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GDZIE SIĘ STOSUJE?

W instalacjach centralnego ogrzewania (system otwarty

o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym) domków jedno-

rodzinnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży, pawilonów

handlowych i usługowych

JAKIE MAJĄ ZALETY?

� automatyczna praca kotła – samoczynne dostarczanie paliwa

do paleniska (S8WC)

� bardzo wysoka czystość spalin – praktycznie spalanie

bezdymne (S8WC)

� niskie koszty ogrzewania

� możliwość spalania paliw zastępczych (S6WC, S7WC)

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: korpus stalowy spawany, wymiennik stalowy, izola-

cja z wełny mineralnej gr. 30 mm

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 0,2

Elementy wyposażenia: zawór spustowy, termometr,

narzędzia do czyszczenia

Wyposażenie do napowietrzania kotłów S6WC (na od-

dzielne zamówienie) obejmuje: wentylator, kanał dolotowy

powietrza z przepustnicą, sterownik, elementy uszczelniające

i złączne

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć 

dystrybutorów

Gwarancja: 4 lata na wymiennik, rok na pozostałe elementy

Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo Badań na Znak Bez-

pieczeństwa Ekologicznego nr: 0081 (dla kotłów S6WC), 

0082 (dla kotłów S8WC), 0091 (dla kotłów S7WC), wszystkie

świadectwa wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki

Węgla w Zabrzu

Usługi: bezpłatny transport (do 300 km przy odpowiednio

wysokiej sumie zamówienia), płatny serwis pogwarancyjny

Pozostała oferta: kuchnie żeliwne, odlewy z żeliwa szarego:

nogi do ławek i stołów ogrodowych, słupy latarniane, części

zamienne maszyn, elementy ogrodzeniowe

OGNIWO 

SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA

ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz (woj. małopolskie)

tel. 013 447 10 39, faks 013 447 11 48 

www.ogniwobiecz.com.pl

e-mail: ogniwo@ogniwobiecz.com.pl

Kotły grzewcze

na paliwa stałe

OGRZEWANIE – KOTŁY,  PODGRZEWACZE

P R E Z E N TA C J A

TYP

(STOJĄCY

JEDNOFUNKCYJNY)

RODZAJ

PALENISKA

MOC

[kW]

POJEMNOŚĆ

KOMORY

ZAŁADOWCZEJ

[dm3]

ZASYP

JEDNORAZOWY

[kg]

CZAS PRACY

MIĘDZY

ZASYPAMI

[h]

PALIW0

PODSTAWOWE

S7WC

górne

8-10 30 10-40 6-12 węgiel kamienny, mieszan-

ka węgla

z koksem opałowym

S6WC 13-50 30-90 10-70

do 48

S8WC retortowe 10-70 150-250 90-170
węgiel groszek

5-20 mm

aktualne ceny produktów dostępne na stronie www.ogniwobiecz.com.pl

S6WC-1 S6WC-2

S8WC-1S7WC-1
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