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Obecnie na rynku polskim proponuje si  bardzo wiele spo-
sobów ogrzewania budynków urz dzeniami grzewczymi
produkcji krajowej lub zagranicznej. Ró nice wyst puj  nie
tylko w cenie ale tak e w funkcjonalno ci. Wi kszo  tych
urz dze  przystosowana jest do spalania okre lonego, jed-
nego typu paliwa. Firma KOSTRZEWA produkuje dwa typy
urz dze  PELLETS PLUS oraz WARMET SDS CERAMIK w za-
kresie mocy od 14 kW do 300 kW. Urz dzenia te przysto-
sowane s  do spalania wielu rodzajów paliw sta ych, co
jest odpowiedzi  firmy KOSTRZEWA na potrzeby rynku
i rosn ce ceny paliw.

Kot y PELLETS PLUS

urz dzenia spalaj ce pellets, groszek w glowy, drewno
du a komora popielnikowa (czyszczenie co 30 dni)
w zale no ci od wielko ci zbiornika zasyp paliwa do 30 dni
automatyczny system rozpalania granulatu z trocin 
(pellets)
automatycznie regulowany dop yw powietrza a  do uzy-
skania zadanej temperatury (drewno)
trzy wentylatory (dwa ci nieniowe i jeden wyci gowy)
usprawniaj  proces spalania i odprowadzenie spalin
szklany wizjer w drzwiczkach do podgl du p omienia
w czasie pracy urz dzenia
funkcja pomiaru temperatury spalin umo liwia kontrolo-
wanie sprawno ci kot a oraz jego ustawie , informuje
o konieczno ci wyczyszczenia wymiennika
trzy tryby pracy: lato (przygotowanie c.w.u.), r czny (r cz-
na nastawa temperatury, bez czujnika zewn trznego), po-
godowy (z czujnikiem zewn trznym), temperatura kot a
ustawiana jest automatycznie w zale no ci od temperatu-
ry zewn trznej;
atwa, trzystopniowa regulacja mocy kot a (100%, 60%
i 40%)
wyposa enie standardowe obejmuje regulator pokojowy
p ynna regulacja obrotów wentylatorów zmniejsza ha as
podczas pracy
kocio  wyposa ony jest w niezale ny od automatyki ogra-
nicznik temperatury kot a, który dzia a przy temperaturze
wy szej ni  95°C, ci g y pomiar temperatury podajnika,
temperatura stanu alarmowego podajnika jest programo-
walna
przyjemna i prosta obs uga pod wietlanego wy wietlacza
alfanumerycznego, menu w j zyku
polskim, niemieckim i angielskim 
sterowanie si ownikiem zaworu
mieszaj cego

automatyczne wybieranie popio u (opcja)
automatyczne czyszczenie wymiennika (opcja)
mo liwo  dodatkowego pod czenia modu u steruj cego
niezale nie 5 lub 10 obwodami grzewczymi
eksploatacja 2,5 razy ta sza od oleju opa owego

Kot y WARMET SDS CERAMIK

urz dzenia spalaj ce drewno, trociny, w giel, mia  w glo-
wy, w giel brunatny, brykiet drzewny
du a komora za adowcza ogranicza cz stotliwo  uzupe -
niania paliwa (od 6 do 36 godzin)
zastosowanie komory ceramicznej (wk ad szamotowy)
wp ywa znacz co na sprawno  urz dzenia (pow. 80%)
i jako  spalania
dwufunkcyjny system górnego i dolnego spalania w zale -
no ci od rodzaju paliwa
w procesie spalania bierze udzia  powietrze pierwotne
i wtórne
sterowanie prac  pompy c.o. – sterownik kot a za pomoc
regulatora pokojowego za cza prac  pompy c.o. wtedy
gdy jest to konieczne i pod warunkiem osi gni cia odpo-
wiedniej temperatury kot a, co wyd u a ywotno  kot a
funkcja sterowania prac  pompy c.w.u. – z priorytetem
c.w.u. – zapewnia utrzymanie sta ej temperatury ciep ej
wody u ytkowej
sterownik umo liwia sterowanie trzeci  dodatkow  pom-
p  np. ogrzewania pod ogowego
p ynna regulacja mocy dmuchawy (moc uzale niona
jest m.in. od instalacji kominowej, rodzaju i wilgotno-
ci paliwa):

funkcja FKO (Funkcja Kontroli Opa u) – zapewnia minimali-
zacj  strat energii w procesie wygaszania przez utrzymanie
du ej ilo ci aru (który umo liwia po ponownym pod o e-
niu opa u kontynuacj  pracy kot a)

KOSTRZEWA s.c.
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