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Kocio  KTM
Kocio  KTM jest nowoczesnym kot em na pa-

liwo sta e sterowanym elektronicznie z auto-

matycznym podajnikiem paliwa umo liwiaj -

cym nieprzerwan  prac  kot a przez ca y okres 

grzewczy.

Kocio  typu KTM umo liwia spalanie mia u

w gla kamiennego, jak równie  w gla typu gro-

szek czy eko-groszek. Dzi ki zastosowaniu nowe-

go dwusystemowego sposobu spalania polegaj -

cego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie 

oraz spaleniem produktów suchej destylacji w -

gla w drugim etapie, uzyskano bardzo dobre wy-

niki czysto ci spalin, porównywalnych z kot ami 

olejowymi potwierdzone wiadectwem badania 

na „znak bezpiecze stwa ekologicznego” wyda-

nym przez Instytut Chemicznej Przeróbki W gla 

w Zabrzu. Dzi ki wysokiej sprawno ci kot a si -

gaj cej 84%, prostej obs udze ograniczaj cej si

do uzupe niania paliwa opró niania pojemni-

ka na popió , mo liwo ci zastosowania taniego 

paliwa jakim jest mia  w glowy, powszechnie 

dost pny, powoduje, e kocio  typu KTM daje 

u ytkownikowi komfort i zadowolenie oraz ta-

ni  eksploatacj .

Kocio  EKR
Kocio  typu EKR jest nowoczesnym kot em 

sterowanym elektronicznie z retortowym po-

dajnikiem limakowym opalanym eko-grosz-

kiem. Paliwo spala si  w ma ym palniku z au-

tomatycznie sterowanym za adunkiem paliwa 

oraz regulowan  ilo ci  powietrza wprowadza-

nego do komory spalania. Obs uga kot a ogra-

nicza si  do nasypywania paliwa i do usuni -

cia popio u raz na kilka dni, a kocio  mo e

pracowa  bez zatrzymywania przez ca y se-

zon grzewczy.

Kot y GENERATOR GR 
Kot y „GENERATOR GR” s  now  generacj  ko-

t ów opalanych mia em w glowym z wymuszo-

nym procesem spalania za pomoc  dmuchawy 

sterowanej mikroprocesorowym sterownikiem 

z wy wietlaczem cyfrowym. Zastosowana tech-

nologia sprawia, e parametry tych kot ów s

nieporównywalnie lepsze od innych kot ów na 

paliwo sta e. Zastosowany górny sposób spala-

nia paliwa z regulacj  i rozprowadzeniem stru-

mienia powietrza zbli a proces spalania paliwa 

do uk adu generatorowego z jednoczesnym spa-

laniem wytworzonego gazu, czego charaktery-

stycznym objawem jest niebieska barwa p omie-

nia i brak sadzy w spalinach. Czysto  spalin 

jest porównywalna z kot ami olejowymi, przez 

co s  o wiele bardziej przyjazne dla rodowiska 

ni  tradycyjne kot y w glowe. Wysoka spraw-

no  (81,8–84,2%), tanie paliwo jakim jest mia

w glowy i bezobs ugowa praca przez oko o 24 h 

powoduje, e kocio  „GENERATOR GR” nale y

do najta szych róde  ciep a, powoduj c, e na-

k ady zwracaj  si  w ci gu oko o dwóch sezo-

nów grzewczych porównuj c eksploatacj  ko-

t ów na w giel, koks czy olej opa owy.

Kot y EKP
Seria EKP to grupa automatycznych kot ów 

wyposa onych w palnik Wytwórni Kot ów 

„TILGNER” spalaj cy granulat drzewny (pele-

ty, pelet, pellets). Kocio  EKP jest tak skonstru-

owany, aby w okresie jego d ugoletniego u ytko-

wania koszty eksploatacji i serwisowania by y

niskie. Palnik wyposa ony jest w regulator 

z wy wietlaczem graficznym zapewniaj cym 

prost  obs ug . Steruje on prac  kot a, pomp

obiegu kot owego oraz adowaniem ogrzewa-

cza ciep ej wody lub zbiornika buforowego. 

Palnik posiada automatyczny uk ad rozpala-

nia oraz czujnik optyczny detekcji p omienia. 

Dodatkowy podajnik wewn trz palnika prze-

suwa paliwo do komory spalania oraz zapew-

nia dobre usuwanie u la i popio u. 
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