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Prezentacja firmowa

Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych rozwi -

za  nasze kot y charakteryzuj  si  du  wy-

dajno ci  i niezawodno ci  oraz spe nia-

j  normy ekologiczne. W celu powi kszenia 

naszego asortymentu wspó pracujemy tak e

z innymi licz cymi si  na rynku firmami ko-

tlarskimi. Wychodz c naprzeciw potrzebom 

klientów w sierpniu wprowadzimy na rynek 

nowy typ kot a EKW-RAPS, do spalania mia-

u w glowego oraz ekogroszku, z automatycz-

nym podajnikiem t okowym.

Oferujemy:
 sprzeda  hurtow  i detaliczn ,

 transport kot a GRATIS,

 sprzeda  rataln ,

 us ugi w zakresie instalacji c.o. i moderni-

zacji kot owni: remonty i wymian  kot ów, 

doradztwo techniczne,

 zapewniamy: krótkie terminy dostaw, ser-

wis gwarancyjny i pogwarancyjny, wysok  ja-

ko , wieloletni  gwarancj ,

 atrakcyjne ceny.

 Nasze kot y charakteryzuj  si  du  wydaj-

no ci  oraz spe niaj  normy ekologiczne.

Proponujemy
szerok  gam  kot ów:
1. Kot y opalane ekogroszkiem lub mia em

w glowym z automatycznym podajnikiem li-

makowym: KWM-SGR, SKAM-EKO-P, KWM-

SR, EKO-RAP(w trakcie wdro enia),

EKO-RAPS z podajnikiem t okowym (w trak-

cie wdro enia).

2. Kot y opalane mia em w glowym (ca odo-

bowe, zasypowe sterowane elektronicznie): 

KWM-SG, KWM-S, SKAM-EKO.

3. Kot y wszystkopalne, uniwersalne (opala-

ne w glem kamiennym i brunatnym, mia em

w glowym, drewnem, trocinami) wyst puj

w wersji ze sterowaniem elektronicznym lub 

bez. Wyst puj  równie  w wersji z automa-

tycznym podajnikiem trocin: UKS, UKSG.

4. Kot y na biomas  (opalane s om  zbo ow

i rzepakow , odpady z produkcji zielarskiej, 

odpady drzewne): BIO-PAL.

Kocio  KWM-SGR

Automatycznie sterowany stalowy, wod-

ny kocio  typu KWM-SGR o mocy 19–100kw. 

Charakteryzuje si  wysok  efektywno-

ci  energetyczn  i czysto ci  spalania w -

gla kamiennego sortymentów mia owych 

lub tzw.”ekogroszku”. Jedno za adowanie za-

sobnika paliwem wystarcza na 3–8 dni pra-

cy kot a w zale no ci od zapotrzebowania 

na ciep o, temperatury zewn trznej, wielko-

ci i ocieplenia budynku oraz kaloryczno-

ci opa u. Automatyka kot a umo liwia zmia-

n  jego wydajno ci w sposób modulacyjny, 

od mocy znamionowej do najni szych obci -

e . Kocio  jest wygodny w obs udze. Cichy 

i bezawaryjny. Spe nia wymagania w zakre-

sie bezpiecznej obs ugi i ochrony rodowi-

ska. Wyposa ony w mechaniczny podajnik 

paliwa, sterowany za pomoc  regulatora mi-

kroprocesorowego, reguluj cego wydajno ci

kot a poprzez precyzyjne dawkowanie odpo-

wiednich porcji paliwa w zale no ci od zapo-

trzebowania na energi  ciepln  przy równo-

czesnym usuwaniu pozosta o ci (popio u) po 

spalonym paliwie.

Kocio  posiada:

 dodatkowe palenisko z rusztu eliwnego, 

które umo liwia palenie w kotle przy braku 

energii elektrycznej lub awarii podajnika opa-

u,

 deflektor dopalaj cy cz stki lotne, który po-

lepsza sprawno  kot a, czysto  spalin i wy-

d u a okres mi dzy kolejnym czyszczeniem 

kot a,

 szuflad  popielnikow , która u atwia usu-

wanie popio u,

 teleskop pneumatyczny do otwierania po-

krywy zasobnika,

 podajnik limakowy z niemieckim motore-

duktorem NORD lub SITI,  

 dmuchaw  marki KONWEKTOR,

 czujnik dymu,

 sterownik marki Kom-Ster typ LIDER z ob-

s ug  C.W.U.,

 24 strefy czasowe,

 sygnalizacj  braku opa u,

 zabezpieczenia termiczne kot a i podajnika 

opa u,

 tryb dzie -noc,

 kocio  wspó pracuje z termostatem pokojo-

wym.

Na yczenie klienta kocio  mo e by  wypo-

sa ony w: 

 panel pokojowy z pilotem,

 samoczyszcz cy podajnik limakowy do 

spalania mia u w glowego oraz  ekogroszku,

 miarkownik ci gu kominowego,

 sterownik pogodowy.

Kot y centralnego ogrzewania 

P.P.H.U. DRAGON
Robert Tomczyk

63-300 Pleszew, ul. Mieszka I 18/21
tel.: 062 741 84 60
kom. 0501 035 240
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P.P.H.U. Dragon od wielu lat zajmuje si
produkcj  oraz dystrybucj  kot ów centralnego 
ogrzewania. 
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