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Dlaczego warto znów zwróci
uwag  na kot y w glowe?
Post p w tych produktach, który dokona  si

przez ostatnich kilka lat jest znacz cy. Udzia

w tym procesie ma równie  firma PER-EKO. 

Klientom oczekuj cym wysokiego komfortu 

obs ugi, oferujemy wysokoefektywne kot y se-

rii KSR wyposa one w automatyczne uk ady

naw glania i sterowniki elektroniczne. 

Alternatywa dla kot ów 
gazowych i olejowych?
Koszty ogrzewania gazem czy olejem opa-

owym w ostatnich latach znacznie wzro-

s y, ponadto w przypadku gazu jeste my uza-

le nieni od ci g o ci dostaw tego paliwa. 

Rozwi zaniem jest zastosowanie kot a, któ-

ry przy podobnym poziomie komfortu obs ugi 

korzysta z ta szego paliwa. W przypadku ko-

t ów KSR jest to tzw. „eko-groszek”, czyli od-

miana w gla o granulacji 5–25 mm. 

Efektywno
Najwi ksz  bol czk  w u ytkowaniu kla-

sycznych kot ów w glowych jest konieczno

czyszczenia komory paleniska po ka dym 

paleniu oraz k opotliwe ponowne rozpala-

nie w cyklu nie rzadszym ni  5–10 godzin. 

W przypadku kot a KSR proces spalania od-

bywa si  wy cznie na palniku retortowym, 

do którego paliwo jest dostarczane w odpo-

wiednich porcjach zgodnie w ustawieniami 

sterownika. Pozwala to na efektywne wyko-

rzystanie paliwa – uzupe nianie paliwa w za-

sobniku odbywa si  raz na 4–5 dni w okresie 

zimowym, natomiast w okresie letnim pod-

grzewaj c c.w.u., jeden kosz paliwa wystarcza 

na ok. 10–14 dni.

Bezawaryjno
Ciekawym rozwi zaniem w kot ach KSR jest 

przystosowanie ich do pracy w przypadku 

awarii podajnika lub d u szej przerwy w do-

stawie energii elektrycznej. Wszystkie nasze 

kot y maj  mo liwo  instalacji awaryjnych 

rusztowin eliwnych. Pozwala to te  na do-

ra ne spalanie drewna i innych paliw.

Inwestycja, która si  op aci
Opisane kot y nie nale  do urz dze  naj-

ta szych w zakupie, jednak odwdzi czaj  si

niskimi kosztami eksploatacji oraz niespo-

tykanym dotychczas w przypadku kot ów w -

glowych komfortem obs ugi. Znajduj  zasto-

sowanie w nowo budowanych obiektach oraz 

jako alternatywne ród o ciep a w przypad-

ku istniej cych instalacji gazowych lub ole-

jowych. Inwestycja w kocio  z paleniskiem 

retortowym KSR zwraca si  ju  po 3–4 sezo-

nach grzewczych, je li posiadamy kocio  ga-

zowy lub olejowy. Dla osób posiadaj cych 

klasyczny kocio  w glowy inwestycja w ko-

cio  KSR pozwoli na utrzymanie wydatków 

na paliwo na zbli onym poziomie, ale zagwa-

rantuje znacznie wy szy komfort u ytkowa-

nia. W niektórych gminach w Polsce funk-

cjonuj  programy pozwalaj ce na cz ciowy 

zwrot kosztów inwestycji w kot y retortowe ze 

znaczkiem ekologicznym, tzw. „jab uszkiem”, 

a taki atest posiadaj  kot y PER-EKO. 

Czy nowoczesny system centralnego ogrzewania 

mo e by  oparty na kotle w glowym?
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Kot y opalane w glem najcz ciej kojarz

nam si  z k opotliw  eksploatacj , problema-

mi z utrzymaniem czysto ci w kot owni oraz 

k opotliwym przechowywaniem du ych ilo ci 

w gla. Od pewnego czasu obraz ten znacz co

si  zmieni .
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