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W odpowiedzi na oczekiwania rynku, 

ZMK SAS przygotowuje nowe rozwi zania 

grzewcze, aby sprosta  wymaganiom u yt-

kowników, poprawiaj c jako  wykonania, 

dostosowuj c rozwi zania konstrukcyjne 

do optymalnego spalania ró nych rodzajów 

opa u nawet nie najlepszej jako ci.

Biomasa pod kontrol
– kocio  SAS AGRO-ECO 
Lata do wiadcze  w produkcji oraz eksplo-

atacji kot ów opalanych biomas  (pelety, ziar-

na zbó , suche pestki owoców) pozwoli y na 

opracowanie w ZMK SAS nowego systemu 

podawania paliwa z mechanizmem dwóch 

limaków oraz kana em przesypowym.

Dotychczas dost pne na rynku podajniki bio-

masy wyposa one w pojedyncz  spiral  trans-

portow  oraz zabezpieczenie w postaci „stra a-

ka” s  uci liwe w eksploatacji. W przypadku 

wzrostu temperatury w uk adzie podaj cym 

paliwo nast puje otwarcie zaworu – zalania 

paleniska wod . Powoduje to konieczno  do-

k adnego czyszczenia komory kot a, co jest 

niezwykle praco- i czasoch onne. W przypad-

ku podajnika opracowanego przez zespó

konstrukcyjny ZMK SAS transport paliwa 

z zasobnika opa u do komory paleniskowej 

odbywa si  tak, aby wyeliminowa  niebez-

piecze stwo cofni cia p omienia do zasob-

nika opa u w trakcie normalnej pracy, po-

stoju podajnika, jak równie  w przypadku 

przerw w dostawie energii elektrycznej 

(brak zasilania).

Nowatorskie rozwi zanie oparte o uk ad 

dwóch limaków z odpowiednio zestopnio-

wan  pr dko ci  podawania paliwa zwi ksza 

bezpiecze stwo u ytkowania kot a bez ko-

nieczno ci stosowania dodatkowego zabezpie-

czenia mechanicznego. Standardowo kocio

posiada równie  zabezpieczenie elektroniczne 

w postaci czujnika temperatury podajnika. 

Nowatorskie rozwi zanie:

podawanie paliwa z mechanizmem 

dwóch limaków,

stopniowana pr dko  podawania,

kontrola procesu spalania – kolorowy wy-

wietlacz.

Wielozadaniowy specjalista 
– kocio  SAS ECO
Kocio SAS ECO z podajnikiem t okowym 

przystosowany do spalania mia u, eko-grosz-

ku, dzi ki zmianom konstrukcyjnym paleni-

ska uzyska  równie  mo liwo  spalania pe-

letów – paliwa ca kowicie ekologicznego. 

W górnej cz ci paleniska automatycz-

nego umieszczono p askownik s u cy do 

monta u paneli ceramicznych do spalania 

peletów. Palenisko kot ów o mocy powy ej

48 kW wyposa one zosta o tak e w boczne 

wk adki ceramiczne. Wej cie do paleniska 

i palenisko zosta y wykonane z aroodpor-

nej nierdzewnej stali o grubo ci 8 mm dla 

dodatkowego zabezpieczenia przed korozj .

Dodatkowo na dolnym palenisku ruszto-

wo-wodnym spalimy inne paliwa: w giel, 

drewno itp.

Tak funkcjonalne, wielopaliwowe rozwi -

zanie grzewcze pozwala na atwe dostosowa-

nie si  do dost pnych i atrakcyjnych cenowo 

rodzajów opa u, a tak e na optymalne wyko-

rzystanie urz dzenia do zmiennych warun-

ków pogodowych. 

Nowatorskie rozwi zanie:

dwa oddzielne paleniska – automatyczne 

(podajnik t okowy) i tradycyjne ( ruszt wodny),

panele ceramiczne do spalania peletu,

palenisko z aroodpornej stali nierdzew-

nej zabezpieczaj ce przed korozj .
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