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PREZENTACJA

Szeroka oferta produkcyjna (25 jednostek

w siedmiu typoszeregach – tabela) oraz

ciągła modernizacja i wdrażanie nowych

rozwiązań, pozwoliły firmie na osiągnię-

cie pozycji lidera rynku grzewczego. 

Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne fir-

my to kotły na paliwa stałe z automatyczną

regulacją procesu  spalania w których ob-

sługa ograniczona jest do minimum. 

Kotły grzewcze wodne z paleniskiem

retortowym  ,,Zębiec'' – typu KP. 

Są to wysokoefektywne i ekologiczne

urządzenia grzewcze. Proces spalania od-

bywa się tu bezdymnie, a emisja szkodli-

wych spalin jest kilkakrotnie niższa od

dopuszczalnej. Elektroniczny układ ste-

rowania pozwala na programowanie pro-

cesu spalania paliwa w zależności od wa-

runków eksploatacyjnych i pogodowych.

Obsługa kotła polega na okresowym na-

pełnianiu kosza zasypowego paliwem.

W przypadku zaniku napięcia, istnieje

możliwość palenia w kotle przy użyciu

rusztu awaryjnego. 

Wszystkie kotły mają Świadectwo Bada-

nia na Znak Bezpieczeństwa Ekologicz-

nego oraz Deklarację Zgodności WE. 

Nowością wprowadzoną w  2007 roku są

kotły  KP o mocy 15 i 50 kW na węgiel

groszek i pellety z automatycznym po-

dajnikiem paliwa – mają sprawność prze-

kraczającą 91%. 

ZAKŁADY GÓRNICZO-

METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU

SPÓŁKA AKCYJNA

27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

tel. 041 27 67 400, 

faks 041 27 67 500/501

www.zebiec.com.pl

e-mail: marketing@zebiec.com.pl

Zagrożenia związane z emisją szkodliwych zanieczyszczeń 

do środowiska mają coraz większe znaczenie w Polsce 

i na świecie. Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji 

substancji szkodliwych jest stosowanie wysokoefektywnych 

i ekologicznych kotłów na paliwa stałe. 

Producentem takich kotłów jest firma ZGM ,,Zębiec '' S.A.

Kotły na paliwo stałe

TYP RODZAJ MOC POJEMNOŚĆ CZAS PRACY SPRAWNOŚĆ PALIWO

stojący SPALANIA [kW] KOMORY MIĘDZY CIEPLNA PODSTAWOWE

jednofunkcyjny ZAŁADOWCZEJ ZASYPAMI [%]

[dm3] [h]

KP
palenisko 

15,  20, 30,  50 100-300 24 - 160 do 91
węgiel groszek II 

retortowe (GK II)

SWK 10, 14, 21, 28, 35, 44 28-160
węgiel kamienny,

SWK/S
górne

21,  28,  35,  44 55-160 koks opałowy,

KWK górne 12, 16, 25 23-47
8 -15 do  82

mieszanka węgla

KWK/S wydłużony 16, 25 30-47
z koksem

obieg spalin

KWKD dolne 15, 22 42-50 węgiel kamienny 

KMW górne 16, 23 38-57 9 - 30 miał węglowy 

KDU dolne 20/26 85 10 - 26
drewno kawałkowe,

do 82 węgiel kamienny

KU górne 6 14 5- 13
węgiel kamienny, 

drewno kawałkowe

AKTUALNA OFERTA PRODUKCYJNA
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