
Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna oraz przez sie  dystrybutorów

Gwarancja: 24 miesi ce na ca y kocio  wraz z podajnikiem

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty: Instytutu Che micz nej 

Przeróbki W gla w Zabrzu nr 0030a na Znak Bezpiecze stwa 

Ekologicznego w klasie A, O rodka Badawczo-Rozwojowego 

Gospodarki Energetycznej Katowice nr 31/DZ-5/2004, 

wiadectwo Zgodno ci nr EN/38/04, rozwi zania tech-

niczne kotlów KWKMP s  prawnie chronione w Urz dzie 

Patentowym RP 

Pozosta a oferta: tradycyjny kocio  KWS, kocio  KWKMP plus

2008

131

SPYRApropozycja firmypropozycja firmy

Charakterystyka ogóCharakterystyka ogólna
W istniej cych lub nowych instalacjach centralnego ogrze-

wania – w budownictwie jednorodzinnym, budynkach u y-

teczno ci publicznej, zak adach produkcyjnych, ko cio ach, 

szklarniach, pieczarkarniach; kot y KWKMP/KWKMP G mog

by  równie  u ywane do przygotowania ciep ej wody u ytko-

wej przez ca y rok.

ZZaletyalety
kot y KWKMP nale  do najnowocze niejszych na polskim 

rynku urz dze  opalanych mia em w glowym EKO-FINS®,

lub w glem typu groszek dla kotlów KWKMP/ KWKMP G

kot y KWKMP/KWKMP G spe niaj  wszystkie wymagane nor-

my dla ekologicznych róde  energii oraz zosta y zakwalifiko-

wane przez ICHPW do Klasy A (najwy szej – uwzgl dniaj cej 

efektywno  energetyczn  przy zachowaniu bezpiecze stwa 

obs ugi i otoczenia oraz emisji okre lonej ilo ci szkodliwych 

zwi zków) – wiadectwo Zgodno ci nr EN/38/04

sprawno  kot ów KWKMP/KWKMP G wynosi 86,1-86,8%

kot y mog  pracowa  w uk adzie kaskadowym

kot y KWKMP/KWKMP G by y wielokrotnie doceniane na 

lokalnych oraz ogólnopolskich targach i zawsze zajmowa-

y czo owe miejsca w swojej klasie

spawana stalowa konstrukcja wp ywa korzystnie na trwa-

o  kot a

bogate wyposa enie zwi ksza atwo  obs ugi i efektyw-

no  procesu spalania: rewolucyjna retorta p aska, auto-

matyczny system dozowania paliwa, mikroprocesorowy 

sterownik, podajnik t okowy

Ekologiczne kot y c.o. KWKMP/KWKMP G
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Opis technicznyOpis techniczny


