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Prezentacja firmowa

Firma „SAS” ma w swojej ofercie ca  gam

kot ów tradycyjnych: „SAS NWT”, „SAS MI”, 

„SAS UWT”, „SAS NWG”, „SAS UWG”. Dla 

dzisiejszego u ytkownika coraz wa niejsze 

staje si  zachowanie maksymalnego poziomu 

komfortu obs ugi urz dzenia grzewczego, jego 

regulacyjno , bezpieczna eksploatacja oraz to, 

czy jest urz dzeniem ekologicznym. Aby 

sprosta  tym wszystkim oczekiwaniom, firma 

„SAS” wprowadza do swojej oferty coraz 

bardziej nowoczesne i ekologiczne konstrukcje. 

S  to kot y wielodobowe, z automatycznymi 

podajnikami paliwa, w których obs uga 

sprowadzona jest do minimum.

Kocio  „SAS ECO” jest przystosowany do 

wysokoefektywnego spalania w gla kamien-

nego sortymentu mia , tak e eko-groszku 

i pelletów. Przedni  komor  stanowi paleni-

sko o rozwi zaniu umo liwiaj cym jego pra-

c  w dwóch trybach. W trybie pracy automa-

tycznej kocio  funkcjonuje, wykorzystuj c

dzia anie zespo u z o onego z mechaniczne-

go podajnika paliwa, paleniska nadmucho-

wego oraz elektronicznego sterownika tem-

peratury. Dodatkowo kocio  wyposa ony jest 

w tradycyjne palenisko rusztowo-wodne. 

Rozwi zanie takie umo liwia prac  kot a

w sytuacjach awaryjnych.

Kocio  „SAS GRO-ECO” jest wyposa ony 

w uk ad automatycznego naw glania komory 

paleniskowej i przystosowany do wysoko-

efektywnego spalania w gla kamiennego 

sortymentu groszek o granulacji 5–25 mm. 

Paliwo do procesu spalania transportowane 

jest samoczynnie z usytuowanego obok kot a

zasobnika paliwa za pomoc  podajnika 

limakowego. W specjalnym palniku – eliwnej 

retorcie – nast puj  wszystkie procesy 

prowadz ce do spalenia podawanego paliwa.

Najnowszy kocio  – „SAS AGRO-ECO”

spala biomas  ró nego rodzaju. S  to: pelety, 

ziarna, zr bki wierzbowe, suche pestki. 

Automatyczne, wysokoefektywne, samo-

oczyszczaj ce si  palenisko spala dok adnie 

tak  porcj  paliwa jaka jest niezb dna do 

uzyskania nastawionej przez u ytkownika 

temperatury. Z zasobnika opa u paliwo 

podawane jest w sposób automatyczny za 

pomoc  podajnika limakowego. Kocio

wyposa ony jest w spiral arow  do 

samoczynnego rozpa u paliwa. Wielofunkcyjny 

regulator kot a automatycznie steruje prac

podajnika paliwa, wentylatora nadmuchowego 

oraz mechanizmem oczyszczania paleniska. 

Automatyczny zap on paliwa, wygaszenie 

paleniska oraz system podtrzymania ognia po 

osi gni ciu danej temperatury zapewniaj

mo liwo  ci g ej pracy kot a oraz wspó pracy 

z zasobnikiem 

c.w.u. w okresie letnim. Zalet  pracy kot a jest 

komfort i prostota obs ugi sprowadzona 

praktycznie do okresowego uzupe niania  

paliwa w koszu zasypowym. Kot y „SAS 

AGRO-ECO” stanowi  doskona e rozwi zanie 

dla u ytkowników poszukuj cych wielopali-

wowego kot a po czonego z automatyczn

regulacj  i zwi zanym z tym komfortem 

obs ugi. Kot y firmy „SAS” maj  atest 

energetyczny wiadcz cy o ich wysokiej 

sprawno ci cieplnej, oraz wiadectwo bada

na „Znak bezpiecze stwa ekologicznego” 

kot ów ma ej mocy na paliwa sta e.
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Technologia w zgodzie z ekologi
– kot y grzewcze firmy „SAS”
W ofercie firmy „SAS” znajduj  si  niskotemperaturowe stalowe kot y grzewcze 

na paliwa sta e.S  to zarówno kot y tradycyjne, jak i  wielodobowe z automatycznym 

podawaniem paliwa – w gla kamiennego oraz tzw. biomasy.
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