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Spó dzielnia Metalowo-Odlewnicza 

„OGNIWO” jest firm  specjalizuj c  si

w produkcji kot ów na paliwa sta e. Obecnie 

pe ni rol  wiod cego producenta kot ów ni-

skoci nieniowych dla budownictwa indy-

widualnego (domy jednorodzinne, pawilony 

us ugowe i handlowe, gara e, biurowce, hale 

produkcyjne itp.) w Polsce. Swoj  siln  pozy-

cj  na rynku zawdzi cza uznaniu zdobytemu 

w ród dotychczasowych klientów, instalato-

rów i dystrybutorów. Kot y SMO „OGNIWO” 

to nowoczesne rozwi zania wypracowane na 

bazie kilkudziesi cioletnich do wiadcze .

Spó dzielnia Metalowo-Odlewnicza 

„OGNIWO” aktualnie ma w programie pro-

dukcyjnym kot y na paliwa sta e ty u S6WC, 

S7WC i S8WC, KMW (kocio  mia owy), 

Ogniwo EKO. 

OGNIWO EKO to najnowszy kocio  stalo-

wy wodny centralnego ogrzewania produko-

wany przez SMO „Ogniwo”. Kocio  ten zali-

czany jest do kot ów niskotemperaturowych. 

Kocio  OGNIWO EKO to automatyczne urz -

dzenie do spalania w gla typu eko-groszek, 

jako paliwo zast pcze mo na stosowa  tak-

e mia , jak i mieszanki mia owo-w glowe. 

Urz dzenie to nale y do najnowszych i naj-

lepszych rozwi za  jakie w obecnej chwili 

znajduj  si  na polskim rynku. wiadczy 

o tym niew tpliwie certyfikat  na „znak bez-

piecze stwa ekologicznego” w najwy szej 

klasie „A” wydany przez niezale n  jed-

nostk  certyfikuj c  (Instytut Chemicznej 

Przeróbki W gla w Zabrzu). Oznacza to, e

nale y on do grupy urz dze  o najni szej 

emisji szkodliwych dla rodowiska zwi z-

ków, a tak e charakteryzuj  si  wysok

sprawno ci . Te niew tpliwe walory uzy-

skane s  dzi ki nowemu palnikowi II gene-

racji, który w ca o ci wykonany jest z eli-

wa, co niew tpliwie zwi ksza jego trwa o

i niezawodno , a tak e nowej konstrukcji 

wymiennika ciep a, dzi ki któremu uzysku-

je wysok  sprawno .
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Parametry S6WC S6WC S6WC S6WC S6WC S6WC

Rodzaj paliwa w giel kamienny, w giel brunatny, koks, drzewo sezonowe 

Moc cieplna znamionowa 13 kW 17 kW 20 kW 24 kW 28 kW 36 kW

Maksymalny czas pomi dzy 

uzupe nianiem paliwa
6–14 godzin

Sprawno 82,8–85,4%

Sposób dozowania 

powietrza
r czne (mo liwo  monta u napowietrzania) 

Sterowanie mo liwo  dokupienia sterownika

Parametry EKO-15 EKO-24

Rodzaj paliwa eko-groszek (granulacji 5–35mm), mia

Moc cieplna znamionowa 15 kW (7–18) 24 kW(18–24)

Pojemno  zbiornika paliwa 210 dm3 210 dm3

Podajnik limak eliwny

Sprawno 84,4 83,3

Sposób dozowania powietrza automatyczny

Sterowanie sterownik

Kot y na paliwa sta e

Parametry kot ów S6WC

Parametry kot ów EKO

Komorowe kot y S6WC to po czenie uni-

wersalno ci z nowoczesno ci . Dzi ki paleni-

sku komorowemu w kotle mo na spala  ró ne 

paliwa nie tylko w giel kamienny, ale i suche 

drewno, zr bki, papiery itp. Konstrukcja ko-

t a, a w szczególno ci du a komora zasypowa, 

ruszt wodny w po czeniu z ruchomym rusz-

tem eliwnym, atwo dost pne drzwiczki po-

pielnika i wymiennika umo liwiaj  bardzo 

prost  i wygodn  obs ug . Wyd u enie obiegu 

spalin pozwala na osi ganie wi kszej spraw-

no ci podczas pracy. 


