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3

lata

Gwarancji

30 lat doświadczenia w produkcji kotłów,
remontach kotłowni oraz montażu kominów stalowych.

Kotły typu K-RET

KOTŁY WODNE typu K-RET
z podajnikiem ślimakowym
Kotły są nowoczesną wersją
kotłów wodnych, z regulowanym
procesem palenia, przystosowane
do spalania węgla asortymetu EKO
GROSZEK.
Wyposażone są w automatyczny
podajnik i specjalny retortowy
palnik węglowy oraz na życzenie
klienta dodatkowo w ruszt wodny,
umożliwiający tradycyjny sposób
palenia w przypadkach
szczególnych np. przy braku prądu.

Kotły typu K-RET po rozpaleniu nie
wymagają stałej obsługi ponieważ
sterowane są mikroprocesorowym
regulatorem.
Obsługa kotła ogranicza się do okresowego zasypania zbiornika opałem
średnio co cztery dni, usunięcia popiołu z popielnika i czyszczenie kotła.
Spalanie może odbywać się w sposób ciągły ( w całym sezonie grzewczym )
z przerwami na okresowe czyszczenie. Dzięki swym niezwykłym zaletom,
pozwalają na bardzo łatwą obsługę, ekonomiczne prowadzenie procesu
palenia.
Przy prawidłowej eksploatacji kocioł będzie służył przez wiele lat. Kotły
przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie
przekraczającej 90 O C. Sprawność energetyczna kotłów wynosi ok. 83 %
Posiadają certyfikat ekologiczny.
Kotły typu K-RET z podajnikiem ślimakowym znajdują zastosowanie głównie
w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
gospodarczych, szkołach.
Kotły typu K-RET z podajnikiem ślimakowym mogą być montowane
wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z
PN-91/B-02413, mogą pracować w systemie grawitacyjnym lub pompowym.
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Kotły typu KPM

KOTŁY WODNE typu KPM
z podajnikiem tłokowym.
Kocioł typu KPM, jest
nowoczesnym kotłem na paliwa
stałe sterowanym elektronicznie
z automatycznym podajnikiem
paliwa umożliwiającym
nieprzerwaną prace kotła przez
cały okres grzewczy. Kocioł
należy do nowej generacji
kotłów opalanych paliwami
stałymi i umożliwia spalanie
gorszych gatunków miału węgla
kamiennego jak również węgla
typu groszek o granulacji
do 25mm.

Automatyczny sposób podawania paliwa bezpośrednio na ruszt, w
połączeniu z dokładnie dobraną ilością powietrza wdmuchiwanego komory
paleniskowej sprawia, że kocioł KPM z podajnikiem tłokowym odznacza się
wysoką efektywnością cieplną, i niezwykle niską emisją substancji
szkodliwych do atmosfery. Na ruszcie paleniska spala się tylko taka ilość
paliwa, jaka jest konieczna dla uzyskania wymaganej ilości ciepła do
ogrzania obiektu.
Stałe produkty spalania czyli popiół i żużel spychane są do komory
popielnikowej podczas automatycznego procesu podawania paliwa.
Obsługa kotła ogranicza się do okresowego zasypania zbiornika opałem
średnio co 2-3 dni, usunięcia popiołu z popielnika i czyszczenia kotła.
Spalanie może odbywać się w sposób ciągły w całym sezonie grzewczym, z
przerwami na okresowe czyszczenie. Dzięki swym niezwykłym zaletom,
pozwalają na bardzo łatwą obsługę, wyposażone są w regulator który
umożliwia dokładne dokonanie parametrów pracy kotła.
Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie
nie przekraczającej 90oC.
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Kotły KPM z podajnikiem tłokowym to typ kotła mający zastosowanie
głownie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i
gospodarczych, szkołach, szklarniach, kurnikach.
Kotły typu KPM z podajnikiem tłokowym mogą bym montowane wyłącznie
w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B02413, mogą pracować w systemie grawitacyjnym lub pompowym.

Rozpalasz JESIENIĄ - gasisz WIOSNĄ

Kotły typu KWM-S

KOTŁY WODNE MIAŁOWE
typu KWM-S ze sterowanym procesem palenia.
Kotły KWM-S są dobrą sprawdzoną przez
lata generacją kotłów opalanych miałem
węglowym z wymuszonym procesem
spalania za pomocą dmuchawy sterowanej
mikroprocesorowym sterownikiem z
wyświetlaczem cyfrowym. Zastosowana
technologia sprawia, że parametry tych
kotłów są nieporównywalnie lepsze od
innych kotłów na paliwo stałe.
Kocioł KWM-S jest kotłem
niskotemperaturowym i przeznaczony jest
do podgrzewania wody do temperatury na
wylocie nie przekraczającej 90oC i ciśnieniu
maksymalnym 0,2 Mpa. Znajduje on
zastosowanie głównie w instalacjach
centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych i
usługowych, warsztatach, gospodarstwach
wiejskich, itp. Wysoka sprawność cieplna
do 80% oszczędnymi.

Podstawowe cechy kotła:
- są opalane miałem węglowym,
- po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi,
- charakteryzują się znikomym wpływem na zanieczyszczenie środowiska,
są bezpieczne w eksploatacji,
- całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w
eksploatacji.
Kotły KWM-S posiadają badania emisyjno-energetyczne przeprowadzone
przez uprawnione instytucje.
Uzyskały również certyfikat ekologiczny oraz certyfikat zgodności wg
efektywności energetycznej.
Zamontowanie kotła do instalacji grzewczej musi spełniać wymagania
polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczenia
urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych
systemu otwartego.
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1) Korpus wodny kotła, 2) Próg wodny, 3), 4) Ściana wodna, 5) Izolacja termiczna,
6) Mikroprocesorowy regulator powietrza, 7) Wentylator, 8) Ruszt wodny, 9), 10) Kanały dopływu
powietrza, 11), 12), 13), 14) Otwory wyczystne, 15) Króciec wody zasilającej, 16) Drzwiczki
popielnikowe, 17) Drzwiczki paleniskowe, 18) Klapa powietrza, 19) Drzwiczki zasypowe, 20) Króciec
wody powtórnej, 21) Czopuch, 22) Króciec spustowy

Kotły typu UKSM-G

KOTŁY MIAŁOWO - WĘGLOWE
typu UKSM-G z regulowanym procesem palenia.
Kotły typu UKSM-G są nową wersją kotłów z
regulowanym procesem palenia, opalanych
miałem węgla kamiennego. W ich konstrukcji
wykorzystano wieloletnie doświadczenie
nabyte w czasie produkcji znanych już
kotłów typu KWM-S. Proces spalania paliwa
jest tu podobny, tj. od góry do dołu.
Kotły wodne miałowe UKSM-G pracujące w
systemie całodobowym z górnymi
poziomymi kanałami charakteryzują się:
- bardzo dobrą sprawnością energetyczną
- opalane są miałem węglowym,
- mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie
środowiska naturlanego
- posiadają certyfikat ekologiczny
- po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi,
- proces palenia regulowany jest
mikroprocesorowym regulatorem,
- są tanie w eksploatacji,
- dzięki nowoczesnej konstrukcji posiadają
niezwykle łatwy sposób czyszczenia i
znacznie zwiększoną żywotność.

Kotły typu UKSM-G przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury
na wylocie nie przekraczającej 90oC.
Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach,
gospodarstwach wiejskich.
Kotły typu UKSM-G mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu
otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w
układzie grawitacyjnym lub pompowym.
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Wyszczególnienie
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1. Korpus kotła,
2. Izolacja,
3. Drzwiczki zasypowe,
4. Klapka powietrza,
5. Drzwiczki paleniskowe,
6. Drzwiczki popielnikowe,
7. Drzwiczki wyczystki,
8. Króćce czujnika temperatury,
9. Króćce wody powrotnej,
10. Króćce czujnika temperatury,
11. Króćce termometru,
12. Króćce spustu wody,
13. Czopuch,
14. Otwory dysz,
15. Ruszt wodny,
16. Komora paleniskowa,
17. Kanały konwekcyjne,
18. Wentylator,
19. Mikroprocesorowy regulator.
Wielkość kotła

Kotły uniwersalne

UNIWERSALNE KOTŁY STALOWE
typu UKS
Kotły UKS przeznaczone są do
podgrzewania wody do temperatury na
wylocie nie przekraczającej 90⁰C. Znajdują
one zastosowanie głównie w instalacjach
ogrzewania w budynkach mieszkalnych,
pawilonach handlowych i usługowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich,
szklarniach, szkołach itp.
Kotły te są przystosowane do spalania
gorszych gatunków węgla kamiennego,
węgla brunatnego, torfu, drewna, itp.
Konstrukcja kotłów pozwala na spalanie
odpadów drewna i trocin, przy współpracy
z przystawką AZSO HAJNÓWKA.

Kotły węglowe wg życzenia odbiorcy mogą być dostarczone w segmentach i
składane na miejscu u użytkownika. Ma to szczególnie istotne znaczenie w
przypadku trudności transportowych do kotłowni.
Zamontowanie kotła do instalacji grzewczej musi spełniać wymagania
polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczenia
urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych
systemu otwartego
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Kotły typu K-RET DUO

KOTŁY WODNE typu K-RET DUO
z podajnikiem ślimakowym

Kocioł K-ret duo. Jest to kocioł o
bardzo ciekawym rozwiązaniu,
łączy w sobie konstrukcje kotła
UKS oraz K-ret. Można palić w
nim drewnem czy węglem, z
użyciem naturalnego ciągu
kominowego a po wypaleniu się
porcji drewna i spadku
temperatury automatycznie
włączy się palnik retortowy który
cały czas jest rozpalony i jest w
stanie gotowości. Po włączeniu
się dmuchawy i palnika
rozpoczyna się proces rozpalania
groszku który jest
pobierany ze zbiornika.
Kocioł jest przeznaczony dla klientów którzy mają stały dostęp do drewna ale
wymagają aby kocioł nawet pod nieobecność właściciela dalej ogrzewał
obiekt samoczynnie. Przeznaczony jest do instalacji typu otwartego
zabezpieczonych zgodnie z normą PN PN-91/B-02413.

Wymiary
podstawowe

Długość

Szerokość

Wysokość

3,0

4,0

6,0

Wymiennika

670

600

800

Całkowita

920

1000

1150

1020

1100

1700

Całkowita

1680

1760

2600

Wymiennika

1450

1450

1600

Całkowita

1450

1550

1700

Wymiennika

mm

Kotły pelletowe

KOTŁY typu BioPell

Kocioł BioPell został stworzony do
spalania pelletu drewnianego.
Jest jednym z najbardziej
bezobsługowych kotłów na rynku.
Automatycznie się rozpala, dobiera
moc (z zakresu 20-100%) w
zależności od zapotrzebowania na
ciepło, optymalizując w ten sposób
spalanie pelletu. Kotły spalające
pellet produkują bardzo niewielkie
ilości popiołu, w praktyce
konieczność opróżnienia popielnika
zachodzi raz na kilka tygodni.

Eksploatacja kotła sprowadza się do uzupełniania pelletu, wybierania
popiołu i ewentualnego wyczyszczeniu palnika.
L.p.

Wyszczególnienie

Jedn. BIOPELL 20
kW

1

Moc nominalna

2

Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych
( dla 100 W/m²)

m²

szerokość
3

Wymiary gabarytowe kotła

długość
wysokość

mm
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BIOPELL 40

BIOPELL 50

20

40

50

do
200
490
600
1280

do
300
490
710
1280

do
500

Certyfikaty

Produkowane przez nas kotły
są przyjazne dla środowiska.

Naszym klientom zapewniamy
bezpłatny transport na terenie całego kraju.

Transport

Rozwinięta logistyka pozwala
nam na bezpłatny dowóz kotłów.

Zakład produkcji kotłów
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Produkcja: Tomaszew 24, 63-300 Pleszew
ul. Kaliska 176, 63-300 Pleszew

Pleszew

email: biuro@kaczmarek-pleszew.com.pl

PRODUKUJE
nowoczesne, ekologiczne, rewelacyjne, każdej wielkości,
pleszewskie kotły centralnego ogrzewania na miał, groszek i pellet
z elektronicznym sterowaniem o najwyższych parametrach
technicznych.

