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Dystrybutor

Ul. Kwiatowa 21 
83-251 Pinczyn

NIP: 592-227-85-22

 Dysponujemy własnym parkiem maszynowym CNC 

DZIAŁ HANDLOWY I POMOC TECHNICZNA 

tel:516 227 527 
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biuro@kesseleco.pl
www.kesseleco.pl

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KESSELECO Sp. z o.o.



DOPŁATY:
Do kotłów niestandardowych

Wyjście spalin  na bok 500,00 netto
Wyjście spalin do góry 400,00 netto

Zmiana przyłącz wodnych 200,00 netto
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Typ kotła

Model kotła

  KE-EKO to kocioł wielodobowy z zasobnikiem i 
automatycznym podajnikiem paliwa. 
Przeznaczony jest do spalania węgla w postaci 
groszku, paliwo spalane jest w retortowym palniku 
z udziałem wentylatora nadmuchowego. 
Kocioł  z podajnikiem dzięki specjalnym KE-EKO
rozwiązaniom pozwalają na uzyskanie 
bezdymnego spalania, niskiej emisji i wysokiej 
sprawności. 

Sprawność cieplna sięgająca 85%.

Znaczącą innowacją w kotle, poprawiającą proces 
spalania, oraz ograniczającą emisję spalin jest 
opatentowana specjalna retorta o kształcie stożka 
z otworami napowietrzającymi, oraz wypustkami 
tworzącymi linię śrubową. Istotną zaletą kotła jest 
również wyłożenie komory paleniskowej ceramiką 
w postaci specjalnych płyt optymalizujących 
przebieg spalania.

Podstawowa automatyka ST-480 pozwala na 
sterowanie wentylatorem, podajnikiem 
ślimakowym, pompą CO oraz CWU. Dodatkowo 
daje nam możliwość sterowania pompą 
podłogową, pompą cyrkulacyjną oraz siłownikiem 
zaworu mieszającego.

Kocioł może pracować w trybie ciągłym, bez 
wygaszania podczas sezonu grzewczego. 

Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej również w okresie letnim. Kocioł 
uzyskał atest ekologiczny „5 KLASY” ECO 
DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika 
paliwem pozwala na kilkudniową bezobsługową 
pracę kotła C.O.
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 Moce powyżej 48 kW wyceniane indywidualnie 

 Możliwość podłączenie modułu sterowania telefonicznego  

 Możliwość podłączenia modułu sterowania internetowego 

Kotły podajnikowe na ekogroszek
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DOPŁATY:
Do kotłów niestandardowych

Wyjście spalin  na bok 500,00 netto
Wyjście spalin do góry 400,00 netto

Zmiana przyłącz wodnych 200,00 netto
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Typ kotła

Model kotła

 Możliwość podłączenie modułu sterowania telefonicznego  

 Możliwość podłączenia modułu sterowania internetowego 

Kotły podajnikowe na pellet

  Kotły wyposażone zostały w palnik KE-PELLET 
wrzutkowy z automatyczną zapalarką i funkcją 
samooczyszczenia oraz rozbudowaną 
automatykę z kolorowym panelem dotykowym 
ST-976. Panel ten umożliwia intuicyjne i wygodne 
zarządzanie takimi elementami instalacji jak: 
wentylator, układ podawania paliwa, palnik z 
automatyczną zapalarką, pompa CO, CWU, 
pompa podłogowa, pompa cyrkulacyjna oraz 
siłownik zaworu mieszającego. Funkcje 
sterownika można rozszerzyć za pomocą 
dodatkowych modułów, m.in. regulatora 
pokojowego.

Znaczącą innowacją kotła jest system 
samoczynnego rozpalania i wygaszania kotła,    
co z kolei obniża koszty paliwa oraz zużycia 
energii elektrycznej.

Kocioł posiada sprawność cieplną sięgającą 
94%.

Kotły są w stanie dostarczyć niezbędnej energii 
do ogrzania pomieszczeń od 30 do 200m.
Istotną zaletą kotła jest również wyłożenie 
komory paleniskowej ceramiką w postaci 
specjalnych płyt optymalizujących przebieg 
spalania.

Kocioł może pracować w trybie ciągłym, bez 
wygaszania podczas sezonu grzewczego. 
Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej również w okresie letnim. Kocioł 
uzyskał atest ekologiczny "5 KLASY" ECO 
DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika 
paliwem pozwala na kilkudniową bezobsługową 
pracę kotła C.O.
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