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PREZENTACJA FIRMOWA

Kot³y serii „SK” wspó³pracuj¹ z instalacjami
ogrzewania typu grawitacyjnego lub z obie-
giem wymuszonym, wykonanymi w syste-
mie otwartym.

Zalety
wysoka sprawnoœæ
niezawodnoœæ i trwa³oœæ
niska emisja zanieczyszczeñ
oszczêdnoœæ – obni¿enie kosztów ogrzewania
du¿y wybór mocy grzewczych pozwalaj¹cy
na w³aœciwy dobór kot³a
mo¿liwoœæ spalania paliw zastêpczych

Opis techniczny
Paliwo:

podstawowe: wêgiel kamienny sortymentu
orzech (SKD, SKDR, SKG); mia³ wêglowy
(SKM); wêgiel kamienny ekogroszek (SKP)

zastêpcze: drewno w ró¿nych postaciach, 
wêgiel brunatny, koks, mieszanka wêgla ka-
miennego (70%) oraz mia³u (30%) (SKDR,
SKD, SKG, SKM), wêgiel kamienny sorty-
mentu orzech, drewno (SKP).
Wyposa¿enie podstawowe kot³a: elektro-
niczny sterownik pracy kot³a steruj¹cy wen-
tylatorem nadmuchowym i pomp¹ obiegow¹
(SKD, SKDR, SKG, SKM, SKP), œlimakowym
podajnikiem paliwa, tradycyjny ruszt ¿eliw-
ny (SKP), narzêdzia do obs³ugi, termometr,
zawór bezpieczeñstwa (wszystkie kot³y).
Gwarancja: 5 lat na szczelnoœæ po³¹czeñ
spawanych, 2 lata na pozosta³e elementy
Aprobaty i certyfikaty: Œwiadectwo Badania
na Znak Bezpieczeñstwa Ekologicznego
nr0212, Œwiadectwo Zgodnoœci Energetycz-
nej nr 17/2002 wydane przez Instytut Tech-
nikiGrzewczej i Sanitarnej w Radomiu,

Œwiadectwo Zgodnoœci w zakresie Spraw-
noœci Energetycznej nr EN/84/05, Œwiadec-
two Badañ Energetyczno-Emisyjnych nr
84/2005, Atest nr 895/02 wydany przez 
Laboratorium Badañ Kot³ów i Urz¹dzeñ
Grzewczych w £odzi, CE

Zak³ad Produkcyjno-Handlowy 
„Stanis³aw Krzaczek”

ul. Leœna 5, Klikawa,  24-122 Góra Pu³awska
tel./faks 081 880 60 18

tel. 081 880 69 46 
www.kotly.pulawy.pl

e-mail: krzaczeks@wp.pl

Kot³y produkowane przez Zak³ad Produkcyjno-Handlowy 

„Stanis³aw Krzaczek” s¹ Ÿród³em ciep³a do ogrzewania domków 

jednorodzinnych, pawilonów handlowych i us³ugowych, pomieszczeñ 

sk³adowych, gara¿y oraz innych obiektów o dowolnej kubaturze

SKD/SKDR

stoj¹cy
jednofunkcyjny

12-48

stal

(950-1180)/(420-630)/(1070-1250) 20-95 6-12

SKG 18-24 1150/(470-510)/1000 40-50 6-15

SKM 18-29 1050/(470-550)/1200 40-60 7-30

SKP 17-75 (1275-1600)/(1110-1550)/(1100-1800) 150-300 72-100

Charakterystyka

CZAS PRACY
MIÊDZY ZASYPAMI [h]

POJEMNOŒÆ KOMORY
ZA£ADOWCZEJ

[kg]

WYMIARY
(WYS./SZER./G£)

[mm]

MATERIA£
WYMIENNIKA

MOC
[kW]

TYP
NAZWA

HANDLOWA

Uniwersalne kot³y grzewcze 
na paliwo sta³e
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