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Firma TERM-SYSTEM przedstawia Pañstwu 
kot³y (piece) CO opalane drewnem jak równie¿ 
odpadami z drewna, brykietem drzewnym oraz 
wêglem brunatnym o mocach od 15 do 80 kW. 
Nieskotemperaturowe kot³y wodne opalane 
drewnem TERM-MA to urz¹dzenia nadaj¹ce siê 
do ogrzewania domków, mieszkañ, obiektów 
przemys³owych i hal.  Konstrukcja kot³ów 
przystosowana jest do spalania suchego 
drewna w postaci polan o maksymalnej d³ugoœci 
500 mm oraz innych odpadów z drewna.  Bardzo 
wa¿ne by by³o ono suche - wysezonowane 
minimum 0,5 roku przy mniejszych kawa³kach 
oraz 1 roku przy wiêkszych kawa³kach drewna. 
Po jego spaleniu pozostaje bardzo niewielka 
iloœæ popio³u 1-2% który mo¿na wykorzystaæ 
jako nawóz np. do kwiatów.

KOMORA ZA£ADOWCZA

KOMORA SPALANIA 1

KOMORA SPALANIA 2

Konstrukcja kot³a pozwala na 8-12 godzinn¹ pracê kot³a bez koniecznoœci 
za³adunku paliwa. 
Budowa kot³a TERM-MA TURBO
Kot³y wykonane s¹ z wysokiej jakoœciowo blachy kot³owej o gruboœci 6mm oraz 
blachy stopowej stosowanej na p³aszcz zewnêtrzny kot³a o gruboœci 4mm. Kocio³ 
posiada ruszt wodny wykonany jest ze specjalnego ¿arobetonowego materia³u 
odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz ze specjalnej ¿aroodpornej 
dyszy w której to nastêpuje proces spalania gazu drzewnego wraz z odpowiedni¹ 
iloœci¹ powietrza pierwotnego i wtórnego. P³aszcz wewnêtrzny kot³a wykonany 
jest z wysokiej jakoœciowo pospawanej blachy kot³owej. Tworzy on komorê 
zasypow¹ paliwa w jego górnej czêœci oraz komorê spalania gazu drzewnego w 
czêœci dolnej. W tylnej czêœci kot³a umieszczony jest wymiennik rurowy 
odbieraj¹cy ciep³o ze spalanego siê drewna. Ca³oœæ regulowana jest za pomoc¹ 
odpowiedniego sterownika który wraz z wentylatorem wyci¹gowym kontroluje 
poprawnoœæ spalania oraz temperaturê wody w kotle. Korpus kot³a pokryty jest 
na zewn¹trz blach¹ izolacyjn¹ z warstw¹ we³ny izolacyjnej. Starannie wykonane 
¿eliwne drzwi kot³a z elementami izolacyjnymi powoduj¹ i¿ urz¹dzenia posiada 
estetyczny i solidny wygl¹d oraz bardzo dobrze zaizolowan¹ powierzchniê 
zewnêtrzn¹ kot³a.

WENTYLATOR WYCI¥GOWY

 Zasada zgazowania drewna
     Warunkiem podstawowym rozpoczêcia pracy kot³a do pirolizy drewna jest utworzenie w 
komorze zgazowania gor¹cego j¹dra z paliwa nad palnikiem. Nale¿y w tym momencie 
zaznaczyæ, i¿ drewno u¿yte jako paliwo musi byæ przesuszone (15-25% wilgotnoœci), gdy¿ 
zachodzi zale¿noœæ im wiêksza zawartoœæ wody w paliwie, tym wiêksze s¹ straty energii cieplnej. 
Jest to faza rozruchowa. Po jej zakoñczeniu zamykamy klapê kominow¹ oraz drzwi popielnika 
wymuszaj¹c przep³yw dymu przez dyszê do dolnej komory. Ka¿dy widzialny dym zawiera gaz 
drzewny, który jest efektem niedoskona³ego spalenia drewna. Do dyszy palnika kot³a 
dostarczane s¹ wszystkie uwolnione w trakcie procesu pirolizy sk³adniki gazowe. W dyszy 
nastêpuje zmieszanie gazu drzewnego z powietrzem wtórnym wt³aczanym przez otworki w 
dyszy za poœrednictwem podciœnienia które wytwarza wentylator wyci¹gowy w takiej iloœci, aby 
proces spalania by³ wydajny i ekologicznie czysty. Nastêpnie rozgrzana mieszanina gazu 
drzewnego z powietrzem wtórnym wpada do komory w³aœciwego spalania gdzie nastêpuje jej 
samozap³on. Temperatura uzyskiwana w komorze w³aœciwego spalania osi¹ga poziom nawet do 
1200°C. Jest to poziom temperatury porównywalny z palnikiem gazowym. 

Kocio³ TERM-MA TURBO
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Moc znamionowa: ~55W, Sprawnoœæ 88-89%, Zalecana wilgotnoœæ drewna 20-25%
** - maksymalna powierzchnia grzewcza dotyczy pomieszczeñ nie przekraczaj¹cych wysokoœci 2,5m. Stosuj zawory mieszaj¹ce do kot³ów

Przekrój kot³a TERM-MA

W oferowanych kot³ach na drewno typu TERM-MA oferujemy elektroniczne regulatory temperatury 
kot³a (sterowniki kot³a) z ciek³okrystalicznym wyœwietlaczem. 
Regulator ma nastêpuj¹ce funkcje:

funkcjê rozpalania kot³a - praca rêczna
za³¹czanie i wy³¹czanie wentylatora w kotle;
za³¹czanie i wy³¹czanie pompy obiegowej CO;
ustawianie si³y wyci¹gu wentylatora;
ustawianie czasów przedmuchu powietrzem komory spalania;
w dodatkowej opcji mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ CWU.

Na regulatorze ci¹gle wyœwietlana jest temperatura zadana na regulatorze oraz temperatura jak¹ 
aktualnie posiada kocio³.  Sterownik charakteryzuj¹ przejrzystoœæ wszystkich opcji oraz ³atwa obs³uga.

G³ównymi elementami sk³adowymi kot³a s¹:
- hermetyczna komora zgazowania drewna bêd¹ca jednoczeœnie komor¹ za³adowcz¹ przy odpowiedniej 
iloœci powietrza pierwotnego podawanego za poœrednictwem podciœnienia wytworzonego przez 
wentylatora wyci¹gowy wytwarza siê w niej gaz drzewny
- dysza z betonu ogniotrwa³ego n palnik, w którym miesza siê powstaj¹cy gaz drzewny z powietrzem 
wtórnym powstaje palna mieszanina ulegaj¹ca samozap³onowi w temperaturze ok. 560°C
- przestrzeñ dopalania n g³ówna komora spalania, w której uzyskuje siê temperaturê 1200°C, komora ta 
jest jednoczeœnie swego rodzaju popielnikiem
- p³omieniówkowy wymiennik ciep³a typu spaliny - woda, ogrzewaj¹cy wodê instalacyjn¹
- wentylator wyci¹gowy wspó³pracuj¹cy ze sterownikiem mikroprocesorowym nadzoruj¹cym poprawnoœæ 
ca³ego procesu spalania.

25 30 40 50 80

Moc maksymalna kW 25 31 40 49 80

Pojemnoœæ kom. za³adowczej dm3 125 140 165 190 350

Ci¹g kominowy Pa 25 25 25 30 35

Szerokoœæ mm 550 620 620 710 710

G³êbokoœæ mm 980 980 980 980 1330

Wysokoœæ mm 1190 1190 1270 1270 1370

D³ugoœæ kom. za³adowczej mm 550 550 550 550 700

Œrednica komina mm 160 160 160 160 160

Œrednica przy³¹czy cale 6/4 6/4 6/4 6/4 2
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TYP KOT£A

Waga kot³a kg 380 430 510 550 810

Max. zu¿ycie drewna m3 20-24 25-30 35-40 45-50 70-80

350

15-20

310

12-16

Max. powierz. grzewcza** m2 200 250 320 395 650150120
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