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Razem z rozwojem technologii 
w dziedzinie ogrzewania wzrasta 
wiadomo  ekologiczna spo ecze -

stwa. Ludzie ju  wiedz , e niespe niaj -
ce podstawowych norm rodowiskowych 
piece to nie tylko zagro enie dla ogólnie 
pojmowanego globalnego ocieplenia, ale 
przede wszystkim dla nich samych i dla 
ich dzieci. Mieszkanie w jednym domu 
z wydzielaj cym truj ce substancje piecem 
to ogromne ryzyko chorób serca, p uc i no-
wotworów. Dlatego coraz wi cej osób de-
cyduje si  na wymian  pieca grzewczego 
i zmian  paliwa na bardziej ekologiczne, 
emituj ce mniej szkodliwych substancji, 
a tym samym zdrowsze dla nas wszyst-
kich. 

PIEC SZTOKER®V – 
INWESTYCJA, KTÓRA MA 
SENS
Kocio  do spalania ekogroszku sztoker®V
charakteryzuje si  praktycznie bezdym-
nym procesem spalania paliwa, co skut-
kuje bardzo nisk  emisj  szkodliwych 
zwi zków i py ów. Wyniki bada  prze-
prowadzonych w akredytowanym labora-
torium pozwalaj  zaliczy  go do najwy -
szej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, 
nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym, 
ale tak e bezpiecze stwa u ytkowania. 
Dzi ki takim parametrom inwestycja w ko-
cio  z podajnikiem sztoker®V mo e by  po-
trójnie op acalna. Po pierwsze, gwarantuje 
ni sze koszty ogrzewania ni  w przypad-
ku starych pieców na tradycyjne mate-
ria y opa owe. Po drugie, to inwestycja 

w zdrowie i lepsze samopoczucie na d u-
gie lata, oznaczaj ca realne zmniejszenie 
wydatków na leki i lekarzy. Po trzecie, ko-
cio  spe nia normy wymagane do udzia u
w programach ograniczania niskiej emisji 
z dofinansowaniem zakupu kot a. To na-
prawd  m dry wybór!

AUTOMATYKA 
– JAKIE TO PROSTE!
Jeszcze niedawno u ywanie pieca grzew-
czego oznacza o konieczno  ci g ego pil-
nowania paleniska oraz adowania opa-
u co najmniej kilka razy na dob , a i tak 

temperatura nad ranem pozostawia a wie-
le do yczenia. Ekogroszek do nowoczesne-
go kot a sztoker®V aduje si  co kilka dni 
lub rzadziej, poniewa  jest on wyposa ony 
w automatyczny zespó  podawania paliwa, 
zasobnik opa u oraz mikroprocesorowy re-
gulator Skorpion V z systemem sterowa-
nia PID II. Regulator steruje p ynnie prac
dmuchawy w pe nym jej zakresie, za cza-
niem pomp obiegowych c.o., pompy c.w.u., 
podajnika paliwa oraz si ownikiem zaworu 
mieszaj cego. Dodatkowo regulator mo e
wspó pracowa  z panelem zdalnym T1000, 
który mo e równie  spe nia  role termosta-
tu pokojowego.

OPTYMALNA TEMPERATURA 
– ZDROWIE I KOMFORT!
Zbyt ch odne, a jeszcze gorzej zbyt prze-
grzane pomieszczenia s  udr k  miesz-
ka ców. Utrzymanie idealnej temperatu-
ry z kot em sztoker®V jest niezwykle atwe. 
Dzi ki rozbudowanemu algorytmowi pra-
cy, regulator mo e oddzielnie sterowa
strefami czasowymi dziennymi oraz tygo-
dniowymi zarówno dla temperatury ko-
t a jak i ciep ej wody u ytkowej. Sterownik 
Skorpion V z algorytmem PID II w cza ko-
cio  na tak  moc, jaka jest w danym mo-
mencie potrzebna do utrzymania danej 
temperatury. Kocio  grzeje przez ca y czas; 
nie ma przestojów, nie ma gwa townych 
zmian temperatury ani w kominie, ani 
w komorze spalania, a temperatura wody 
zasilaj cej jest bardzo stabilna. 

SZTOKER®V – ROZWI ZANIE 
NA MIAR  CZASÓW!
Warto podsumowa  zalety tego ekologicz-
nego i ekonomicznego kot a. To przede 

wszystkim minimalizacja obs ugi kot a wy-
nikaj ca z automatycznego podawania pa-
liwa z zasobnika paliwa (uzupe nianie raz 
na kilka dni). To tak e ciep a woda do-
st pna przez 24 h na dob  przez ca y rok. 
Szybki, atwy i wygodny za adunek paliwa 
do zbiornika to czysto  w kot owni, a nie-
wielka ilo  popio u oznacza czysto  ob-
s ugi pieca. System wyrównywania ci nie-
nia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej 
klapy zasobnika ograniczaj  do minimum 
mo liwo  powstania po aru w zasobniku, 
co znacznie podnosi bezpiecze stwo u yt-
kowania. W odpowiedzi na oczekiwania 
klientów, mo liwa jest dowolna konfigura-
cja strony zasypu paliwa do zasobnika jak 
i strony otwierania wszystkich drzwiczek – 
tak, aby piec zajmowa  jak najmniej miejsca, 
a jego obs uga by a wygodna. Dzienne i ty-
godniowe strefy czasowe dla c.o. i c.w.u. po-
zwalaj  na utrzymanie optymalnej tempera-
tury bez konieczno ci ci g ego przebywania 
w kot owni, gdy  regulacja wszystkich pa-
rametrów odbywa si  z poziomu mieszka-
nia, poprzez panel zdalny T1000. Warto za-
inwestowa  w zdrowie i wygod !

Nowoczesny i bezpieczny kocio  z podajnikiem na ekogroszek
Koszt ogrzewania oraz 
stopie  jego uci liwo ci dla 
rodowiska i mieszka ców 

to podstawowe kryteria, 
którymi nale y kierowa
si  podczas podejmowania 
decyzji o zakupie pieca c.o. 
Nowoczesny i bezpieczny 
kocio  grzewczy sztoker®V firmy 
Komiz® spe nia oba te warunki: 
jest ekonomiczny i ekologiczny 
jednocze nie.
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