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Katalog produktów

Cennik



Seria KE EKO

Kocioł grzewczy z automatycznym podajnikiem paliwa
z automatycznym podajnikiem paliwa

KE - EKO 10 P/L

Kod towarowy kW Netto Brutto

KE - EKO 17 P/L

KE - EKO 55 P/L

KE - EKO 17kW
KE-EKO 10kW

DOPŁATY:
Do kotłów niestandardowych

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

Zmiana przyłącz wodnych 200,00 netto

KE - EKO 25 P/L

KE - EKO 35 P/L

Wyższe moce dostępne na zapytanie ofertowe

¤ Obrotowy układ podawania DUO do spalania ekogroszku oraz miału - dopłata 300,00 netto
¤ Sterowanie ST-480 - dopłata 420,00 netto
¤ Możliwość podłączenie modułu sterowania telefonicznego ST-65 GSM

¤ Możliwość podłączenia modułu sterowania internetowego ST-500 ETHERNET

¤ Cena modułu ST-65 GSM 500,00 zł netto

¤ Cena modułu ST-505 ETHERNET 500,00 zł netto

* Cennik obowiązuje od 01.05.2018. Aktualny cennik dostępny na www.kesseleco.pl.
* Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji.
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KE-EKO to kocioł wielodobowy z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem
paliwa. Przeznaczony jest do spalania węgla w postaci eko groszku, paliwo
spalane jest w retortowym palniku z udziałem wentylatora nadmuchowego.
Kocioł KE-EKO z podajnikiem dzięki specjalnym rozwiązaniom pozwalają na
uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji i wysokiej sprawności.
Istnieje możliwość wyposażenia urządzeń 17 - 45 kW w podajnik DUO*,
który daje możliwość efektywniejszego spalania eko groszku oraz
automatycznego zrzucania spieków z retorty.

pozwala na sterowanie wentylatorem,Podstawowa automatyka ST-37n RS
podajnikiem ślimakowym, pompą CO oraz pompą CWU. Układ sterowania
pozwala na podłączenie dodatkowych modułów takich jak: regulator pokojowy,
moduł GSM, moduł internetowy oraz moduł do sterowania dwoma zaworami.
Kocioł może zostać wyposażony w opcjonalna automatykę ST-480**, która
dodatkowo daje nam możliwość sterowania pompą podłogową, pompą
cyrkulacyjną oraz siłownikiem zaworu mieszającego.

Korpus jak i płaszcz zewnętrzny wymiennika wykonane są z atestowanej
stali kotłowej P265GH. Konstrukcja urządzenia została tak zaprojektowana aby
ułatwić codzienną eksploatację. Wszystkie czynności z tym związane
wykonujemy z przodu kotła. Dzięki temu mamy swobodny dostęp do załadunku
paliwa jak czyszczenia wymiennika. Osłony zewnętrzne wykonane są ze stali
malowanej proszkowo. Pomiędzy wymiennikiem a osłonami zewnętrznymi
zastosowano izolacje w postaci wełny mineralnej.

Kocioł może pracować w trybie ciągłym bez wygaszania podczas sezonu
grzewczego. Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej
również w okresie letnim.
Jednorazowe zasypanie zasobnika paliwem pozwala na kilkudniową
bezobsługową pracę kotła.

*  za dodatkową dopłatą
** za dodatkową dopłatą
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* Cennik obowiązuje od 01.05.2018. Aktualny cennik dostępny na www.kesseleco.pl.
* Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji.

Kocioł grzewczy z automatycznym podajnikiem paliwa oraz
rozbudowaną automatyką

¤ Obrotowy układ podawania DUO do spalania ekogroszku oraz miału - dopłata 300,00 netto
¤ Możliwość podłączenie modułu sterowania telefonicznego ST-65 GSM

¤ Możliwość podłączenia modułu sterowania internetowego ST-500 ETHERNET

¤ Cena modułu ST-65 GSM 500,00 zł netto

¤ Cena modułu ST-505 ETHERNET 500,00 zł netto

DOPŁATY:
Do kotłów niestandardowych

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

Zmiana przyłącz wodnych 200,00 netto

Seria KE EKO DIZAIN

Nowoczesna i ergonomiczna obudowa kotła wyróżnia urządzenie na
rynku. Poza walorami estetycznymi kocioł w standardzie posiada bardzo
rozbudowaną automatykę.
Konstrukcja kotła posiada komorę spalania wyposażoną w palnik retortowy
z żaroodpornego żeliwa.

Podstawowym paliwem, które możemy spalać w palniku retortowym
to ekogroszek. Istnieje  możliwość wyposażenia urządzeń 17 kW - 45 kW
w palnik DUO*, który daje możliwość efektyniejszego spalania ekogroszku
oraz automatycznego zrzucania spieków.

pozwala na sterowanie wentylatorem, podajnikiemAutomatyka ST-480
ślimakowym, pompą 1, CWU, pompą podłogową, pompą cyrkulacyjną oraz
siłownikiem zaworu mieszającego. Układ sterowania pozwala podłączenie
dodatkowych modułów takich jak: regulator pokojowy, moduł GSM,
moduł internetowy oraz moduł sterowania dwoma dodatkowymi zaworami
mieszającymi.

Korpus jak i płaszcz zewnętrzny wymiennika wykonane są z atestowanej
stali kotłowej P265GH. Konstrukcja urządzenia została tak zaprojektowana,
aby ułatwić codzienną eksploatację. Wszystkie czynności z tym związane
wykonujemy z przodu kotła. Dzięki temu mamy swobodny dostęp do
załadunku paliwa jak i czyszczenia wymiennika. Osłony zewnętrzne
wykonane są ze stali czarnej malowanej proszkowo. Pomiędzy wymiennikiem
a osłonami zewnętrznymi zastosowano izolację w postaci wełny mineralnej.

*za dodatkową dopłatą
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Przekrój kotła Dostępne moce
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KP TOTAL 17-45kW - 300dm3
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Schemat instalacji ST-880 z zaworem czterodrogowym wykorzystanym do
temperaturowego zabezpieczenia powrotu

Schemat instalacji ST-24 z zaworem trzydrogowym oraz
temperaturowym zabezpieczeniem powrotu

Zawór temperaturowy
ATV 555 Afriso

Schemat instalacji ST-28 z zaworem czterodrogowym oraz
temperaturowym zabezpieczeniem powrotu

Zawór temperaturowy
ATV 555 Afriso

Schemat instalacji ST-480 z zaworem czterodrogowym oraz
temperaturowym zabezpieczeniem powrotu

Zawór temperaturowy
ATV 555 Afriso

Schemat instalacji ST-37n RS z zaworem czterodrogowym oraz
temperaturowym zabezpieczeniem powrotu

Zawór temperaturowy
ATV 555 Afriso



POMOC TECHNICZNA

tel. + 48 516 227 997

serwis@kesseleco.pl

DZIAŁ HANDLOWY

tel. + 48 516 227 527

biuro@kesseleco.pl

www.kesseleco.pl
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