzewczy
Maksymalna temperatura gorącego powietrza [°C]
Ilość powietrza przy temp. 150°C max. [m³/h]

zrębka drzewna / kora / pellet /drewno odpadowe/ kolby kukurydzy/ uboczne produkty rolne/ (inne)
powietrze

150

Stand: 03-2015 zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Oferowana przez nas technologia HotAir dla przemysłu
suszarniczego pozwala na wytwarzanie ciepłego i 
gorącego powietrza dla szerokiego zastosowania na 
bazie odnawialnych nośników energii, produktów 
będących pozostałościami z rolnictwa i gospodarki 
leśnej. Paliwa transportowane są do charakteryzującego 
się dużą dynamiką pracy paleniska, z rusztem schod-
kowym, za pomocą automatycznego systemu podajni-
ków dozujących. Powstające w procesie spalania gazy 
spalinowe doprowadzane są w sposób kontrolowany 
do wytwornicy gorącego powietrza (wymiennik spaliny 
- powietrze), w której energia cieplna ze spalin przeka-
zywana jest świeżemu powietrzu. Dzięki odizolowaniu 
w wymienniku gazów spalinowych od świeżego powie-
trza uzyskuje się gorące powietrze, wolne i pozbawi-
one jakichkolwiek zanieczyszczeń. Urządzenia po-
miarowe, monitoring i dynamiczna pracy paleniska 
charakteryzująca się szybkim dostosowaniem do zmi-
ennego poboru energii umożliwia niezwykle stabilną i 
wydajną pracę systemów ICS HotAir.

Wytwornica gorącego powietrza na biomasę

ICS HotAir

Instalacja suszarnicza kukurydzy i zboża



DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

SPRAWDZONA TECHNIKA INSTALACYJNA

ICS HotAir compact – NATYCHMIAST GOTOWY DO PRACY

Wyprodukowane przez nas wytwornice gorącego powietrza i instalacje 
zasilające z powodzeniem dostarczają energię od wielu lat i potwierdzają 
jakość naszych urządzeń. Proces ICS HotAir łączy sprawdzone systemy 
spalania z nowoczesną i wyrafinowaną technologią gorącego powietrza, 
aby zagwarantować naszym klientom możliwie najlepszą elastyczność i 
bezpieczeństwo pracy urządzeń. 

ICS HotAir compact jest kompaktową i gotową pod klucz instalacją do 
wytwarzania gorącego powietrza w zakresie mocy od 350 do 1500 kW. 
Instalacje są montowane w całości w zakładzie produkcyjnym, testowane 
i dostarczane naszym klientom jako gotowe do eksploatacji. Pozwala to 
oszczędzić cenny czas podczas montażu i rozruchu u klienta. Kompaktowe 
wykonywanie instalacji pozwala na uruchomienie w ciągu kilku godzin 
jednostki, bez kosztownych prac budowlanych i oszczędza powierzchnię 
na terenie inwestycji.

Rysunek: schemat procesu technologii ICS HotAir
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ICS ENERGIETECHNIK

Firma ICS ENERGIETECHNIK GmbH z siedzibą w Kumberg (Graz/Austria) od po-
nad 25 lat zajmuje się tworzeniem koncepcji, projektowaniem i budową obi-
ektów energetycznych. Oferowane przez nas instalacje wykorzystują paliwa 
alternatywne (RDF) powstające z odpadów komunalnych, przemysłowych i 
handlowych oraz odnawialne źródła energii, takie jak odpady drewnopodo-
bne oraz produkty uboczne z gospodarstw rolnych. W kogeneracji z oferowa-
nymi przez nas rozwiązaniami energetycznymi można również kojarzyć in-
stalacje wiatrowe, biogazowe oraz tradycyjne. Kompleksowa oferta naszej firmy 
umożliwia stosowanie wszystkich dostępnych paliw i zapewnia ekonomiczną 
produkcję ciepła, pary i prądu.

KONCEPCJE, PROJEKTY I WYKONAWSTWO

Oferujemy realizację wszystkich etapów projektowych, takich jak: analizy tech-
niczno-ekonomiczne, koncepcje energetyczne oraz projekty wykonawcze kom-
pletnych inwestycji. Realizowane przez nas instalacje są każdorazowo i indywi-
dualnie dostosowywane do potrzeb zleceniodawcy oraz warunków lokalnych. 
Budowa kompletnych instalacji i organizacja zakładów energetycznych należą 
do naszych kluczowych kompetencji.

KONCEPCJE, PROJEKTY I WYKONAWSTWO

Szeroki zakres naszej działalności umożliwia dostawę rozwiązań służących 
optymalnej produkcji energii. Nadrzędnie do prac projektowych oferujemy 
dostawę kompletnych instalacji energetycznych. W wielu przypadkach oferu-
jemy budowę obiektów „pod klucz”. Obszerne spektrum usług i dostaw realizo-
wanych przez naszą firmę gwarantuje wysoką jakość obiektów energetycznych.

UNSER UNTERNEHMENNASZE PRZEDSIĘBIORSTWO


