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Z A L E T Y
Ceramiczna ognioodporna komora spalania (patent PERGE) – rozwiązanie za-
pewniające doskonałe spalanie i osiągnięcie 94% sprawności (bez dodatkowego
nadmuchu) przy opalaniu węglem; ścianki komory spalania rozgrzewają się do tem-
peratury powyżej 500°C (do 70°C w klasycznych kotłach z żeliwa lub stali), od-
porność na zjawisko korozji
Eliminacja drogich zaworów mieszających – zastąpienie drogich czterodroż-
nych zaworów mieszających zaworami trójdrożnymi (wystarczające do przygotowa-
nie c.w.u. w połączeniu z ręczną regulacją obiegu grzejników)
Gwarantowana trwałość – wieloletnie doświadczenie w budowie kotłów firmy
PERGE i trwałość jej produktów została potwierdzona w praktyce ponad 30-letnim
bezawaryjnym użytkowaniem kotłów PERGE MC! – górny wymiennik ciepła wy-
różnia się solidnym montażem, oryginalną koncepcją oraz sprawdzoną technolo-
gią; dolny wymiennik zabezpieczony jest w 100% przez ceramiczny materiał ognio-
odporny i całkowicie odporny na zjawisko korozji; zastosowanie innowacyjnego sys-
temu zapobiegającego przegrzaniu
Uniwersalność w użytkowaniu – możliwość jednoczesnego podłączenia obiegu
c.o. z regulacją temperatury od 30 do 80°C i zasobnika c.w.u. (podłączenie bez-
pośrednio do ogrzewania podłogowego bez dodatkowego oprzyrządowania); praca
bez zasilania elektrycznego; w obiegu wymuszonym lub grawitacyjnym
Ekonomia – wysoka wydajność kaloryczna nawet przy niskiej mocy; wysoka spraw-
ność 94% oraz optymalna izolacja zapewniają doskonały odzysk energii (jeden zasyp
paliwa co 10-11 h); możliwość spalania każdego rodzaju paliwa stałego (drewno,
węgiel, koks)

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Wydajność [%]: do 94
Maks. ciśnienie pracy kotła [bary]: 3
Przekrój wylotu spalin [mm]: ∅ 180

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Dystrybucja: CIEPŁO-TECH jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm AUER,
PERGE i BRC MIROIR CHAUFFANT (więcej informacji na stronie www.cieplotech.pl)
Pozostała oferta: gazowe, kondensacyjne kotły pulsacyjne AUER

Wielopaliwowe, stałopalne kotły PERGE MC

OGRZEWANIE  –  KOTŁY,  PODGRZEWACZE

CIEPŁO-TECH
UL. RYCHTALSKA 10A, 50-304 WROCŁAW
TEL./FAKS 071 322 41 48
TEL. KOM 0 506 199 690, 0 506 931 303
www.cieplotech.pl, e-mail: biuro@cieplotech.pl

MODEL MOC
[kW] OTWÓR ZAŁADUNKU [mm]

WYMIARY PALENISKA
(szer./gł./wys.)

[mm]

POJEMNOŚĆ WODY
[l]

WAGA
[kg]

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(szer./gł./wys.)

[mm]

MC 5-20 ME od 5 do 20
308/308

360/560/640 49 330 570/870/1055

MC 5-30 ME od 5 do 30 360/560/750 59 370 570/870/1300

MC 15-40 ME od 15 do 40 484/409 394/638/717 85 530 640/907/1400
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