POSIADANE PATENTY I WZORY U YTKOWE
1. PATENTY
Lp.

Tytu patentu

z

Data
zg oszenia

Nr Patentu

23.01.2004

PL203792

1.

Sposób i instalacja wprowadzania gor cych spalin
przedpaleniska spalaj cego biomas do kot a py owego

2.

System kompleksowego wykorzystania odpadów z produkcji
le nej i tartacznej do produkcji paliwa odnawialnego i
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

10.05.2005

PL206166

3.

Zespolony py owy palnik strumieniowy do spalania py u
glowego w kot ach energetycznych

12.09.2006

PL207762

4.

Uk ad z zespo em dysz WOFA do ujednorodnienia sk adu
chemicznego i temperatury strumienia spalin w górnej cz ci
komory paleniskowej kot a energetycznego z palnikami
niskoemisyjnymi NOx

06.05.2011

PL220577

5.

Wirowy palnik py owy do spalania zmielonej biomasy w
kot ach energetycznych dla wysokiej koncentracji py u
biomasowego

09.08.2013

PL227203

6.

Sposób i instalacja selektywnej, niekatalitycznej redukcji
tlenków azotu w kot ach rusztowych

18.07.2017

PL233450

7.

Lanca wtryskowa do wprowadzania reagenta do kot ów
energetycznych

11.06.2018

PL236482

Data
zg oszenia

Nr
Zg oszenia

1.1. Zg oszenie patentu europejskiego
Lp.

1.

Tytu patentu

Method and installation of selective, non-catalytic reduction of
nitrogen oxides in grate boilers

03.07.2018 EP3431167A1

2. WZORY U YTKOWE

Tytu wzoru u ytkowego

Data
zg oszenia

Nr Prawa
Ochronnego

1.

Kocio energetyczny przystosowany do spalania py owego
paliwa biologicznego (z palnikami na cianach komory
paleniskowej kot a)

21.09.2012

Ru.070202

2.

Kocio energetyczny przystosowany do spalania py owego
paliwa biologicznego (z palnikami w naro ach komory
paleniskowej kot a)

16.04.2018

Ru.071366

Lp.

2.1. Zg oszenia wzorów u ytkowych
Tytu wzoru u ytkowego

Data
zg oszenia

Nr
Zg oszenia

1.

Komora paleniskowa kot a energetycznego z niskoemisyjnymi
palnikami na paliwo p ynne zabudowanymi w uk adzie „V” i
odwrócone „V”

09.10.2020

W.129530

2.

Komora paleniskowa kot a energetycznego z zabudowanymi
na cianach niskoemisyjnymi palnikami na paliwo p ynne
(w uk adzie naprzemiennym)

24.11.2020

W.129635

Lp.
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