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Piec Robust typ U

CHARAKTERYSTYKA

• Piec dolnego palenia.
• Paliwo – drewno kawałkowe, odpady drewnopochodne, torf, 

trociny, łupiny, brykiety, zrębki, pellet.
• Dzięki oryginalnej, opatentowanej konstrukcji współczynnik spa-

lania paliwa wynosi 92%.
• Paliwo w piecu spalane jest dwuetapowo. W pierwszej komo-

rze następuje jego zgazowywanie w temperaturze 700-800°C, 
a w drugiej – całkowite spalanie wskutek dodatkowego dopro-
wadzenia powietrza. Sprawność urządzenia sięga 92%. Otrzy-
mana energia trafi a do wymiennika, którego konstrukcja i ja-
kość wykonania gwarantuje wysoką zdolność wymiany ciepła 
i długotrwałe użytkowanie. Ta ostatnia cecha została osiągnięta 
dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji i użyciu wysoko 
wytrzymałych temperaturowo materiałów konstrukcyjnych.

• Odpowiednio dobrany wentylator rozprowadza ogrzane po-
wietrze do systemu instalacji rur – ITP.

• Przyjmuje się, że średnio jeden wkład paliwa spala się od 2 do 4 godzin.
• Intensywność spalania opału jest regulowana elektronicznie przez nowoczesny system dostosowany 

do specyfi ki pracy pieca Robust typ U.

WERSJE PIECA ROBUST TYPU U

Piece produkowane są w wielkościach 100kW, 150kW, 200kW, 300kW, 350 kW, 500kW, 1000kW i oznaczone 
są jako piece typu:

U-100, U-150, U-200, U-300, U-350, U-500, U-1000

ZALETY

Efektywność
• Paliwo w piecach Robust typu U spala się dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje jego zgazowywa-

nie, a w drugiej – spalanie całkowite. Efekt dopalania otrzymujemy dzięki dodatkowemu doprowadzeniu 
powietrza w drugim etapie procesu. Taka technologia spalania zapewnia nam bardzo niską emisję gazów 
do atmosfery, co ma istotne znaczenie z ekologicznego punktu widzenia tj. dbałości o nasze środowisko.

• Sprawność energetyczna pieca wynosi 92%.

Niezawodność
• Piece serii „Robust typ U” są wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów wy-

sokiej jakości. Wieloletnie doświadczenie w produkcji pozwoliło nam na przygotowanie zaawansowa-
nego technologicznie i eksploatacyjnie pieca, spełniającego oczekiwania i zapotrzebowanie rynku.

piec nadmuchowy na gorące powietrze
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• Łącząc specjalistyczną wiedzę inżynierską naszych konstruktorów z doświadczeniami eksploatacyjny-
mi, stworzyliśmy wyrób na wysokim poziomie innowacyjności. Wysoka jakość potwierdzona została 
otrzymanym certyfi katem, polskiej i zagranicznej instytucji naukowo-badawczej.

Gwarancja 60 miesięcy
• Na wszystkie piece serii „Robust typ U” udzielana jest 60 miesięczna gwarancja.
• W jej zakres wchodzi doradztwo techniczne wraz z pełną, specjalistyczną informacją w zakresie obsłu-

gi serwisowej pieca i urządzeń instalacji transportującej gorące powietrze – ITP.
• W ramach gwarancji zapewniamy dostawę części zamiennych wraz z ich wymianą i pełen serwis. Jed-

nym z podstawowych warunków 60 miesięcznej gwarancji jest wykonanie przez klienta corocznego 
przeglądu technicznego (pierwszy przegląd jest wykonywany pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploata-
cji urządzenia).

• Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące gwarancji i jej zasad znajdą Państwo w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej (DTR) dostarczanej do klienta wraz z urządzeniem.

Oszczędność
• Ogrzewanie piecami nadmuchowymi Robust typ U jest obecnie najbardziej ekonomicznym i efektyw-

nym sposobem dostarczenia ciepła do ogrzewanych pomieszczeń.
• Piece ze względu na charakterystykę pracy sprawdzają się doskonale przy ogrzewaniu obiektów 

przemysłowych, sportowych, handlowych, sakralnych, ogrodniczych, ferm hodowlanych, kurnikach, 
warsztatów oraz różnego rodzaju suszarni (drewna, trocin, zboża, kukurydzy, ziół, itp.). Ważnym ele-
mentem jest możliwość spalania różnego rodzaju paliw stałych, począwszy od drewna i pelletu do 
trocin i pyłu, poprzez wszystkie odpady drewnopochodne. 

• Zaletą pieca jest możliwość bardzo szybkiego nagrzewania dużych powierzchni oraz wyłączenie 
ogrzewania w dowolnym momencie, co daje duże oszczędności przy zużyciu paliwa i brak konieczno-
ści utrzymywania minimalnych temperatur w razie wyłączenia pomieszczeń z użycia. Kolejną zaletą 
jest prosty, bezawaryjny, bezobsługowy i tani w eksploatacji system rozprowadzania ciepłego powie-
trza (ITP).

ZASTOSOWANIE

Piece sprawdzają się doskonale przy ogrzewa-
niu obiektów przemysłowych, sportowych, 
handlowych, sakralnych, ogrodniczych, ferm 
hodowlanych, kurników, warsztatów oraz 
różnego rodzaju suszarni (drewna, trocin, 
zboża, kukurydzy, ziół, itp.).
W piecach o mocy od 500 kW do 3000 kW 
wymiennik ciepła wykonany jest z materia-
łów żaroodpornych, w celu uzyskania tem-
peratury ciepłego powietrza o wartości od 
100-200°C.
Dziś, w warunkach kryzysu fi nansowego 
i znacznej podwyżki cen gazu, oleju napędo-
wego, węgla pojawił się problem otrzymania 
ciepła w sposób efektywny i ekonomiczny 
zarazem. Szczególnie jest to odczuwalne 
wśród przedsiębiorców którzy są właściciela-
mi dużych zakładów, szklarni, ferm hodowlanych, suszarni itd. Obiekty te mają bardzo duże zapotrzebo-
wanie na energię cieplną, a koszt uzyskania energii cieplnej wpływa w znacznym stopniu na koszty własne 

Schemat działania suszarni tarcicy na bazie pieca Robust typ U



Piece Robust typ U s. 3/4

www.robust24.eu
biuro@robust24.eu

tel. +48 604 47 62 14 fax +48 52 349 46 65
 +48 604 47 62 15

produkcji, czyniąc często uzyskane produkty 
niekonkurencyjnymi.
Piece serii „Robust typ U” umożliwiają otrzy-
manie dużej ilości energii cieplnej ze stosun-
kowo taniego rodzaju paliw – drewno ka-
wałkowe, odpady drewnopochodne, trociny, 
zrębki, łupiny, torf, kolby kukurydzy, brykiety, 
pellet, itd.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji, współczyn-
nik spalania paliwa wynosi 92%.

DANE TECHNICZNE

Piec ROBUST Typ U-100 U-150 U-200 U-300 U-350 U-500 U-1000

Moc urządzenia KW 100 150 200 300 350 500 1000

Maksymalna tempe-
ratura nawiewu* °C 100 100 100 100 100 100 100

Czopuch mm × mm 170
170

200
200

200
200

250
250

250
250

250
250

250
250

Średnica komina mm 180 200 200 250 160 250 300

Pojemność komory 
paliwa m3 0,35 0,54 0,6 0,66 1,1 1,54 2,0

Ilość ogrzanego 
powietrza m3/h 2900 4300 6000 8700 11000 14500 32000

Wymiary – szerokość mm 1270 1440 1440 1600 2000 2200 1600

Wymiary – wysokość mm 2240 2350 2540 2550 2550 3500 3000

Wymiary – głębokość mm 1900 2600 2900 3150 3800 5600 6000

Masa kg 900 1300 1800 2500 3300 8300 7500

Silnik wentylatora spalin

Moc kW 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 1,1 1,5

Napięcie zasilania V 380 380 380 380 380 380 380

Silnik wentylatora głównego

Moc 3,0 4,0 5,5 2x4,0 2x4,0 18,5 30

Napięcie zasilania 380 380 380 380 380 380 380

Prametry ogrzewanych pomieszczeń

Kubatura dla h=4m m3 750 1130 1500 2300 2600 3700 7500

Kubatura dla h=3m m3 1000 1500 2000 3000 3500 5000 10000

* Temperatura nawiewu zależy od kaloryczności opału oraz zastosowanego wymiennika ciepła. W tabeli podano maksymalną 
temperaturę nawiewu.

Schemat działania suszarni zbóż na bazie pieca Robust typ U



Piece Robust typ U s. 4/4

www.robust24.eu
biuro@robust24.eu

tel. +48 604 47 62 14 fax +48 52 349 46 65
 +48 604 47 62 15

GWARANCJA

• Udzielamy 5-letniej gwarancji na podzespoły naszej produkcji.
• Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie:

– 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności (drogą mailową lub faksem) części zamiennej 
koniecznej do usunięcia usterki na terenie Rzeczypospolitej Polski,

– 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności (drogą mailową lub faksem) części zamiennej 
koniecznej do usunięcia usterki na terenie UE,

– 28 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności (drogą mailową lub faksem) części zamiennej 
koniecznej do usunięcia usterki poza UE.

CENNIK

W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 604 47 62 14

• Na życzenie klienta wykonujemy odpłatnie projekt i specyfikację instalacji rozprowadzającej powie-
trze (ITP).

• Służymy pomocą przy zakupie osprzętu (ITP), jak również doradztwem przy montażu instalacji.


