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Prezentacja firmowa

W ostatnich latach w Polsce znacznie zwi k-

szy a si  ilo  instalacji grzewczych zasi-

lanych paliwami sta ymi, co niestety mo e

przyczyni  si  do zagro e  zwi zanych 

z emisj  szkodliwych zanieczyszcze  do ro-

dowiska.  Jednym ze sposobów ograniczenia 

emisji substancji szkodliwych jest stosowanie 

wysokoefektywnych i ekologicznych kot ów 

na paliwa sta e. Producentem takich kot ów 

jest firma ZGM ,,Z biec ‘’ S.A.

    Odpowiadaj c na oczekiwania potencjal-

nych klientów firma, ZGM „Z biec” S.A. 

wprowadzi a na rynek nowoczesne rozwi za-

nia konstrukcyjne kot ów, przystosowane do 

spalania wszystkich rodzajów paliw sta ych 

tj. w gla: kamiennego, groszku, w gla brunat-

nego, koksu, brykietów z w gla kamiennego 

lub brunatnego, mia u, drewna kawa kowego 

oraz biomasy: pellet, zr bów, owsa. 

   Szeroka oferta produkcyjna  (25 jednostek 

w siedmiu typoszeregach – tabela nr 1) oraz 

ci g a modernizacja i wdra anie nowych  roz-

wi za  pozwoli y firmie na osi gni cie pozy-

cji lidera na rynku grzewczym.

   Najnowsze rozwi zania konstrukcyjne to 

kot y – typu KP z automatyczn  regulacj  pro-

cesu spalania, których obs uga ograniczona 

jest do minimum.

Kot y grzewcze wodne z paleniskiem retor-

towym  ,,Z biec’’ - typu KP

   To wysokoefektywne i ekologiczne urz -

dzenia grzewcze. Proces spalania odby-

wa si  tu bezdymnie, a emisja szkodli-

wych spalin jest kilkakrotnie ni sza od 

dopuszczalnej. Elektroniczny uk ad sterowa-

nia oparty jest na algorytmie zapewniaj cym 

p ynn  zmian  mocy kot a, zale n  od aktual-

nego zapotrzebowania na ciep o. Odbywa si

to poprzez automatyczny dobór czasów prze-

rwy i ilo ci powietrza potrzebnego do spalenia 

podanej porcji paliwa. Rozwi zanie to w po-

czeniu z regulatorem pogodowym zapewnia 

minimalizacj  zu ycia paliwa w ca ym okresie 

grzewczym. W kot ach zosta  wprowadzony 

innowacyjny system osuszania paliwa w zbior-

niku. Rozwi zanie to w pe ni eliminuje proces 

zawieszania si  paliwa, poprawia parametry 

spalania, a przede wszystkim zapewnia d u -

sz ywotno  elementów nap dowych ca e-

go podajnika. Obs uga kot a polega na okreso-

wym nape nianiu kosza zasypowego paliwem.

PROMOCJA

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klien-

tów, firma ZGM „Z biec” S.A. wprowadzi a:

a) promocj  dla instalatorów. Ka dorazowo 

po zainstalowaniu kot a „Z biec”, instala-

tor zostanie wynagrodzony kuponem premio-

wym. W promocji bior  udzia  wszystkie ko-

t y znajduj ce si  w punktach handlowych;

b) bezp atne szkolenia dla instalatorów, w a-

cicieli oraz przedstawicieli firm handlowych 

pragn cych udoskonali  swoj  wiedz ;

c) us ug  „pierwszego bezp atnego urucho-

mienia kot a z podajnikiem – typu KP” 

u klienta. Promocj  obj te s  kot y - typu KP 

zakupione w dowolnym punkcie handlowym; 

d) akcj  promocyjn  dla wszystkich ko-

t ów produkowanych w ZGM ,,Z biec’’ S.A. 

„Bezpieczny kocio ”. Ka dy kocio  kupiony 

w 2008 roku posiada polis   ubezpieczeniow

na kwot 3000 z .

Szczegó y  na naszej stronie www.zebiec.com.pl

Kot y posiadaj :

wiadectwo Badania na Znak

Bezpiecze stwa Ekologicznego,

Deklaracj  Zgodno ci WE.

KOT Y ,,Z BIEC’’
Nowoczesno  w zgodzie z ekologi

TYP

stoj cy

jednofunkcyjny

RODZAJ

SPALANIA

MOC

[kW]

POJEMNO

KOMORY 

ZA ADOWCZEJ

[dm3]

CZAS PRACY

MI DZY

ZASYPAMI

[h]

SPRAWNO

CIEPLNA

[%]

PALIWO

PODSTAWOWE

KP palenisko 

retortowe
15, 20; 30, 50 100–300 24–160 do 91

w giel groszek II 

(GK II), pellety

SWK

SWK/S
górne

10; 14; 21; 28; 

35; 44

21; 28; 35;44

28–160

55–160

8–15 do 82

– w giel kamienny,

– koks opa owy,

– mieszanka w gla

   z koksem

– drewno

KWK

KWK/S

górne

 wyd u ony

obieg

spalin

12; 16; 25

16; 25

23–47

30–47
– w giel kamienny 

– drewno
KWKD

dolne 15; 22 42–50

KMW górne 16; 23 38–57 9–30

do 82

– mia  w glowy

– drewno
KDU

dolne
20/26 85 10–26

– drewno kawa kowe

– w giel kamienny

KU górne 6 14 5–13 – w giel kamienny, 

– drewno kawa kowe

Zak ady Górniczo-Metalowe Z biec w Z bcu 

Spó ka Akcyjna

27-200 Starachowice,  woj. wi tokrzyskie

tel.: 041 27 67 400, faks: 041 27 67 500/501

www.zebiec.com.pl 

e-mail: marketing@zebiec.com.pl
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