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Prezentacja firmowa

Otó  od kilku lat jeste my producentem ko-

t ów mia owych z automatycznym dozowa-

niem paliwa o nazwie BIO-WULKAN. Jest to 

stalowy kocio  wodny przystosowany do pra-

cy w otwartych systemach centralnego ogrze-

wania spalaj cy w sposób niemal bezdymny 

w a nie mia  w glowy ale tak e eko-groszek 

oraz mieszank  tych paliw. Paliwo znajduj -

ce si  w zasobniku usytuowanym z boku ko-

t a przenoszone jest warstwowo do komory 

spalania w kszta cie retorty p askiej przez au-

tomatycznie sterowany podajnik szufladowy. 

Unikatowa jego konstrukcja – system dwóch 

t oków podaj cych paliwo – wyklucza mo -

liwo  cofni cia si  p omienia z komory spa-

lania do zasobnika. Mo liwo  precyzyjnego 

dozowania ilo ci spalanego paliwa pozwala 

na p ynn  zmian  mocy kot a w szerokim 

zakresie, np. kocio  o mocy 25 kW mo e pra-

cowa  z minimaln  moc  6 kW. Pozwala to 

na wykorzystywanie kot a latem do podgrze-

wania tylko ciep ej wody u ytkowej. 

Zasobnik paliwa o pojemno ci 220 litrów 

wystarcza wtedy dla 4-osobowej rodziny 

rednio na 3 tygodnie. Wart podkre lenia jest 

fakt, e Katowicki Holding W glowy wprowa-

dzi  na rynek mia  w glowy pod nazw  han-

dlow  EKO-FINS o warto ci opa owej 25 000 

kJ/kg, zawarto ci siarki do 0,6%, znacznie 

ta szy od popularnego eko-groszku o podob-

nej warto ci opa owej. Podobne paliwo pod 

nazw  „Boruta” wprowadzi a te  na rynek 

Kompania W glowa.

Kocio  auto-

matyczny BIO-

WULKAN zosta

przebadany pod k -

tem sprawno ci ener-

getycznej i wiel-

ko ci emisji spalin 

uzyskuj c znak bez-

piecze stwa eko-

logicznego w labo-

ratorium Instytutu 

Chemicznej 

Przeróbki W gla 

w Zabrzu posiada-

j cego akredytacj

Polskiego Centrum Bada  i Certyfikacji w za-

kresie oceny energetyczno-emisyjnej paliw 

sta ych i urz dze  grzewczych. Ostatnie ba-

dania energetyczno-emisyjne wykonane 

w marcu br. potwierdzi y wysokie walory 

kot a BIO-WULKAN. Zosta  on zakwalifiko-

wany do klasy A – najwy szej pod wzgl dem 

energetycznym i wysoko ci emisji.

Kot y BIO-WULKAN znakomicie wspó pra-

cuj  z grzejnikami miedziano-aluminiowymi 

o niskiej pojemno ci wodnej produkcji firmy 

REGULUS-System z Bielska-Bia ej.

Produkujemy równie  kot y zasypowe typu 

SWRWn z dmuchaw  i sterownikiem spalaj -

ce drewno, w giel, mia  w glowy oraz brykie-

ty. Odpowiednio du a komora spalania po-

zwala wyd u y  okres mi dzy zasypami do 

12 godzin.
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Kot y w glowe
Zapewne ka dy

w a ciciel domu 

jednorodzinnego 

wie, e najtaniej 

mo na go ogrza

stosuj c jako 

paliwo w giel 

kamienny. Zapewne 

jednak nie ka dy wie, 

e mo na u ywa  do 

tego celu najta szej 

jego frakcji tzn. 

mia u w glowego 

podawanego do 

kot a w sposób 

zautomatyzowany.


