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Kocio  na ekogroszek Vulcanus dzi ki za-
stosowaniu limakowego podajnika paliwa, 
wentylatora nawiewowego i palnika retor-
towego jest ca kowicie bezpieczny i nie wy-
maga cz stego rozpalania. Zasobnik paliwa 
o du ej pojemno ci zapewnia ci g  prac
urz dzenia bez konieczno ci uzupe niania 
ekogroszku w okresie 4 – 5 dni. Dodatkowy 
ruszt umo liwia spalanie w nim tak e inne-
go opa u, typu drewno. Cech  charaktery-
styczn  Vulcanusa jest niska emisja py ów
i szkodliwych sk adników spalin, czyni c
go urz dzeniem ekologicznym, spe niaj c
przy tym wymagania u ytkowników ocze-
kuj cych od nowoczesnego kot a minimal-
nych czynno ci obs ugowych, wysokiego 
komfortu pracy oraz niskich kosztów eks-
ploatacji. Do coraz bardziej popularnych 
systemów grzewczych zaliczamy tutaj rów-

nie  kot y peletowe, tym bardziej, e pe-
lety s  idealnym po czeniem zalet trady-
cyjnych paliw. Pelety nie brudz , spalaj
si  niemal w ca o ci, a powsta y z nich po-
pió  mo na wykorzysta  jako nawóz mine-
ralny, tym samym z jednej strony korzyst-
niejsze cenowo od pr du, oleju, czy gazu, 
nie s  tak k opotliwe w u ytkowaniu jak pa-
liwa sta e. Dzi ki zag szczeniu masy i ni-
skiej zawarto ci wilgoci maj  wy sz  war-
to  opa ow  ni  drewno nieprzetworzone. 
Do efektywnego spalania peletów s u  ko-
t y z odpowiednimi palnikami jak kot y
typu Bio-max. Dzi ki nowoczesnej, trzyci -
gowej konstrukcji wymiennika charaktery-
zuj  si  one nisk  temperatur  spalin oraz 
wysok  sprawno ci  spalania. Optymalnie 
dobrana izolacja cieplna ogranicza straty 
zwi zane z wypromieniowywaniem ciep a

na zewn trz urz dzenia. Wspó pracuj ce 
z kot ami LUMO Bio-max palniki na pelet, 
zapewniaj  wysokie bezpiecze stwo, nieza-
wodno  oraz wygodn , w pe ni zautomaty-
zowan  eksploatacj . Dzi ki modulowanej 
mocy palnika w zakresie od 20% do 100% 
warto ci nominalnej mo liwe jest optymal-
ne ustawienie urz dzenia do faktycznie za-
potrzebowanych parametrów. 
Ekologiczne kot y centralnego ogrzewa-
nia zapewniaj  obni enie kosztów ogrzewa-
nia, a co za tym idzie szybki zwrot ponie-
sionej inwestycji. Warto równie  pami ta ,
e stosowanie technik grzewczych w zgo-

dzie z natur  pozwala na ochron rodowi-
ska, w którym yjemy, a tym samym nasze-
go zdrowia.
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Ekologiczne ogrzewanie w trosce o nas i nasze zdrowie

W dobie poszukiwania rozwi za  przyjaznych rodowisku, równie  w sys-
temach grzewczych nast pi a ma a rewolucja i tradycyjne kot y na paliwa 
typu w giel, mia  ust puj  miejsca ekologicznym formom pozyskiwania cie-
p a. W pierwszej kolejno ci producenci kot ów zwrócili uwag  na ekonomi
spalania, bezpiecze stwo i wygod  u ytkowników i zaproponowali rozwi -
zania na ekogroszek, który spe nia zaostrzone normy emisji gazów, odpo-
wiednio przygotowany posiada znikom  zawarto  siarki, niewielk  zawar-
to  popio u i nisk  wilgotno .
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