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SASile to kosztuje –ile to kosztuje – propozycja firmypropozycja firmy

Charakterystyka ogCharakterystyka ogóólnalna
Firma istnieje od 1980 roku. Od pocz tku swego istnienia zaj-

muje si  produkcj  kot ów grzewczych. Wykorzystuj c swoje 

d ugoletnie do wiadczenie i czerpi c z najnowszych osi gni

techniki, stale podnosi jako  oferowanych wyrobów i stara si

zaspokoi  wymagania swoich Klientów zarówno pod wzgl -

dem funkcjonalno ci, jak i estetyki.

Od 13.07.2007 firma SAS posiada Certyfikat Zgodno ci 

Systemu Zarz dzania Jako ci  z wymaganiami normy ISO 

9001:2000.

Kocio  SAS GRO-ECO polecany jest do ogrzewania mieszka

w domach jednorodzinnych, pawilonów handlowych, us u-

gowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których obli-

czeniowa temperatura wody zasilaj cej nie przekracza 90°C, 

a ci nienie robocze 0,15 MPa. Kocio  ten mo e wspó pracowa

równie  z instalacj  ciep ej wody u ytkowej za po rednictwem 

wymiennika ciep a. Paliwem do kot ów SAS GRO-ECO jest w -

giel kamienny sortymentu groszek o granulacji 5-25 mm. Nie 

nale y stosowa  w gla sortymentu mia  oraz w gla o grubszej 

ni  podana granulacji, gdy  tego rodzaju paliwo mo e utrud-

nia  prac  podajnika.

Opis technicznyOpis techniczny
Niskotemperaturowy kocio  c.o. wyposa ony w uk ad automa-

tycznego naw glania komory paleniskowej. Kocio  ten funkcjo-

nuje wykorzystuj c dzia anie zespo u z o onego z:

rubowego podajnika paliwa nap dzanego motoreduktorem

bezrusztowego, samooczyszczaj cego si  paleniska w for-

mie eliwnej retorty wykonanej w kszta cie kielicha

wentylatora t ocz cego powietrze do paleniska-retorty

elektronicznego sterownika temperatury.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie 

z usytuowanego obok kot a zasobnika paliwa za pomoc  po-

dajnika limakowego. W eliwnej retorcie nast puj  wszystkie 

procesy prowadz ce do spalenia podawanego paliwa z udzia-

em powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. 

Sprawne palenisko kot a pozwala na spalenie takiej ilo ci pa-

liwa, jaka niezb dna jest do utrzymania zadanej przez u yt-

kownika na sterowniku temperatury.

Kocio  SAS GRO-ECO ma liczne zabezpieczenia w celu za-

pewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Jednym z takich 

zabezpiecze  jest ogranicznik temperatury bezpiecze stwa 

chroni cy przed przegrzaniem kot a w przypadku uszkodze-

nia sterownika.

Nast pnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie tempera-

turowe na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. 

Sterownik jest wyposa ony równie  w dodatkowe zabezpie-

czenie przed cofni ciem p omienia do zasobnika opa u.

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Gwarancja: 4 lata na kocio , 2 lata na urz dzenia elektronicz-

ne i uk ad podawania

Atesty: wiadectwo zgodno ci w zakresie sprawno ci ener-

getycznej, wiadectwo badania na „Znak bezpiecze stwa 

ekologicznego”

Pozosta a ofertaa oferta
W bogatej ofercie fir-

my SAS znajduj  si

zarówno kot y trady-

cyjne, przystosowa-

ne do spalania w gla 

oraz drewna opa owe-

go, jak i nowoczesne, 

wielodobowe, automa-

tyczne kot y, w których 

obs uga sprowadzona 

jest do minimum.

ZAK AD METALOWO-KOTLARSKI „SAS” 

ul. Przemys owa 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

Kocio  grzewczy c.o. SAS GRO-ECO

SAS GRO-ECO 1,5 KW  7100,00 z  brutto*

SAS GRO-ECO 2,0 KW 7600,00 z  brutto*

SAS GRO-ECO 3,0 KW 9380,00 z  brutto*

* Podane ceny s  cenami brutto u producenta

CENNIK KOT ÓW C.O.


