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Prezentacja firmowa

W ofercie handlowej firmy METAL-FACH znaj-

duj  si  zarówno kot y tradycyjne, przystoso-

wane do spalania drewna opa owego li ciaste-

go nieprzekraczaj cego 20% wilgotno ci, jak 

równie  nowoczesne kot y z automatycznym 

podajnikiem paliwa spalaj ce w giel kamienny 

sortymentu groszek o granulacji 5–25 mm.

 Szeroki zakres mocy grzewczych 

(11–50 kW) oraz ró norodno  konstrukcji pro-

dukowanych kot ów umo liwia ich wszech-

stronne zastosowanie.

Kot y stalowe Sokó  Eco-Groszek serii SEG 

17; 25; 38; 50 kW znajduj  zastosowanie w in-

stalacjach centralnego ogrzewania w budyn-

kach mieszkalnych, pawilonach handlowych 

i  us ugowych, w warsztatach i gospodar-

stwach wiejskich.

Kocio  SEG  jest kot em automatycznym opa-

lanym w glem. Zasadniczym elementem tego 

urz dzenia, odró niaj cym go od innych ko-

t ów c.o., jest ma e automatyczne palenisko 

bezrusztowe tzw. retortowe. Zalet  tego pale-

niska jest to, i  spala ono dok adnie tak  porcj

w gla, jaka jest niezb dna do uzyskania, a na-

st pnie podtrzymania zadanej przez u ytkow-

nika temperatury. Proces ustawienia parame-

trów pracy kot a SEG oraz kontrola jego pracy  

realizowane s  za pomoc  regulatora mikropro-

cesowego.

Konstrukcja kot a wraz z zasobnikiem na pa-

liwo jest tak opracowana, aby urz dzenie to 

zajmowa o minimum powierzchni w kot owni 

i spe nia o ostre wymagania Unii Europejskiej 

dotycz ce ekologicznego spalania. 

Do zasobnika zasypywane jest paliwo, któ-

re nast pnie urz dzeniem limakowym poda-

wane jest do palnika retortowego, gdzie reali-

zowany jest proces spalania. Po nape nieniu 

zasobnika paliwem, ustawieniu parametrów 

pracy kot a, urz dzenie nie wymaga dalszej 

obs ugi. Pojemno  zasobnika paliwa starcza 

na 3–7 dni ci g ej pracy kot a w zale no ci od 

temperatury zewn trznej. 

Kot y SEG maj  dodatkowe palenisko ruszto-

we, umieszczone nad paleniskiem retortowym, 

umo liwiaj ce okresowo spalanie innych pa-

liw np. drewna lub prac  w sytuacjach awaryj-

nych wynik ych z braku dostawy energii elek-

trycznej w d u szym  czasie, awarii podajnika 

limakowego lub palnika retortowego. W ta-

kich sytuacjach proces spalania mo e by  re-

gulowany r cznie przepustnic  powietrza lub 

za pomoc  miarkownika ci gu. Kocio  SEG 

wyposa ony jest w czujniki awaryjnego wy -

czenia kot a w przypadku przekroczenia tem-

peratury wody powy ej 95°C, cofni cia p omie-

nia do rury podajnika lub braku paliwa. 

Paliwem do opalania kot ów SEG wyposa o-

nych w palnik retortowy jest w giel kamienny 

w stanie suchym asortymentu groszek 31 lub 

31,1 o granulacji 5 25 mm, wilgotno ci do 15%, 

popio u 4–8%, temperatura mi knienia popio-

u powy ej 1150°C.

Pellets – wysoko wydajne i odnawialne 

paliwo powstaj ce wskutek przeróbki bioma-

sy. Jest w postaci granulatu o rednicy 6 lub 

8 mm. Popio u ze spalania pelletsu mo na u y-

wa  jako nawozu mineralnego. Warto  opa o-

wa 4,9–5,0 kWh/kg, zawarto  popio u 0,5%, 

wilgotno  maks.10%, rednica 6–8 mm, d u-

go  20–30 mm.

Przy wykorzystaniu paleniska rusztowego 

– drewno opa owe li ciaste nieprzekraczaj -

ce 20% wilgotno ci, w giel kamienny asorty-

mentu OI. Nie jest zalecane stosowanie polan 

drzew iglastych, gdy  powoduj  one zakop-

cenie kot ów oraz konieczno  cz stego ich 

czyszczenia.

METAL-FACH to firma produkuj ca kot y centralnego ogrzewania 

istniej ca od 1989 roku. W wyniku wieloletniej dzia alno ci stworzyli my 

niepowtarzalne mo liwo ci produkcyjne i us ugowe z my l  o odbiorcy 

indywidualnym i grupowym, a wykorzystuj c w asne do wiadczenie, 

stale podnosimy jako  oferowanych wyrobów i d ymy do zaspokajania 

wymaga  naszych klientów. 

Kot y grzewcze
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