SAS

ile to kosztuje – propozycja firmy

Kocioâ grzewczy c.o. SAS GRO-ECO
Charakterystyka og
ogó
ólna

Informacje dodatkowe

Firma istnieje od 1980 roku. Od poczĆtku swego istnienia zajmuje siċ produkcjĆ kotâów grzewczych. WykorzystujĆc swoje
dâugoletnie doğwiadczenie i czerpiĆc z najnowszych osiĆgniċý
techniki, stale podnosi jakoğý oferowanych wyrobów i stara siċ
zaspokoiý wymagania swoich Klientów zarówno pod wzglċdem funkcjonalnoğci, jak i estetyki.
Od 13.07.2007 firma SAS posiada Certyfikat Zgodnoğci
Systemu ZarzĆdzania JakoğciĆ z wymaganiami normy ISO
9001:2000.
Kocioâ SAS GRO-ECO polecany jest do ogrzewania mieszkaĕ
w domach jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usâugowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilajĆcej nie przekracza 90°C,
a ciğnienie robocze 0,15 MPa. Kocioâ ten moīe wspóâpracowaý
równieī z instalacjĆ ciepâej wody uīytkowej za poğrednictwem
wymiennika ciepâa. Paliwem do kotâów SAS GRO-ECO jest wċgiel kamienny sortymentu groszek o granulacji 5-25 mm. Nie
naleīy stosowaý wċgla sortymentu miaâ oraz wċgla o grubszej
niī podana granulacji, gdyī tego rodzaju paliwo moīe utrudniaý pracċ podajnika.

Gwarancja: 4 lata na kocioâ, 2 lata na urzĆdzenia elektroniczne i ukâad podawania
Atesty: Ğwiadectwo zgodnoğci w zakresie sprawnoğci energetycznej, Ğwiadectwo badania na „Znak bezpieczeĕstwa
ekologicznego”

Pozostaïa
a oferta
W bogatej ofercie firmy SAS znajdujĆ siċ
zarówno kotây tradycyjne, przystosowane do spalania wċgla
oraz drewna opaâowego, jak i nowoczesne,
wielodobowe, automatyczne kotây, w których
obsâuga sprowadzona
jest do minimum.

Opis techniczny
Niskotemperaturowy kocioâ c.o. wyposaīony w ukâad automatycznego nawċglania komory paleniskowej. Kocioâ ten funkcjonuje wykorzystujĆc dziaâanie zespoâu zâoīonego z:
ğrubowego podajnika paliwa napċdzanego motoreduktorem
bezrusztowego, samooczyszczajĆcego siċ paleniska w formie īeliwnej retorty wykonanej w ksztaâcie kielicha
wentylatora tâoczĆcego powietrze do paleniska-retorty
elektronicznego sterownika temperatury.
Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie
z usytuowanego obok kotâa zasobnika paliwa za pomocĆ podajnika ğlimakowego. W īeliwnej retorcie nastċpujĆ wszystkie
procesy prowadzĆce do spalenia podawanego paliwa z udziaâem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym.
Sprawne palenisko kotâa pozwala na spalenie takiej iloğci paliwa, jaka niezbċdna jest do utrzymania zadanej przez uīytkownika na sterowniku temperatury.
Kocioâ SAS GRO-ECO ma liczne zabezpieczenia w celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Jednym z takich
zabezpieczeĕ jest ogranicznik temperatury bezpieczeĕstwa
chroniĆcy przed przegrzaniem kotâa w przypadku uszkodzenia sterownika.
Nastċpnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie temperaturowe na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego.
Sterownik jest wyposaīony równieī w dodatkowe zabezpieczenie przed cofniċciem pâomienia do zasobnika opaâu.
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CENNIK KOTÓW C.O.
SAS GRO-ECO 1,5 KW
SAS GRO-ECO 2,0 KW
SAS GRO-ECO 3,0 KW

7100,00 zâ brutto*
7600,00 zâ brutto*
9380,00 zâ brutto*

* Podane ceny sĆ cenami brutto u producenta

ZAKáAD METALOWO-KOTLARSKI „SAS”
ul. Przemysâowa 3, 28-100 Busko-Zdrój, Owczary
tel. 041 378 46 19, tel./faks 041 370 83 10
www.sas.busko.pl
e-mail:biuro@sas.busko.pl

