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OGRZEWANIE  –  KOTŁY,  PODGRZEWACZE

Z A S T O S O W A N I E
Stalowe kotły typu ZĘBIEC są przeznaczone do centralnego ogrzewania domków
jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usługowych, garaży, pomieszczeń go-
spodarczych itp.; do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego o obiegu
grawitacyjnym lub wymuszonym (zgodnych z PN-91/B-02413)

Z A L E T Y
sprawdzona konstrukcja i solidne wykonanie
wysoka sprawność i stałopalność 
łatwość czyszczenia i obsługi 
dobre parametry przy spalaniu paliw zastępczych
24 miesiące gwarancji na trwałość i sprawne działanie kotła

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Materiał (budowa): wszystkie kotły posiadają stalowy spawany korpus wodny; czo-
puch, żeliwne drzwiczki, płaszcz izolacyjny wykonany z kaset blaszanych malowanych
farbą proszkową i wełny mineralnej o grubości 25 mm; ruchomy pokład rusztowy
(SWK, KWK, KWKD); palenisko retortowe, zbiornik zasypowy, podajnik ślimakowy
(KP); wentylator i sterownik (KMW, SWK 21/S, SWK 28/S, SWK 35/S, SWK 44/S,
KWK 25/S, KWK 16/S), ruszt żeliwny (KMW, KDU)
Paliwo zastępcze:

brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno, odpady (kotły SWK, KWK,
KWKD)
mieszanka węgla z koksem, (kotły SWK, KWK)
węgiel kamienny, drewno (kotły KMW)
węgiel brunatny, trociny, mieszanka węgla z miałem (kotły KDU) 
węgiel brunatny, trociny, mieszanka węgla z miałem, koks (kotły KU)

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 10 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego kotła
(SWK, KWK, KWKD), 5 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego
kotła (KP), 24 miesiące gwarancji na trwałość i sprawne działanie kotła (wszystkie
typoszeregi)
Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo Badania na Znak Bezpieczeństwa Ekologicz-
nego, Deklaracja Zgodności WE
Usługi: bezpłatny transport (dla firm handlowych), doradztwo techniczne, płatny
serwis pogwarancyjny, szkolenia (dla handlowców, indywidualnych klientów), ubez-
pieczenie kotłów (obejmuje uszkodzenia lub zniszczenie kotła c.o. na skutek zda-
rzeń losowych, niewłaściwej instalacji bądź obsługi)
Pozostała oferta:

sita blaszane
sprężyny
piaski otaczane żywicą stosowane w odlewnictwie
bentonit stosowany w odlewnictwie
perlit ekspandowany (materiał izolacyjny)

Kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe

ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE ZĘBIEC w Zębcu S.A.
27-200 STARACHOWICE
TEL. 041 27 67 400, FAKS 041 27 67 500/501
www.zebiec.com.pl, e-mail: marketing@zebiec.com.pl

TYP
(stojący jednofunkcyjny) RODZAJ SPALANIA MOC

[kW]
POJEMNOŚĆ KOMORY
ZAŁADOWCZEJ [dm3]

CZAS PRACY MIĘDZY
ZASYPAMI [h]

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA
[%] PALIWO PODSTAWOWE

SWK górne 10-44 32-160 

8-15 

82 

węgiel kamienny

KWK wydłużony obieg spalin 12, 16, 25 19-47

KWKD dolne 15, 22 42-50 węgiel kamienny typu 32.1 klasy
27/9 sortymentu OII

KP palenisko retortowe 15, 20, 30, 50 150 28-160 węgiel groszek II (GK II), 
pellety

KMW górne 16, 23 38-57 9-30
miał węglowy sortymentu miał I (M

I) lub miał (M II) 
o uziarnieniu 0-31,5 mm

KDU dolne 20/26 85 10-26 drewno, węgiel kamienny

KU górne 6 14 5-13 węgiel kamienny,
drewno kawałkowe
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