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Prezentacja firmowa

Firma realizuje program maj cy na celu ogra-

niczenie zanieczyszczenia rodowiska natu-

ralnego. Wysoka sprawno  energetyczna mo-

deli grupy KWK-P zach ca do zakupu kot a

na ekogroszek. Kocio  z typoszeregu KWK-P 

wyposa ony jest w zasobnik, podajnik lima-

kowy i eliwny palnik retortowy. Specjalny 

programator podtrzymuj cy p omie  na pal-

niku umo liwia zmian  mocy cieplnej we-

d ug potrzeb u ytkownika. Sterownik doko-

nuje ci g ych pomiarów temperatury wody 

w kotle i na tej podstawie odpowiednio steru-

je prac  podajnika paliwa i wentylatora. Poza 

sezonem kocio  mo e pracowa  w uk adzie 

z ogrzewaczem wody u ytkowej. Obs uga kot-

a KWK-P zostaje zredukowana do minimum. 

Urz dzenie mo e by  wyposa one w dodatko-

we palenisko rusztowe, które umo liwia pra-

c  kot a w sytuacjach awaryjnych, np. braku 

pr du, lub w sytuacjach, kiedy nie istnieje ko-

nieczno  ci g ego utrzymywania ciep a w in-

stalacji. 

Uniwersalne kot y c.o. KWK wykorzystu-

j  „górno-dolne” zasady spalania. Paliwo za-

sypywane do kot a spala si  bezpo rednio nad 

rusztem, a spaliny nie przep ywaj  przez war-

stw  paliwa, tylko przez pionowy kana  spali-

nowy. Ta technika spalania sprawdza si  przy 

stosowaniu ró nych form paliw sta ych.

Natomiast w przy-

padku typoszere-

gu kot ów KWK-N

proces spalania na-

st puje wy cznie 

z udzia em powie-

trza dostarczane-

go przez wentyla-

tor nadmuchowy. 

Firma oferuje ko-

t y KWK-N z rusz-

tem mechanicznym 

i pe nym sterowa-

niem.

W kot ach KWK-G, tj. z „górnym” spala-

niem, wykorzystywane paliwo (m.in. drewno) 

spala si  na ruszcie. 

Spaliny przep ywaj

przez ca  warstw  za-

sypanego paliwa. Przy 

ich instalacji nie s

wymagane nowe ci gi 

kominowe, a struktu-

ra kot a KWK-G elimi-

nuje skraplanie pary 

wodnej. Urz dzenia 

mog  równie  zosta

wyposa one w wenty-

lator nadmuchowy. 

Kocio  – kuch-

nia KWK-13/5

jest urz dzeniem 

grzewczym wypo-

sa onym w eliw-

ny ruszt i p yt  ku-

chenn . System 

kontroli przep ywu 

spalin w tym kotle 

umo liwia prac

urz dzenia w try-

bie „zima” (ogrze-

wanie i gotowanie) 

lub „lato” (gotowa-

nie i podgrzewanie 

wody u ytkowej). 

Kot y c.o. S AWEX mog  by  wyposa one

w podwójne zabezpieczenie termiczne chro-

ni ce kocio  przed przegrzaniem lub przed 

powrotem zimnej wody z instalacji, albo re-

gulator pokojowy, sterowniki pogodowe itp. 

Du e drzwiczki zasypowe i wyczystkowe 

oraz wystarczaj ca liczba otworów rewizyj-

nych zapewniaj  wygod  u ytkowania i ser-

wisu kot a. Firma ma profesjonaln  sie  dys-

trybucji i doradztwa technicznego. Kot y c.o. 

S AWEX zdobywaj  coraz wi ksze zaintere-

sowanie w ród klientów.

Firma S AWEX rozpocz a dzia alno  w 1983 r., a produkowane kot y

c.o. S AWEX s  wci  udoskonalane i spe niaj  wymogi ekologiczne. Firma 

stawia na wysok  jako  i audytowane bezpiecze stwo urz dze . W ofer-

cie znajduj  si  kot y uniwersalne o mocy 13–100 kW (typoszereg KWK, 

KWK-N, KWK-G), kot y c.o. mia owo-w glowe i retortowe (KWK-P) oraz 

kot y c.o. o du ej mocy do 300 kW. Urz dzenia odznaczaj  si  d ug y-

wotno ci , maj  5 lat gwarancji, wykonywane s  z atestowanej stali.

Energooszcz dne i atrakcyjne 
cenowo kot y c.o. S AWEX

Firma S AWEX

ul. aszczowiecka 14, 22-600 Tomaszów Lubelski 

tel. 084 664 40 54, tel./faks 084 664 44 77
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