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Model EKO jest wynikiem stara  pracowników 

SMO „OGNIWO” do ci g ego ulepszania pro-

dukowanych konstrukcji, tak aby w najwy -

szym stopniu zadowoli  oczekiwania klien-

tów, a tak e wynikiem zg aszanego przez nich 

zapotrzebowania. OGNIWO EKO to nast pca 

serii automatycznych kot ów S8WC opalanych 

w glem typu eko-groszek, która cieszy si  du-

ym uznaniem w ród u ytkowników i instala-

torów i dystrybutorów. Model EKO ma wszyst-

kie zalety kot ów S8WC, ponadto wyposa ony 

jest w palnik retortowy II-ej generacji (na li-

cencji Instytutu Chemicznej Przeróbki W gla 

w Zabrzu). Dzi ki specjalnie zaprojektowanym 

uk adom kana ów powietrznych umo liwia on 

spalenie w gla w sortymentach groszek i mia

(o uziarnieniu w zakresie 0–35 mm), w tym tak-

e w gli  „trudnych” o nadmiernej zdolno ci do 

spiekania si  i szlakowania, które nie nadaj  si

do spalenia w retortach konwencjonalnych sto-

sowanych dotychczas. Dodatkowo wszystkie ele-

menty palnika wykonane s  z eliwa o podwy -

szonej ywotno ci. Dzi ki wykonaniu palnika 

w postaci eliwnej, maksymalnie zredukowa-

no drgania, zmniejszaj c do minimum poziom 

g o no ci pracy,  tym samym poprawiaj c kom-

fort u ytkowania. eliwny limak powoduje 

wielokrotnie wi ksz  trwa o  i odporno  na 

korozj , brak efektu zm czenia materia u, od-

porno  na wstrz sy cieplne i zwi zane z nimi 

deformacje kszta tu. 

Kocio  OGNIWO EKO to równie  nowa kon-

strukcja wymiennika ciep a. Odpowiednio kie-

rowany obieg spalin, specyficznie ukszta towane 

powierzchnie wymiany ciep a, a tak e zastoso-

wanie elementów dodatkowych takich jak do-

palacz cz stek lotnych (deflektor) i elementy 

ceramiczne sprawiaj , e kocio  osi ga wysok

sprawno  przy znikomej emisji szkodliwych 

dla rodowiska zwi zków i py ów.

Po czenie nowatorskiej konstrukcji palnika 

i zmodyfikowanego wymiennika pozwoli o na 

zakwalifikowanie si  kot a OGNIWO EKO do 

najwy szej klasy efektywno ci energetycznej 

– „A”, która to klasa gwarantuje osi ganie przez 

urz dzenie wysokiej sprawno ci, a tak e za-

wiadcza o jego bezpiecze stwie ekologicznym 

dla rodowiska naturalnego. Certyfikat potwier-

dzaj cy zakwalifikowanie si  produktu do takiej 

klasy, wystawiony przez niezale n  jednostk

badawcz  daje pewno  wszystkim klientom, e

zakupiony przez nich kocio  jest zarówno efek-

tywny energetycznie jak i ekologiczny.

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 ru-

chomym rusztem eliwnym, atwo dost pne 

drzwiczki popielnika i wymiennika umo liwia-

j  bardzo prost  i wygodn  obs ug . Wyd u enie 

obiegu spalin pozwala na osi ganie wi kszej 

sprawno ci podczas pracy. 

Przy zastosowaniu nadmuchu mo liwe jest 

stosowanie kot a S6WC w warunkach pogor-

szonego ci gu kominowego. Dodatkowo sterow-

nik mikroprocesorowy steruj cy nadmuchem 

pozwala w pe ni kontrolowa  proces spalania 

paliwa, dzi ki czemu mo liwe jest uzyskanie 

wyd u onej sta opalno ci kot a (zasyp co 10 go-

dzin), co w znacznym stopniu poprawia komfort 

obs ugi i jednocze nie zapewnia maksymaln

oszcz dno  paliwa oraz wzrost sprawno ci ko-

t a. Wa n  zalet  elektronicznego uk adu steru-

j cego jest równie  automatyczne utrzymywa-

nie zadanej temperatury wody wyp ywaj cej 

z kot a. Istnieje te  mo liwo  stosowania al-

ternatywnego rozwi zania pozwalaj cego au-

tomatycznie regulowa  dop yw powietrza do 

kot a w postaci miarkownika ci gu. Podobnie 

jak w przypadku kot ów S8WC równie  w pro-

dukcji kot ów S6WC stosuje si  wysokiej jako-

ci blachy kot owe, aby zapewni  jak najwy -

sz  trwa o  i bezawaryjn  prace kot ów przez 

d ugi czas.

Kocio  OGNIWO EKO to najnowszy kocio  w ofercie Spó dzielni Metalowo-

Odlewniczej „OGNIWO” specjalizuj cej si  w produkcji kot ów niskoci nie-

niowych dla budownictwa jednorodzinnego.

Spó dzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo”

ul. Tumidajskiego 3

38-340 Biecz

tel. 013 447 10 39

www.ogniwobiecz.com.pl

Kot y na paliwa sta e
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