
CANNON BONO to włoski producent ko-
tłów przemysłowych wodnorurkowych: pa-
rowych i na parę przegrzan, kotłów na olej 
diatermiczny, kotłów odzysknicowych, ko-
tłów opalanych biomas, i kompletnych re-
alizowanych pod klucz ciepłowni. Wszyst-
kie kotły są projektowane i produkowane 
we Włoszech, zgodnie z dyrektywami PED, 
ATEX, GOST-R & RTN i SQLO. Certyfi ka-
cja według następujących norm: ASME, 
norm europejskich, AD 2000, BS 1113, 
Raccolte ISPESL.

BONO ENERGIA jest częścią grupy prze-
mysłowej CANNON, która jest dostawcą 
szerokiego zakresu rozwiązań inżynieryj-
nych. CANNON jest obecna w ponad 40 
krajach poprzez sieć przedstawicieli handlo-
wych i agentów.

Kocioł wodnorurkowy na parę przegrzan, typ CTH (40 MW), do wytwarzania energii
dla miasta Brescia (Włochy).

www.bono.it

Możemy zapewnić także:

Systemy oczyszczania wodyKotły na biomasę i układy kogeneracyjne
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KOTŁY PAROWE
» UNI-MATIC UM
 SZYBKA WYTWORNICA PARY-WĘŻOWNICOWA
  Zastosowanie: przemysł spożywczy i napojowy, przemysł 

włókienniczy, przemysł tworzyw sztucznych i gumy, pralnie, 
przemysł obróbki drewna.

  Produkcja pary: od 0,3 do 3 t /godz.
 Ciśnienie: do 12 bar
» STEAM-MATIC SM i SG
 KOTŁY PŁOMIENIÓWKOWE
  Zastosowanie: przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł 

spożywczo-napojowy , ciepłownictwo, przemysł tworzyw 
sztucznych i gumy, przemysł chemiczny i petrochemiczny, 
włókienniczy.

 Produkcja pary: od 1 do 25 t /godz.
 Ciśnienie: od 12 do 30 bar.
» CLAJTUB CTD
 KOTŁY WODNORURKOWE
  Zastosowanie: przemysł chemiczny i petrochemiczny, rafi nerie, 

jako kotły rozruchowe w energetyce, cukrownie.
 Produkcja pary: do 180 t /godz.
 Ciśnienie: do 80 bar 
 Temperatura: do 480° C
» HRSG
 PAROWE KOTŁY ODZYSKNICOWE
  Zastosowanie: papiernie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, 

ciepłownictwo, kogeneracja, przemysł tekstylny.
 Produkcja pary: do 40 MW
 Moc dla turbiny gazowej od 3 do 15 MW (energii elektrycznej)
 Moc dla silnika od 3 do 20 MW (energii elektrycznej)

KOTŁY NA OLEJ DIATERMICZNY
» OIL-MATIC OMV
  PODGRZEWACZ OLEJU DIATERMICZNEGO, TECHNOLOGIA 

WIELO-WĘŻOWNICOWA
  Zastosowanie: poligrafi a, przemysł kosmetyczny, przemysł 

drzewny i papierniczy, przemysł chemiczny i petrochemiczny.
 Moc cieplna: od 0,2 do 6 MW
 Temperatura oleju: do 350 °C
» OIL-MATIC OMP
  PODGRZEWACZ OLEJU DIATERMICZNEGO, TECHNOLOGIA  

WIELO-RUROWA 
 Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny.
 Moc cieplna: od 1,7 do 17 MW
 Temperatura oleju: do 350 °C.

» OIL-MATIC HTH
  WYSOKOTEMPERATUROWY PODGRZEWACZ OLEJU  

DIATERMICZNEGO
 Zastosowanie: ciepłownictwo, przetwórstwo ropy i gazu, inne.
 Moc cieplna: od 2 do 35 MW
 Temperatura oleju: do 400 °C.

SUPERHEATED WATER BOILERS
» CTH
 WIELO-RUROWY GENERATOR WODY PRZEGRZANEJ   
 Zastosowanie: ciepłownictwo i inne
  Moc cieplna: do 40 MW - pakiet, do 80 MW – montowany z 

modułów na miejscu.
 Temperatura: od ponad 100 °C, do 260 °C
» SM-ASA, SG-ASA 
 KOTŁY PŁOMIENIÓWKOWE 
 Zastosowanie: ciepłownictwo i inne
 Moc cieplna: od 0,7 MW do 80 MW 
 Temperatura: ponad 100 °C

W celu uzyskania dalszych informacji na temat sprzęt i zamówień prosimy o kontakt: 
Bono Energia S.p.A. Via Resistenza, 12 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Włochy 
Phone +39 0255302848 - Fax +39 025471955 - bono.en@bono.it      www.bono.it
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