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Sunnytek solar samarbetar med flera
leverantörer av ång och het
vattenpannor avsedda att eldas med
ved. flis eller pellets. Fabriken är en
av de största i Kina som tillverkar
bra pannor till riktigt bra priser. Idag
är den flera stora Europa
leverantörer som köper sina pannor
i Kina och sätter på egna pumpar +
styrsystem och en ny etikett. Detta är då en av original
leverantörerna som har ett stort utbud av pannor. De är
certifierade och godkända enligt EU reglerna. Våra
leverantörer har massproduktion och detta ger då priser
som är oslagbart låga men trotts detta med bra kvalitet.
Denna leverantör har 2000 anställda och gör hundratals
pannor per år. Vi kan leverera med Grundfos
pumpsystem och Semens PLS typ S7 styrsystem.
Bilderna visar en pannserie som ger mellan 1 och 6 ton
ånga / timme och kan eldas med kol, flis eller pellets.
Denna serie har en inmatningslåda som kan vara
automatisk med transportband så pannan kan vara
automatisk. Rosten är antingen fast eller en
bandrost med ask uttag via en matarskruv. Pannan
har economiser och kan ha förvärrade för
kondensatvattnet. Den a panna kan passa på
många ställen i Skandinavien och prislappen
öppnar nya dörrar.
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Några bilder på en 4 tons panna som manuellt
laddas med vedklabbar på 1 meter.
De tillverkar även andra pannor för biomassa av
olika slag samt sopförbränning. De senaste klarar
EU kraven på utsläpp och har olika fltertyper av
semivåt typ. Dessa levereras med ångturbiner
mellan 750 KW och 10 MW / panna.

Till vänster och
nedan en
pelletbaserad
hetluftpanna
som finns i
storlekarna till 2
MW uteffekt. De
kan vara
automatiska och
elda pellets med
ett matnings
system så de
kräver ej mycket
personal.
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