Tanie
ěródïo
ciepïa
Kotïy na paliwo
staïe

Olimpia Wolf

Nowoczesne kotïy
na paliwo staïe nie
brudzÈ tak jak
kiedyĂ, abpaliwo do
nich moĝna uzupeïniaÊ co kilka dni.
Kocioï na wÚgiel lub
drewno to komfort
cieplny za niskÈ
cenÚ ibcoraz mniej
uciÈĝliwoĂci.
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PRZEGLkD RYNKU

Ogrzewanie gazem lub olejem – choÊ wygodne – jest duĝo droĝsze od ogrzewania wÚglem czy
drewnem. Abeksploatacja nowoczesnych kotïów na paliwo staïe jest coraz mniej uciÈĝliwa, nic
wiÚc dziwnego, ĝe wbcoraz liczniejszych gospodarstwach wybiera siÚ takie wïaĂnie ěródïo ciepïa.
Eksploatacja kotïa na paliwo staïe jest tania, jeĂli jest on dopasowany do wybranego paliwa.
Producenci okreĂlajÈ, jakie paliwo jest podstawowe dla danego kotïa ibtakie wïaĂnie naleĝy stosowaÊ do peïnego wykorzystania jego mocy. JeĂli bowiem uĝyjemy tañszego zamiennika, moĝe to
spowodowaÊ obniĝenie sprawnoĂci urzÈdzenia.
JeĂli chcemy kupiÊ kocioï na paliwo staïe, to zastanówmy siÚ, na ile waĝny jest dla nas komfort
obsïugi kotïa, jak czÚsto chcemy dokïadaÊ opaï – czy nie bÚdzie dla nas uciÈĝliwoĂciÈ dokïadanie
codziennie, czy moĝe wolimy raz na tydzieñ? WybierajÈc kocioï, warto sprawdziÊ, jakÈ pojemnoĂÊ ma jego komora zasypowa. Powinna byÊ na tyle duĝa, ĝeby jednorazowy zaïadunek paliwa
wystarczyï przynajmniej na osiem godzin pracy. Weěmy takĝe pod uwagÚ, czy waĝna jest dla nas
moĝliwoĂÊ sterowania jego pracÈ.
Warto wiedzieÊ, ĝe kotïy na paliwa staïe sÈ bardzo zróĝnicowane. SÈ takie, do których trzeba
dosypywaÊ paliwo kilka razy na dobÚ ibnie majÈ one regulacji intensywnoĂci spalania. SÈ teĝ kotïy zbautomatykÈ oraz podajnikiem paliwa – abwiÚc prawie bezobsïugowe. PamiÚtajmy jednak,
ĝe im nowoczeĂniejszy kocioï ibim mniej paliwa zuĝywa, tym niestety jest droĝszy.
KupujÈc kocioï, zwracamy uwagÚ takĝe na sprawnoĂÊ spalania. Warto wiedzieÊ, ĝe wbpraktyce waĝniejsza jest sprawnoĂÊ eksploatacyjna, abnie nominalna, czyli teoretyczna, która jest podawana przez producenta. Eksploatacyjna sprawnoĂÊ spalania – zaleĝnie od budowy ibwyposaĝenia
kotïa wburzÈdzenia sterujÈce – wynosi 50–70%. Spada ona jednak wraz ze wzrostem zanieczyszczenia wewnÚtrznych elementów wymiennika ciepïa, poniewaĝ warstwa sadzy znacznie ogranicza wymianÚ ciepïa. DobierajÈc moc kotïa do swoich potrzeb, powinniĂmy to uwzglÚdniÊ, poniewaĝ przewymiarowany kocioï pracuje wbinstalacji zbniĝszÈ niĝ optymalna temperaturÈ. Zbtego
powodu wewnÈtrz instalacji szybciej siÚ osadzajÈ zanieczyszczenia.

Jaki kocioï?
Kotïy na wÚgiel ze spalaniem górnym sÈ proste ibtanie, abcaïe zaïadowane paliwo szybko zaczyna siÚ wbnich ĝarzyÊ, poniewaĝ komora zaïadunkowa jest komorÈ spalania. DziÚki temu
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kotïy te wbkrótkim czasie uzyskujÈ maksymalnÈ moc. Nowe porcje
wÚgla dosypuje siÚ do paliwa juĝ rozpalonego. Czas pracy na jednym
zaïadunku wynosi 8–10 godzin, absprawnoĂÊ takich kotïów dochodzi
do 75%, chociaĝ spada znacznie, gdy kocioï pracuje zbmocÈ mniejszÈ
niĝ nominalna.
Kotïy te nie majÈ wbzasadzie skutecznej regulacji intensywnoĂci procesu spalania. Moĝna zastosowaÊ np. miarkownik ciÈgu, który dostosowuje iloĂÊ powietrza dostarczanego do spalania do temperatury
wody wbkotle. Im wiÚcej jest powietrza, tym szybsze spalanie ibwbwyniku tego – intensywniejsze wydzielanie ciepïa. MoĝliwoĂci takiej regulacji sÈ ograniczone, poniewaĝ jeĂli paliwo wbkotle juĝ siÚ dopala, to
uĝywajÈc miarkownika ciÈgu, moĝna jedynie rozdmuchaÊ ĝar.
Aby umoĝliwiÊ sterowanie iloĂciÈ ciepïa przekazywanego do pomieszczenia, trzeba zastosowaÊ grzejniki obmaïej pojemnoĂci oraz
duĝy, dobrze izolowany zbiornik na gorÈcÈ wodÚ. Niektórzy producenci udzielajÈ dïuĝszej gwarancji na kocioï, jeĂli instalacja jest wyposaĝona wbtaki zbiornik. Ze wzglÚdu na wiÚksze opory przepïywu
wbgrzejnikach innych niĝ tradycyjne ĝeliwne, moĝe byÊ konieczne
zainstalowanie pompy obiegowej (cyrkulacyjnej). Sterowanie jej pracÈ umoĝliwia regulowanie intensywnoĂci cyrkulacji wody, abprzez to
równieĝ iloĂci przekazywanego do pomieszczeñ ciepïa.
Budowa kotïa na miaï wÚglowy zbpodajnikiem
woda ogrzana do
instalacji c.o.

odprowadzenie
spalin

woda
powrotna
zbinstalacji c.o.

króciec
spustowy

PamiÚtajmy, ĝe kupujÈc kocioï ze spalaniem górnym, bÚdziemy musieli kilka razy na dobÚ uzupeïniaÊ paliwo i codziennie go rozpalaÊ,
usuwaÊ popióï raz na kilka dni, abraz wbtygodniu czyĂciÊ wymiennik
ibkanaïy spalinowe zbsadzy ibsmoïy. Kotïy te kosztujÈ 2–5 tys. zï.
Kotïy na wÚgiel ze spalaniem dolnym sÈ nowoczeĂniejsze, abprzez
to ibdroĝsze, ale dodatkowe wydatki na taki kocioï zwracajÈ siÚ zwykle po kilku sezonach grzewczych, poniewaĝ zuĝywa on mniej paliwa. Wbkotïach pali siÚ tylko niewielka czÚĂÊ zaïadowanego paliwa
wbdolnej czÚĂci komory zasypowej. SprawnoĂÊ kotïów zbdolnym spalaniem jest wyĝsza niĝ kotïów ze spalaniem górnym ibdïuĝsze sÈ przerwy miÚdzy kolejnymi zaïadunkami paliwa: mogÈ wynosiÊ nawet
18 godzin – ibkocioï pracuje wtedy ze staïÈ mocÈ. Do takich kotïów
warto zastosowaÊ grzejniki obmniejszej pojemnoĂci wodnej, wyposaĝone wbzawory zbgïowicami termostatycznymi. Warto wiedzieÊ, ĝe
kotïy ze spalaniem dolnym mogÈ wspóïpracowaÊ zbtermostatem pokojowym lub pogodowym. KosztujÈ 4–10 tys. zï.
Kotïy na miaï wÚglowy to szczególny rodzaj kotïów wÚglowych.
MajÈ kanaïy doprowadzajÈce powietrze wbgïÈb objÚtoĂci paliwa, poniewaĝ bez tego miaï nie mógïby siÚ paliÊ. Abwbdanym momencie pali siÚ
tylko niewielka jego czÚĂÊ. DziÚki temu paliwo moĝna uzupeïniaÊ
wbwiÚkszych odstÚpach czasu (na jednym zaïadunku kocioï moĝe pracowaÊ nawet 30 godzin) iblepiej kontrolowaÊ
spalanie. SprawnoĂÊ takich kotïów wynosi
przeciÚtnie 60–70%. Moĝna kupiÊ równieĝ kopokrywa
tïy miaïowe zbpodajnikiem tïokowym, zbudozasobnika
wane podobnie do omawianych dalej kotïów
paliwa
retortowych. DziÚki podajnikowi ibzasobnikowi
zasobnik
paliwo moĝna uzupeïniaÊ raz na kilka lub kilpaliwa
kanaĂcie dni. KosztujÈ 7–10 tys. zï.
Kotïy do spalania groszku wÚglowego
tïok
ibpeletów to gïównie kotïy retortowe. Niektóre
podajnika
takie kotïy mogÈ spalaÊ nawet trociny, zrÚbki drzewne ibziarna zbóĝ. Ruszt jest wbnich zastÈpiony specjalnym palnikiem – pierĂcieniowÈ
silnik
konstrukcjÈ zbrozmieszczonymi na obwodzie
dyszami powietrznymi. Do niej od doïu lub
zbboku jest wtïaczane paliwo ibspala siÚ tylko
jego czÚĂÊ, abpopióï opada do popielnika, zsuwany przez nowe porcje paliwa. Paliwo wbzawentylator
sobniku uzupeïnia siÚ co kilka lub kilkanaĂcie
dni, zaleĝnie od jego wielkoĂci. IntensywnoĂÊ
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PrzeglÈd rynku
Kocioï na sïomÚ. Biomasa, czyli m.in. sïoma, jest
paliwem odnawialnym, abprodukty spalania mniej zanieczyszczajÈ Ărodowisko niĝ produkty spalania wÚgla

Podajniki ibzasobniki paliwa umoĝliwiajÈ zautomatyzowanie pracy caïej instalacji ib uzupeïnianie paliwa co kilka, kilkanaĂcie dni.
Kocioï kupujemy zbpodajnikiem dostosowanym do konkretnego rodzaju paliwa,
np. miaïu lub wÚgla obgranulacji groszku.
Chociaĝ takie kotïy sÈ droĝsze od tych
bez podajników, sÈ zwykle urzÈdzeniami
obwysokiej sprawnoĂci. Ponadto dziÚki podajnikom moĝna dostosowywaÊ iloĂÊ dostarczanego paliwa do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepïo.
NajczÚĂciej moĝna kupiÊ podajniki Ălimakowe, rzadziej tïokowe ibszufladowe.
WybierajÈc kocioï zb zasobnikiem paliwa, warto zwróciÊ uwagÚ, gdzie znajduje
siÚ otwór do zaïadunku. JeĂli znajduje siÚ
on wysoko, wsypywanie ciÚĝkiego paliwa
bÚdzie bardzo uciÈĝliwe. Warto równieĝ kupiÊ zasobnik zbbardzo szczelnÈ pokrywÈ,
aby pyï siÚ nie rozprzestrzeniaï.
Kotïy zbpodajnikami ibzasobnikami paliwa kosztujÈ 7–15 tys. zï.

wymiennik
ciepïa

fot. Metalerg

Podajniki ibzasobniki
paliwa

spalania jest regulowana dopïywem powietrza do dysz oraz iloĂciÈ podawanego paliwa.
Kocioï retortowy moĝe wspóïpracowaÊ
zbautomatykÈ pogodowÈ, niektóre modele sÈ
nawet automatycznie rozpalane. Kocioï retortowy pïynnie zmienia moc (np. wbzakresie od
30 do 100%), dostosowujÈc jÈ do chwilowego

wyciÈg spalin

zasobnik
paliwa

podajnik
Ălimakowy

palnik
retortowy

spaliny

Kotïy zbzasobnikiem paliwa, podajnikiem ibpalnikiem retortowym sÈ najbardziej zautomatyzowane spoĂród wszystkich kotïów na paliwo staïe
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zapotrzebowania na ciepïo. Kotïy do spalania groszku wÚglowego kosztujÈ 7–10 tys. zï,
do peletów – 7–15 tys. zï.
Kotïy na sïomÚ sÈ przeznaczone zwykle tylko do tego jednego paliwa, ale czasem moĝna
wbnich równieĝ spalaÊ drewno. Warto wybraÊ
taki kocioï, jeĂli moĝna wbokolicy niedrogo
kupiÊ sïomÚ lub moĝna jÈ mieÊ zbwïasnych
upraw. Sïoma ma duĝÈ objÚtoĂÊ ibzbtego wzglÚdu potrzebna jest bardzo duĝa przestrzeñ
do jej magazynowania. Ponadto ze wzglÚdu na znacznie niĝszÈ wbporównaniu zbwÚglem wartoĂÊ opaïowÈ, zapasów potrzeba
znacznie wiÚcej. Kotïy na sïomÚ zazwyczaj
nie sÈ produkowane wbwersji zbpodajnikiem.
DziÚki temu, ĝe majÈ duĝÈ pojemnoĂÊ, paliwo moĝna uzupeïniaÊ co kilkanaĂcie godzin.
KosztujÈ 7–12 tys. zï.
Kotïy przystosowane do spalania wyïÈcznie drewna to zazwyczaj kotïy zgazowujÈce.
MajÈ wysokÈ sprawnoĂÊ – okoïo 85% ibdïugi
czas pracy pomiÚdzy uzupeïnieniami paliwa.
Wbwarunkach niedostatku powietrza wbtakim kotle zachodzi spalanie wstÚpne; wtedy
wydziela siÚ gaz drzewny, którego gïównym
skïadnikiem jest metan. Gaz drzewny razem
zbinnymi produktami niepeïnego spalania

Bezpieczeñstwo pracy kotïa
Instalacja, wbktórej pracuje kocioï na paliwo staïe, musi byÊ zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym. Jest to podyktowane wzglÚdami bezpieczeñstwa, poniewaĝ przy niekontrolowanym
wzroĂcie temperatury wody wbobiegu lub jej niedostatku mogïoby
dojĂÊ do nadmiernego wzrostu ciĂnienia ibrozerwania kotïa lub instalacji. Kocioï na paliwo staïe musi mieÊ wïasnÈ rurÚ bezpieczeñstwa obĂrednicy wewnÚtrznej co najmniej 25 mm. Rura ta prowadzi do naczynia wzbiorczego.
Uwaga! Na rurze bezpieczeñstwa nie wolno montowaÊ ĝadnych zaworów!
Wbpomieszczeniu, gdzie znajduje siÚ naczynie wzbiorcze, temperatura nie moĝe spadaÊ poniĝej 0°C, poniewaĝ zamarzajÈca woda uniemoĝliwiïaby funkcjonowanie instalacji. Naczynie wzbiorcze musi byÊ
umieszczone co najmniej 0,5 m ponad najwyĝej poïoĝonym punktem instalacji.
ZamkniÚte naczynie wzbiorcze dopuszcza siÚ tylko wbtakich instalacjach zbkotïem na paliwo staïe, wbktórych kocioï ma dodatkowe zabezpieczenia odprowadzajÈce nadmiar ciepïa. Takimi zabezpieczeniami – zgodnie zbpolskimi normami – sÈ wÚĝownica schïadzajÈca
umieszczona wbprzestrzeni wodnej kotïa oraz zawór termiczny, który otwiera dopïyw zimnej wody wodociÈgowej do wÚĝownicy wtedy,
gdy nadmiernie wzroĂnie temperatura.
Kotïy, które majÈ wspóïpracowaÊ zbzamkniÚtym naczyniem wzbiorczym, najczÚĂciej majÈ równieĝ urzÈdzenie, które umoĝliwia odciÚcie
dopïywu powietrza do spalania.
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Kotïy na paliwo staïe

Stalowy kocioï na paliwa staïe

Kotïy na pelety nadajÈ siÚ teĝ do spalania trocin
ibzrÚbków drzewnych, ale najlepiej jest je mieszaÊ
zbpeletami

¿eliwny czy stalowy?
Kotïy ĝeliwne sÈ odporne na korozjÚ, abich trwaïoĂÊ okreĂla siÚ na 20–25 lat. Czasem zbudowane sÈ zbsegmentów, których liczbÚ moĝna zmieniÊ ibwbten sposób zmodyfikowaÊ moc kotïa. JeĂli nastÈpi awaria, uszkodzony element moĝna wymieniÊ.
Kotïy stalowe kupuje siÚ gotowe ibnie moĝna zmieniÊ ich mocy. SÈ lĝejsze od ĝeliwnych, ale
trwaïoĂÊ ich jest mniejsza – ok. 15 lat. KonstrukcjÚ takiego kotïa dobiera siÚ do paliwa, jakie bÚdzie wbnim spalane jako podstawowe. Produkuje siÚ kotïy stalowe zbgórnym ibzbdolnym spalaniem. SÈ przeznaczone do opalania wÚglem lub biomasÈ. Warto wiedzieÊ, ĝe na elementach kotïów stalowych nie zatrzymuje siÚ sadza, moĝna wiÚc paliÊ wbnich opaïem nawet gorszej jakoĂci.
Uwaga! Kiedy kupuje siÚ kocioï stalowy, trzeba sprawdziÊ, zbjak grubej blachy wykonana
jest komora spalania ibczy ma ona odpowiedniÈ izolacjÚ termicznÈ. Cienka blacha moĝe szybciej ulec korozji, natomiast zïa izolacja powoduje niepotrzebne straty ciepïa do otoczenia.
Kotïy ze stali nierdzewnej to kotïy specjalne, np. opalane drewnem zbdrzew iglastych.

woda ogrzana do
instalacji c.o.

zabezpieczajÈcy wymiennik ciepïa
(termiczne zabezpieczenie odpïywu)
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spalanie wstÚpne

spalanie gïówne
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woda powrotna zbinstalacji c.o.

miesza siÚ zbpowietrzem ibpïonie – zachodzi
wtedy spalanie gïówne. Spaliny, które wtedy
powstajÈ, sÈ jeszcze dopalane. Kotïy te osiÈgajÈ bardzo wysokÈ sprawnoĂÊ – do 90%,
abspalanie jednego zaïadunku drewna trwa
od kilku do kilkunastu godzin.

Kotïy zgazowujÈce zuĝywajÈ znacznie
mniej drewna niĝ najprostsze kotïy ze spalaniem górnym. Najlepiej wbnich paliÊ drewnem dobrze wysuszonym, poniewaĝ wbprzeciwnym razie duĝo energii cieplnej bÚdzie
zuĝywane na jego dosuszenie. PamiÚtajmy,

REKLAMA

Budowa ibzasada dziaïania kotïa zgazowujÈcego
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Paliwa do wyboru

energii, która wbogólnym bilansie nie przyczynia

WÚgiel kamienny jest najpopularniejszym pali-

Ăci dwutlenku wÚgla ibwbzwiÈzku zbtym nie potÚ-

wem wbPolsce: jest ïatwo dostÚpny ibtani. Sprzedaje

WartoĂÊ opaïowa
niektórych paliw
staïych

siÚ do zwiÚkszania emitowanej do atmosfery iloguje efektu cieplarnianego.

siÚ go wbkilku sortymentach obróĝnej wielkoĂci zia-

Drewno opaïowe stosuje siÚ wbpostaci prze-

ren ibwbtrzech gatunkach, róĝniÈcych siÚ wartoĂciÈ

tworzonej: czyli brykietów ibpeletów, albo nieprze-

opaïowÈ oraz zawartoĂciÈ siarki ibpopioïu: im gor-

tworzonej, czyli szczap, zrÚbków, trocin ibwiórów.

szy jest gatunek, tym niĝsza jego wartoĂÊ opaïo-

Drewno najlepiej spalaÊ tylko wbkotïach do tego

wa ibtym wyĝsza zawartoĂÊ zanieczyszczeñ staïych.

przeznaczonych: wbkotïach ze zwykïej stali moĝna

WÚgiel dzielony jest równieĝ na klasy, które infor-

paliÊ tylko drewno liĂciaste, abiglaste – wbkotïach

mujÈ objego wartoĂci opaïowej ibzawartoĂci popio-

zgazowujÈcych – ze stali kwasoodpornej. Na szcze-

ïu. Najlepszy jest wÚgiel IbibII klasy. WÚgiel niesor-

gólnÈ uwagÚ zasïugujÈ pelety ibbrykiety:

WartoĂÊ opaïowa to iloĂÊ energii uzyskiwana zbkilograma paliwa. Im ta wartoĂÊ jest
wiÚksza, tym spalajÈc tÚ samÈ iloĂÊ paliwa, uzyskujemy wiÚcej ciepïa.
¥rednia wartoĂÊ
opaïowa (MJ/kg)

Rodzaj paliwa
WÚgiel kamienny – orzech

24–28

WÚgiel kamienny – groszek

24–28

sokim ciĂnieniem rozdrobnionego drewna, sïomy

WÚgiel kamienny – miaï

19–26

lub pÚdów wierzby energetycznej. MajÈ standar-

WÚgiel brunatny

7,5–21

dowe wymiary, wysokÈ wartoĂÊ opaïowÈ, abpo ich

Koks

27

WÚgiel brunatny ma mniejszÈ wartoĂÊ opaïowÈ

spaleniu zostaje niewiele popioïu, który wystarczy

Drewno opaïowe suche

16–19

od kamiennego ibsprzedaje siÚ go gïównie wbposta-

wybieraÊ raz na kilka tygodni. NadajÈ siÚ do kotïów

Brykiety

17–20

ci brykietów – czyli po wstÚpnej obróbce; wÚgiel

retortowych zbautomatycznymi podajnikami; nie-

Pelety

17–21

wbbrykietach zawiera mniej wody, siarki ibzanie-

którzy producenci peletów oferujÈ usïugÚ telefo-

Sïoma zboĝowa sucha

14–15

czyszczeñ staïych. Wbnowoczesnych kotïach wÚ-

nicznego zamówienia kolejnej porcji paliwa;

towany, brykiety ibkoks przeznaczone sÈ do kotïów

pelety powstajÈ wbwyniku sprasowania pod wy-

zasypowych bez podajnika, orzech – do kotïów zasypowych, rzadko zbpodajnikiem, abgroszek ibmiaï
wÚglowy do kotïów zbpodajnikiem.

giel brunatny jest wyïÈcznie paliwem zastÚpczym.

brykiety sÈ produkowane ze sprasowanych od-

BiomasÈ nazywa siÚ nadajÈce siÚ na opaï ma-

padów drzewnych. Podczas spalania brykiety do-

teriaïy organiczne, zwykle odpady drzewne, sïo-

brej jakoĂci nie rozpadajÈ siÚ na wióry. Te, które siÚ

mÚ ibroĂliny energetyczne. PopularnoĂÊ tych paliw

tak rozpadajÈ, moĝna spalaÊ tylko wbpoïÈczeniu

roĂnie, poniewaĝ sÈ odnawialne, czyli odtwarzajÈ

zbkawaïkami drewna albo wÚglem brunatnym, ni-

siÚ wbstosunkowo krótkim czasie. BiomasÚ zalicza

gdy zaĂ same, gdyĝ wtedy zapychajÈ dyszÚ zgazo-

siÚ do paliw ekologicznych, poniewaĝ jest ěródïem

wujÈcÈ ibpalenisko.

INFO RYNEK

aby nie wrzucaÊ do tych kotïów drewna lakierowanego, klejonego lub zabezpieczonego
Ărodkami chemicznymi, poniewaĝ moĝna
wbten sposób uszkodziÊ kocioï na skutek reakcji tych zwiÈzków ze stalÈ, poza tym jest
to szkodliwe dla Ărodowiska. Kotïy zgazowujÈce kosztujÈ 4,5–9,5 tys. zï.

Ile kosztujÈ kotïy na paliwa staïe?

Kotïy StÈporków Termo-Tech,
model KWS Plus
typ: kocioï zbgórnym spalaniem
moc: 20 kW
paliwo podstawowe:
wÚgiel, drewno, mieszanka miaïu zbwÚglem
paliwo zastÚpcze:
brykiety wÚglowe,
brykiety zbbiopaliw,
odpady, wÚgiel
brunatny
sprawnoĂÊ: 82%
gwarancja: 4 lata

Elektromet,
model Kocioï c.o. typu EKO-KWR
typ: zasypowy
zbrusztem wodnym
moc: 20 kW,
paliwo: wÚgiel
kamienny
– orzech, brykiety zbwÚgla, drewno sezonowane
sprawnoĂÊ: 80%
gwarancja:
3 lata

3070 zï

3599 zï

Logiterm, Grupa ENERGOMAX,
model duoMAX
typ: kocioï retortowy zbdodatkowym paleniskiem zbpodajnikiem Ălimakowym
moc: 26 kW
paliwo podstawowe: groszek,
groszek brunatny, miaï wÚglowy,
orzech, brykiet,
drewno
sprawnoĂÊ: 86%
podajnik:
Ălimakowy
gwarancja: 6 lat

Elektromet, model Kocioï c.o. typu
EKO-KWPR DUAL
typ: zbautomatycznym podajnikiem na
groszek oraz zbrÚcznym zasypem paliw
staïych
moc: 25 kW
paliwo: wÚgiel kamienny – groszek,
orzech, brykiety zbwÚgla, drewno
sprawnoĂÊ: ok. 92%
podajnik:
automatyczny
Ălimakowy
gwarancja: 3 lata

9787 zï

9821 zï

Kostrzewa,
model Warmet 200 Ceramik
typ: jednofunkcyjny, górno-dolnego
spalania zbwbudowanÈ ceramikÈ, moĝliwoĂciÈ grzania c.w.u.
moc: 14 kW
paliwo podstawowe: drewno, zrÚbki,
miaï wÚglowy, groszek
sprawnoĂÊ: >80 %
podajnik: moĝliwoĂÊ
dostawienia palnika
Pellets 100
gwarancja: 3 lata

4100 zï

Zakïad Metalowo-Kotlarski SAS,
model SAS ECO
typ: kocioï tïokowy
zbautomatycznym podawaniem paliwa
moc: 17 kW
paliwo podstawowe:
miaï, groszek, pelety,
paliwo zastÚpcze:
wÚgiel, drewno
sprawnoĂÊ: 81,8–83,5%
podajnik: tïokowy (szuﬂadkowy)
gwarancja: 4 lata na kocioï, 2 lata na
podzespoïy elektroniczne

HEF Wytwórnia Kotïów Grzewczych,
model PELTORUS
typ: automatyczny zbpalnikiem
zrzutkowym do spalania pelet
moc: 14 kW
paliwo podstawowe: biomasa
sprawnoĂÊ:
>90%
podajnik:
automatyczny
Ălimakowy
gwarancja:
palnik 2 lata,
wymiennik 5 lat

Metalerg J.M.J. CieĂlak S.J.,
model EKOPAL RM 2
typ: kocioï na sïomÚ obspalaniu
przeciwprÈdowym
moc: 25 kW
paliwo
podstawowe:
sïoma
paliwo
zastÚpcze:
drewno, siano
ibinna biomasa
sprawnoĂÊ: 82%
gwarancja: 2 lata

10 675 zï

12078 zï

od 7480 zï

PRZYDATNE ADRESY
ELEKTROMET
HEF
IMMERGAS
KOSTRZEWA
LOGITERM

077 471 08 12
034 351 01 68
042 649 36 00
087 428 53 51
034 357 00 00
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www.elektromet.com.pl
www.hef.com.pl
www.immergas.com
www.kostrzewa.com.pl
www.logiterm.pl

METALERG
SAS
SPYRA
TERMO-TECH.
Z}BIEC

071 313 46 43
041 378 46 19
032 210 34 31
041 374 15 22
041 27 67 400

www.metalerg.pl
www.sas.busko.pl
www.spyra.pl
www.kotlyco.pl
www.zebiec.com.pl
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