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Firma „SAS” ma w swojej ofercie ca³¹ gamê

kot³ów tradycyjnych: „SAS NWG”, „SAS

NWT”, „SAS MI”, „SAS UWT”, „SAS

UWG”. Jednak dla dzisiejszego u¿ytkowni-

ka coraz wa¿niejsze staje siê zachowanie

maksymalnego poziomu komfortu obs³ugi

urz¹dzenia grzewczego, jego regulacyjnoœæ,

bezpieczna eksploatacja oraz to czy jest

urz¹dzeniem ekologicznym. Aby sprostaæ

tym wszystkim oczekiwaniom firma „SAS”

wprowadza do swojej oferty coraz bardziej

nowoczesne i ekologiczne konstrukcje. S¹

to kot³y wielodobowe, z automatycznymi

podajnikami paliwa, w których obs³uga

sprowadzona jest do minimum.

Kocio³ „SAS ECO” jest niskotemperaturo-

wym kot³em c.o. o konstrukcji przystoso-

wanej do wysokoefektywnego spalania wê-

gla kamiennego sortymentu mia³. Przednia

komora stanowi palenisko o rozwi¹zaniu

umo¿liwiaj¹cym jego pracê w dwóch try-

bach. W trybie pracy automatycznej kocio³

funkcjonuje wykorzystuj¹c dzia³anie zespo-

³u z³o¿onego z mechanicznego podajnika

paliwa, paleniska nadmuchowego oraz elek-

tronicznego sterownika temperatury. Do-

datkowo kocio³ wyposa¿ony jest w tradycyj-

ne palenisko rusztowo-wodne. Rozwi¹zanie

takie umo¿liwia pracê kot³a w sytuacjach

awaryjnych.

Kocio³ „SAS GRO-ECO” jest niskotem-

peraturowym kot³em c.o. wyposa¿onym

w uk³ad automatycznego nawêglania ko-

mory paleniskowej. Stanowi konstrukcjê

przystosowan¹ do wysokoefektywnego spa-

lania wêgla kamiennego sortymentu gro-

szek o granulacji 5-25 mm. Paliwo do pro-

cesu spalania transportowane jest samo-

czynnie z usytuowanego obok kot³a zasob-

nika paliwa za pomoc¹ podajnika œlimako-

wego. W specjalnym palniku – ¿eliwnej re-

torcie – nastêpuj¹ wszystkie procesy prowa-

dz¹ce do spalenia podawanego paliwa.

Nowe konstrukcje firmy „SAS” to kocio³

grzewczy c.o. „SAS BIO-ECO” oraz komi-

nek „SAS MINI-ECO”. S¹ to nowoczesne

urz¹dzenia grzewcze przeznaczone do

zautomatyzowanego spalania biomasy

w postaci granulatu drzewnego tzw. pellets.

Kocio³ „SAS BIO-ECO” wyposa¿ony jest

w palnik maj¹cy niewielkie, ale sprawne pa-

lenisko, które spala dok³adnie tak¹ porcjê

granulatu jaka niezbêdna jest do uzyskania

nastawionej na programatorze temperatury.

Paliwo z zasobnika opa³u podawane jest za

pomoc¹ podajnika. Kocio³ mo¿e pracowaæ

w dwóch trybach: w trybie pracy ci¹g³ej

w sezonie grzewczym, oraz w trybie przygo-

towywania ciep³ej wody w sezonie letnim.

Kominek „SAS MINI-ECO” jest wolno

stoj¹cym, nadmuchowym urz¹dzeniem

przeznaczonym do ogrzewania pomiesz-

czeñ w domach mieszkalnych. Mo¿na nim

ogrzewaæ pomieszczenia w sezonie grzew-

czym, jak równie¿ przepalaæ w ch³odniejsze

dni bez koniecznoœci rozpalania w piecach

c.o. Z powodzeniem zastêpuje tradycyjne

kominki.

Wszystkie kot³y maj¹ atest energetyczny

oraz znak bezpieczeñstwa ekologicznego.

Najnowszy kocio³ firmy „SAS” – „SAS

AGRO-ECO” spala biomasê ró¿nego ro-

dzaju. S¹ to: pelety, ziarna, zrêbki wierzbo-

we, suche pestki. Automatyczne, wysoko-

efektywne, samooczyszczaj¹ce siê palenisko

spala dok³adnie tak¹ porcjê paliwa jaka nie-

zbêdna jest do uzyskania nastawionej przez

u¿ytkownika temperatury. Z zasobnika

opa³u paliwo podawane jest w sposób auto-

matyczny przy pomocy podajnika œlimako-

wego. Kocio³ wyposa¿ony jest w spiralê ¿a-

row¹ do samoczynnego rozpa³u paliwa.

Wielofunkcyjny regulator kot³a automa-

tycznie steruje prac¹ podajnika paliwa,

wentylatora nadmuchowego oraz mechani-

zmem oczyszczania paleniska. Automatycz-

ny zap³on paliwa, wygaszenie paleniska

oraz system podtrzymania ognia po osi¹-

gniêciu ¿¹danej temperatury, zapewnia

mo¿liwoœæ ci¹g³ej pracy kot³a oraz wspó³-

pracy z zasobnikiem c.w.u. w okresie let-

nim. Zalet¹ pracy kot³a jest komfort i pro-

stota obs³ugi sprowadzona praktycznie do

okresowego uzupe³niania stanu paliwa

w koszu zasypowym. Kot³y „SAS AGRO-

ECO” stanowi¹ doskona³e rozwi¹zanie dla

u¿ytkowników poszukuj¹cych wielopaliwo-

wego kot³a po³¹czonego z automatyczn¹ re-

gulacj¹ i zwi¹zanym z tym komfortem ob-

s³ugi.

Kot³y firmy „SAS” maj¹ atest energetyczny

œwiadcz¹cy o ich wysokiej sprawnoœci ciepl-

nej, oraz œwiadectwo potwierdzaj¹ce zgod-

noœæ z kryteriami emisyjnymi na „Znak

bezpieczeñstwa ekologicznego” kot³ów ma-

³ej mocy na paliwa sta³e.

Od 13.07.2007 firma ZMK SAS posiada

Certyfikat Zgodnoœci Systemu Zarz¹dzania

Jakoœci¹ z wymaganiami normy ISO

9001:2000.
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Specjalista ds. rozwoju i organizacji produkcji
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PREZENTACJA

W ofercie firmy SAS znajduj¹ siê niskotemperaturowe stalowe kot³y 

grzewcze na paliwa sta³e. Ci¹gle du¿ym powodzeniem wœród 

u¿ytkowników ciesz¹ siê kot³y tradycyjne, których zasada dzia³ania 

opiera siê na spalaniu materia³u opa³owego, którym wype³niona jest 

komora spalania. D³ugoœæ procesu spalania zale¿y tutaj od sposobu 

regulacji (miarkownik ci¹gu powietrza lub sterownik mikroprocesorowy)

Kot³y grzewcze firmy SAS
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