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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Istotn  grup  urz dze  w ofercie METALBET 
s  nowoczesne, automatyczne kot y na pali-
wo sta e. 

METALBET oferuje kot y CO z podajnikiem 
ekogroszku lub pelletu, które ciesz  si  coraz 
wi ksz  popularno ci . Palenie w tego typu ko-
t ach jest atwe i nie wymaga od u ytkownika 
wiele wysi ku i czasu. W kot ach „prostych” 
za adunek paliwa wystarcza zaledwie na kil-
ka godzin pracy, podczas gdy dobrze dobrany 
podajnik jest w stanie na maksymalnym zasy-
pie pracowa  nawet kilka dni.

Kot y CO z podajnikiem nap dzane s  sil-
nikiem elektrycznym, a wi c wymagaj  za-
silania elektrycznego. Pr dko  podawania 
paliwa oraz intensywno  nadmuchu s  re-
gulowane automatycznie, a ca ym uk adem
zarz dza sterownik, który analizuje dane na 
podstawie odczytów z ró nego rodzaju czujni-
ków. W przypadku braku pr du istnieje mo -
liwo  tradycyjnego palenia za pomoc  za-
st pczego rusztu (je eli instalacja nam na to 
pozwala). W kot ach METALBET mo na za-
miennie zastosowa  palnik rynnowy, który 

jest dostosowany równie  do spalania peletu. 
Wa n  cech  na, któr  trzeba zwróci  uwag
przy zakupie kot a z podajnikiem jest wyso-
ko  zasobnika, gdy  zbyt wysoki mo e utrud-
ni  za adunek paliwa.

METALBET oferuje nast puj ce rodzaje au-
tomatycznych kot ów CO: Aqua Eco, Hydra 
Compakt, Hydra Basic, Hydra Basic Mini, Aqua 
Basic RW, Aqua Pellet RW.

Zró nicowanie oferty pozwala idealnie do-
bra  moc kot a do systemu grzewczego i opa-
la  je ekogroszkiem, w glem, mia em energe-
tycznym, drewnem oraz pelletem. 

Zalety kot ów automatycznych METALBET
l solidne wykonanie – kocio  wykonany z ate-
stowanej blachy o grubo ci 6 mm,
l mo liwo  stosowania paliw sta ych, takich 
jak ekogroszek, pellet,
l doskona a termoizolacja,
l wysoka sprawno ,
l uniwersalne drzwiczki (prawe/lewe),
l maksymalna ywotno  i trwa e zabezpie-
czenie antykorozyjne kot a.

W bogatym asortymencie METALBET Inwestor 
znajdzie, poza kot ami, produkty b d ce uzu-
pe nieniem systemu grzewczego:
l podgrzewacze wody,
l zbiorniki solarne,
l zbiorniki buforowe,
l naczynia wyrównawcze i wiele innych.

Automatyczne kot y na paliwa sta e
w nowoczesnej instalacji grzewczej

Przedsi biorstwo Produkcyjne METALBET
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn

Osowa 27, 28-305 Sobków
tel./faks: 41 387 30 22, tel. 41 383 81 68

www.metalbet.com.pl
biuro@metalbet.com.pl
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