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CHARAKTERYSTYKA KOTŁÓW C.O.

UKS – Uniwersalny Kocioł Stalowy

przystosowany do spalania gorszych

gatunków węgla kamiennego, węgla

brunatnego, torfu, drewna, miału.

Mogą być wyposażone w regulatory

dopływu powietrza. Dostępność mo-

cy nominalnej 5-560 kW, stałopal-

ność do 12 godzin.

UKS-M, UKS-G (wersja pionowa) – 

Uniwersalny Kocioł Stalowy z na-

dmuchem przystosowany do spalania

węgla kamiennego asortyment miał.

Dostępność mocy nominalnej 12-

190 kW, stałopalność do 16 godzin.

KWM-S, KWM-SG (wersja pionowa)

– Kocioł Wodny Miałowy ze stero-

wanym procesem palenia, przystoso-

wany do spalania węgla kamiennego

asortyment miał. Dostępność mocy

nominalnej 19-350 kW, działający

w systemie całodobowym.

K-Ret, KWM-SR, KWM-SGR (wersja

pionowa) – kocioł z Automatycznym

Podajnikiem Paliwa; Ślimakowy, przy-

stosowany do spalania węgla ka-

miennego asortyment groszek ener-

getyczny. Dostępność mocy nominal-

nej 19-200 kW, czas między zasypa-

mi: 2-3 dni, proces palenia może od-

bywać się w sposób ciągły w całym

sezonie grzewczym.

KWM-SP – Kocioł Wodny Miałowy

z Automatycznym Podajnikiem Pali-

wa; Szufladowy; przystosowany do

spalania 

węgla kamiennego asortyment miał.

Dostępność mocy nominalnej 19-

150 kW, czas między zasypami 3-4

dni, proces palenia może odbywać

się w sposób ciągły w całym sezonie

grzewczym.

EKOPRIM kocioł zgazowujący drew-

no ze sterowanym procesem palenia

przystosowany do spalania polan

drzew liściastych np: buka, grabu,

dębu, olchy, brzozy, jesionu. Dostęp-

ność mocy nominalnej 15-95 kW, sta-

łopalność do 9 godzin.

ZASTOSOWANIE

W nowych i istniejących instalacjach central-

nego ogrzewania: w budynkach mieszkal-

nych, pawilonach handlowych i usługo-

wych, warsztatach, gospodarstwach wiej-

skich, szklarniach, szkołach; do podgrzewa-

nia wody na cele sanitarne i gospodarcze.

ZALETY 

� wysoka sprawność cieplna kotłów,

� znikomy wpływ na zanieczyszczenie środo-

wiska,

� tanie i bezpieczne w eksploatacji,

� zwiększona trwałość, 

� łatwość czyszczenia i obsługi.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć

dystrybutorów

Certyfikaty: Świadectwo Badania na Znak

Bezpieczeństwa Ekologicznego, Certyfikaty

Zgodności z ITGS nr: E/85/1/03; E/89/1/03

Usługi: bezpłatny transport, doradztwo

techniczne, serwis gwarancyjny i pogwaran-

cyjny

P.P.H.U. KOTŁOSPAW s.c.

ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

tel. 062 741 80 41, 062 734 87 49, 

faks 062 741 81 92

Doradca  tel. 0 602 668 092

www.kotlospaw.pl

e-mail: kotlospaw@kotlospaw.pl
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