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A1 (21) 409117 (22) 2014 08 06

(51) F24C 15/20 (2006.01)

(71) MAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grójec

(72) MALINOWSKI DARIUSZ; ZWIERZYŃSKI MICHAŁ

(54) Wielofunkcyjny ! ltr powietrza, zwłaszcza ! ltr 
powietrza do wentylatora okapu kuchennego

(57) Wielofunkcyjny fi ltr powietrza, zwłaszcza fi ltr powietrza 
do wentylatora okapu kuchennego, charakteryzuje się tym, że za-
wiera obudowę (1), we wnętrzu której umieszczone są wkładki 
fi ltrujące (3), przeciwtłuszczowe i/lub zapachowe i/lub bakterio-
bójcze i/lub przeciwpyłowe oraz kratka dociskowa (2), przy czym 
wewnętrzna powierzchnia obudowy (1) zaopatrzona jest w zacze-
py (4), zabezpieczające wkładki (3) oraz kratkę dociskową (2) przed 
wysunięciem się z obudowy (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409085 (22) 2014 08 04

(51) F24H 7/04 (2006.01)
 F24C 15/34 (2006.01)
 F24D 15/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) TALER DAWID; TOKARCZYK JAROSŁAW

(54) Akumulator ciepła nagrzewany energią elektryczną

(57) Akumulator ciepła, nagrzewany energią elektryczną, ma wal-
cową obudowę (1) w postaci rury, zamkniętej z obu stron sitowymi 
dnami (3), wewnątrz której usytuowany jest rdzeń akumulacyjny, 
uformowany z rur (2) osadzonych w sitowych dnach (3) i przecho-
dzących równolegle przez całą długość obudowy (1). Każda z rur (2) 
rdzenia zawiera wypełnienie akumulujące ciepło, złożone z czło-
nów w postaci walcowych bloczków (4), umieszczonych jeden 
za drugim na całej długości rur (2) rdzenia i tworzących wewnątrz 
każdej z rur (2) siedem walcowych szeregów, z których sześć jest 
rozmieszczonych po obwodzie wewnętrznym rur (2), a siódmy 
w osi rur. Ponadto każda z rur (2) rdzenia zawiera rurkowe elektrycz-
ne elementy grzejne (5), przeprowadzone przez całą długość rur (2) 
w kanałach utworzonych między pobocznicami walcowych szere-
gów bloczków (4) wypełnienia, zaś sitowe dna (3) mają pomiędzy 
rurami (2) otwory, prowadzące do międzyrurowej przestrzeni we-
wnątrz obudowy (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409167 (22) 2014 08 12

(51) F24H 9/18 (2006.01)
 F23B 30/04 (2006.01)
 F23D 1/02 (2006.01)

(71) GRACZYK LUCJAN, Frankfurt n/Odrą, DE
(72) GRACZYK LUCJAN, DE

(54) Obrotowy palnik paleniskowy bezrusztowy 
na paliwo stałe sypkie

(57) Obrotowy palnik paleniskowy bezrusztowy na paliwo stałe 
sypkie (granulowane lub peletowane) o kształcie walca lub ścięte-
go stożka lub podobnym, napędzany np. silnikiem elektrycznym, 
sterowanym przez sterownik charakteryzuje się tym, że ściana 
obwodowa (10) palnika (5) utworzona jest z ruchomych elemen-
tów (3) zawieszonych między obręczami (2), w których umiesz-
czone są punkty obrotu (6) elementów (3) pozwalające na ruch 
obrotowy elementu (3) podczas obrotu palnika (5), wskutek czego 
palnik (5) ma stale otwartą ścianę obwodową (10) od góry pozwala-
jąc palącemu się paliwu oddawać bezpośrednio ciepło, przy czym 
elementy (3) zamykają się podczas obrotu palnika (5) tworząc łoże 
paleniskowe (9) palnika (5), przy czym palnik jest wprowadzany 
w ruch obrotowy napędem (4).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411132 (22) 2015 02 02

(51) F25B 29/00 (2006.01)
 F24F 5/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KARWAT BOLESŁAW; STAŃCZYK EMIL

(54) Sposób przetwarzania ciepła z sieci ciepłowniczej 
oraz układ trójfunkcyjnego węzła cieplno-
-chłodzącego przetwarzającego ciepło z sieci 
ciepłowniczej

(57) Ujawniono sposób przetwarzania ciepła z sieci ciepłowni-
czej oraz układ trójfunkcyjnego węzła cieplno-chłodzącego prze-
twarzającego ciepło z sieci ciepłowniczej, służący do rozdziału 
ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do wytwarzania chłodu 
dla potrzeb systemów klimatyzacyjnych oraz ciepła odbiorczego 
niskoparametrowego i wysokoparametrowego, do których do-
prowadzana jest sieć ciepłownicza, zbudowany z sieci rurociągów, 
pomp oraz urządzeń chłodniczych adsorpcyjnych lub absorpcyj-
nych, charakteryzuje się tym, że posiada układ rozdziału strumienia 
ciepła (4) połączony z obwodem ciepła wysokoparametrowego (7) 
oraz z obwodem agregatu sorpcyjnego (5), który siecią ciepłowni-
czą (1), poprzez układ dopasowania ciśnień i regulacji strumienia 
ciepła (2), wymiennik ciepła (3), poprzez układ rozdziału strumienia 
ciepła (4), połączony jest z układem rozdziału strumienia ciepła (8), 
który łączy się z systemem odbioru ciepła niskotemperaturowe-
go (9) oraz urządzeniem chłodniczym (10) poprzez układ rozdziału 
strumienia ciepła (8), który poprzez obwód agregatu sorpcyjne-
go (5) połączony jest z instalacją klimatyczną (6).

(4 zastrzeżenia)


