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Artyku  promocyjny

Lato to czas, w którym mo e-

my obiektywnie przeanali-

zowa  kwesti  zakupu no-

wego kot a. Lecz aby doko-

na  w a ciwego wyboru, 

trzeba wiedzie , jakie nowo ci 

pojawi y si  na rynku i czym si  ró ni  mi dzy 

sob . Im wi cej wiemy o kot ach, tym wybór 

jest dla nas atwiejszy. 

Nowe modele kot ów z wymiennikiem typu 

MAT s  adresowane dla klientów, którzy 

w zale no ci od potrzeb mog  dokona  wybo-

ru pomi dzy kot em zasypowym MAT, a jego 

maksymalnie rozbudowan  wersj  – kot em 

automatycznym z tradycyjnym paleniskiem 

retortowym – kot y EKO-MAT, lub te  kot em 

automatycznym z paleniskiem obrotowym  

MULTI-MAT. 

Skrzynia paleniskowa…

A w niej zamocowane s : palnik, dodatkowe 

palenisko z rusztem wodnym, szczelnie za-

mykane drzwiczki popielnika, popielnik, 

a w cz ci bocznej otwór wyczystny py ów. 

Powietrze do skrzyni paleniskowej jest dopro-

wadzane przy pomocy wentylatora elektrycz-

nego o odpowiednio dobranej wydajno ci. 

Nowo ci  w kot ach typu MAT jest ruszt wod-

ny o przekroju trójk tnym po czony z rusz-

tem eliwnym. Taka budowa w znacz cy spo-

sób poprawia cyrkulacj  wody w kotle, zwi k-

sza odbiór ciep a oraz zapobiega równocze-

snemu nadmiernemu sch odzeniu paleniska. 

Ruszt sta y s u y do spalania w gla o ró nej 

granulacji oraz drewna. Kocio  wyposa ony 

jest w komor  za adunkow  zapewniaj c  wy-

sok  sta opalno , jak równie  sporej wielko-

ci otwór zasypowy, przez który mo na zmie-

ci  np. klocek drewna. 

Do wyboru do koloru retortowy, obrotowy…

Dzi ki zastosowaniu specjalnie zaprojektowa-

nego palnika klient ma mo liwo  zakupu 

najpierw wersji podstawowej MAT ze skrzy-

ni . Po czasie mo na zakupi  pozosta e ele-

menty (palenisko, zasobnik), rozbudowa  go 

do wersji automatycznej. Istnieje te  mo li-

wo  wyboru rodzaju palnika obrotowego 

MULTI-MAT lub tradycyjnej retorty EKO-MAT.

Podajnik limakowy…

Podajniki limakowe w kot ach EKO-MAT 

i MULTI-MAT wykonane s  ze stali o odpo-

wiedniej grubo ci i jako ci gwarantuj cej

niezawodno  i bezpiecze stwo u ytkowa-

nia. Zespó  podaj cy precyzyjnie dozuje pali-

wo do palnika zarz dzanego przez  sterownik 

elektroniczny. Istnieje mo liwo  zastosowa-

nia szerokiego wyboru sterowania w zale no-

ci od potrzeb i wymaga  klientów. 

Zbiornik paliwa…

Kocio  ma ergonomiczny, specjalnie zaprojek-

towany zasobnik paliwa, eliminuj cy tzw. pu-

ste pola. Zasobnik wyposa ony jest w szczel-

nie zamykan  klap  z uszczelk  zapobiegaj c

pyleniu podczas pracy kot a, o pojemno ci 

uzale nionej od mocy kot a. Odpowiednio do-

brany zasobnik paliwa zmniejsza obs ug  ko-

t a do niezb dnego minimum.
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Z kot em 
„MAT”
za pan brat

– du a komora zasypowa

– kompaktowa, zwarta zabudowa – kocio

zmie ci si  w ka dej kot owni

– sta opalno  od 8–12 godzin**

– mo liwo  w asnej konfiguracji kot a:

* zasypowego: z wentylatorem lub miar-

kownikiem ci gu

* automatycznego: z palnikiem eliwnym

– EKO lub obrotowym – MULTI

** dla w gla o warto ci opa owej >25 MJ/kg

– jeden kocio  – wiele mo liwo ci

– eliwny, niezawodny palnik z retort  obro-

tow  MULTI lub EKO wespó  z rusztem 

wodnym

– dowolno  zasypu: lewy, prawy

– sprawno  kot a powy ej 83%

– kocio  wielopaliwowy

– ruszt dodatkowy – 100% mocy nominalnej*

– komora zasypowa o pojemno ci 72 dm3

– furtki z systemem izolacji paleniskowych 

i popielnikowych WAFO.

– mo liwo  wyboru strony zasypu z prawej, 

b d  lewej strony kot a podyktowana uk a-

dem kot owni

– z cza komputerowe w skrzynce sterowni-

czej; urz dzenia peryferyjne mo na

po czy  przy pomocy zwyk ych wtyczek

– oblachowanie sk adane na tzw. zatrzaski. 

atwy monta  i demonta  u klienta

zw aszcza w ciasnych kot owniach

* dwa kró ce wody zasilaj cej oraz dwa kró -

ce powrotu wody – umo liwiaj ce

dowolno  ustawienia kot a w ma ych i cia-

snych kot owniach

* minimalna obs uga kot a, obejmuj ca usu-

wanie popio u oraz uzupe nienie

paliwa – raz na kilka dni

Kocio  MAT zasypowy Kocio  MULTI-MAT


