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Drewno, jako ród o paliwa – oprócz 
tego, e jest atwo dost pne i ca -
kowicie odnawialne – jest równie

bardzo tanie w porównaniu z innymi ró-
d ami paliw. W rzeczywisto ci oszcz d-
no ci energii uzyskiwane dzi ki ogrzewa-
niu za pomoc  kot a zgazuj cego drewno 
lub w giel mog  cz sto zwróci  pe en koszt 
zakupu w ci gu zaledwie kilku sezonów 
grzewczych. 

System ogrzewania drewnem jest w a-
ciwym wyborem dla coraz wi kszej liczby 

osób, które s  zaniepokojone stanem rodo-
wiska. Spalanie w gla w kot ach zgazuj -
cych ATMOS zamiast w kot ach tradycyj-
nych ogranicza w znacznym stopniu emisj
szkodliwych zwi zków i py ów.

DLACZEGO WARTO 
POSTAWI  NA 
NOWOCZESNE KOT Y
ZGAZUJ CE DREWNO 
I W GIEL?
Kot y ATMOS s  skonstruowane do spala-
nia paliwa na zasadzie dzia ania gazogene-
ratora z pomoc  wentylatora wyci gowego, 

który odprowadza spaliny z kot a oraz do-
zuje powietrze do kot a. 

Zwi kszenie wydajno ci spalania paliw 
sta ych przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ich zu ycia okaza o si  mo liwe dzi ki za-
stosowaniu procesu destylacji pirolitycz-
nej, czyli wytworzeniu gazu z masy pali-
wa sta ego. Kot y te oparte s  na zasadzie 
dwustopniowego spalania, przy którym do-
chodzi do zgazowania paliwa (drewna lub 
w gla) z nast puj cym po nim spaleniem 
powsta ych gazów. System spalania gazu 
wyprodukowanego w kot ach ATMOS gwa-
rantuje wysok  sprawno  przekraczaj c
ju  nawet 90%, umo liwia równie  p ynne 
regulowanie ich wydajno ci w zakresie od 
30% do 100%. 

Paliwem do tych kot ów mo e by  drew-
no zarówno w postaci du ych polan, jak 
i ma ych odpadów drzewnych. W kot ach 
spala  nale y such  mas  drzewn , o wil-
gotno ci najlepiej do 20%, czyli wszystkie 
naturalne odpady drewna: polana o d ugo-
ci do 100 cm. Zastosowanie w naszych ko-

t ach maj  równie  w giel kamienny bru-
natny i brykiety z biomasy.

ZADBAJ O RODOWISKO
Kot y zgazuj ce ATMOS spe niaj  najwy sze 
wymagania przyjazne dla rodowiska, zgodnie 
z europejsk  norm  EN 303-5 posiadaj  certy-
fikaty najwy szej 5-tej klasy czysto ci spalania 
oraz certyfikaty EKODESIGN=EKOPROJEKT.

Aby w pe ni pozna  wszystkie benefi-
ty p yn ce z wykorzystania kot a na drew-
no do centralnego ogrzewania, zamiast kon-
wencjonalnych rozwi za , warto zajrze  na 
portal www.atmos.mora.com.pl 

Ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie domu: 
kot y zgazuj ce drewno i w giel ATMOS
Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej, gazu i elektryczno ci, ludzie szukaj  alternatywnych rozwi za
dla swoich rosn cych rachunków za ogrzewanie. Drewno odpadowe z przemys u drzewnego oraz 
z martwych i zniszczonych drzew np. w skutek chorób szkodników lub niszcz cego wiatru mo e zo-
sta  z powodzeniem zu yte do ogrzewania budynków.
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