
Danstoker Poland projektuje i produkuje: 

•  Ekonomizery - do odzysku ciepła ze spalin, 
gorącego powietrza oraz gazów odlotowych.  
(z by-passem lub bez)

•  Ekonomizery kondensacyjne, które umożliwiają 
schłodzenie spalin do temperatur poniżej 
temperatury punktu rosy, co powoduje 
kondensację pary wodnej zawartej  
w spalinach/gazach odlotowych i zdecydowane 
zwiększenie ilości odzyskanego ciepła, a tym 
samym zwiększenie efektywności procesu 
odzysku.

•  Nagrzewnice / podgrzewacze powietrza - 
zasilane gorącą wodą, parą lub kondensatem.

Wodne do 35 MW lub parowe do 55 t/h o ciśnieniu  
do 32 bar(g), płaszczowo-rurowe: 

•  Montowane po silnikach gazowych lub 
wysokoprężnych, turbinach oraz do odzysku ciepła  
z procesów przemysłowych 

•  Z jednym lub dwoma obiegami spalin i zintegrowanym 
ekonomizerem i/lub przegrzewaczem.

•  Projektowane jako jednostki poziome lub pionowe

•  Kompletne jednostki, obejmujące sekcję 
wysokotemperaturową i niskotemperaturową.

•  Wyposażone w automatyczny pneumatyczny system 
oczyszczenia płomieniówek Danblast.

Danstoker wyprodukował i dostarczył już blisko  
2500 kotłów odzysknicowych na całym świecie.  
Może się poszczycić wyjątkowo bogatym 
doświadczeniem w kogeneracji.

Przemysłowe wymienniki ciepła

Kotły odzysknicowe 
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SKUTECZNY SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE  
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

A2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 9 10 11

D

C

B

A



Absorpcyjne agregaty chłodnicze w standardzie posiadają 
parownik wychładzający o wydajności od 50 kW do 3 500 kW

•  Najniższa temperatura schłodzonej wody na wyjściu:  -5°C.
•  Możliwość zaprojektowania kombinowanego układu, 

składającego się z kilku jednostek, w celu osiągnięcia 
większej mocy chłodniczej.

W ofercie posiadamy pompy ciepła w zakresie mocy  
od 250 kW – 40 000 kW.

•  Zasilane są wysokotemperaturowym źródłem energii  
(gazy spalinowe odpadowe lub palnik gazowy,  
gorąca woda, para wodna).

PRODUCENT KOTŁÓW  DLA PRZEMYSŁU 
ENERGETYKI  I CIEPŁOWNICTWA

Absorpcyjne agregaty chłodnicze 

Absorpcyjne pompy ciepła 
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Danstoker Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. +48 41 246 00 41, www.danstoker.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM:
Polska północna: +48 723 444 335
Polska centralna: +48 723 444 336

Polska południowa: +48 723 444 337
lub wyślij e-mail: oferta@danstoker.pl

OFERUJEMY:
•  Kotły wodne i parowe  

(nisko- i wysokociśnieniowe)
•  Kotły olejowe i gazowe
•  Kotły na biomasę
•  Kotły odzysknicowe
•  Kotły elektryczne

•  Kotły wodno-rurowe
•  Zbiorniki ciśnieniowe
•  Wymienniki ciepła
•  Absorpcyjne pompy ciepła
•  Absorpcyjne agregaty  

chłodnicze

Grupa Danstoker  jest częścią Grupy Thermax. 


