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DOMOWE KOTŁY C.O.

   * Jako paliwo alternatywne można używać węgiel kamienny, 
      odpady drewniane, brykiet z torfu i trocin.
 ** Długość palenia jednego załadunku paliwa zależy od wilgotności,
     jakości oraz rodzaju paliwa.
     Palenie drewnem o wilgotności większej jak 25% niewskazane.
*** Palenie drewnem o wilgotności większej jak 20% niewskazane.

   * Jako paliwo alternatywne można używać węgiel kamienny, 
      odpady drewniane, brykiet z torfu i trocin.
 ** Długość palenia jednego załadunku paliwa zależy od wilgotności,
     jakości oraz rodzaju paliwa.
     Palenie drewnem o wilgotności większej jak 25% niewskazane.
*** Palenie drewnem o wilgotności większej jak 20% niewskazane.

 *  Wood waste, saw dust and turf briquettes, peat-coal can be used as alternative fuel.
**  Combustion duration depends on fuel type, humidity, quality, outside conditions 
     and many other factors. It is not recommended to fire boilers with wood that contains 
     more than 25% moisture.
*** It is not recommended to fire boilers with wood that contains more than 20%
     moisture.

Масса (брутто), кг
Waga (brutto), kg

Weight (brutto), kg

Габаритные размеры НхВхL, мм
Wymiary, HxBxL, mm

Dimensions, HxWxL, mm

Размеры трубы котла, мм
Rozmiar czopucha, mm

Smoke outlet diameter, mm

Минимальная тяга дымохода, Па
Minimalny ciąg w kominie, Pa

Minimum chminey draught, Pa

Объем топки,  дм³ (л)
Pojemność komory spalania, dm³ (l)

Combustion chamber volume, dm³ (l)

**Время сгорания топлива, час.
Czas spalania, h.**

Combustion duration, h**

  О  при 
  сопротивлении помещения, не менше чем 2 5  м

богреваемая площадь ( тепловом 
2~ , ),

Ogrzewana powierzchnia(przy współczynniku
 przenikalności cieplnej nie większej jak 2,5) , m²

Heated area (when thermal resistance quotient of 
the building ~2,5), m²

Используемое топливо
Rodzaj paliwa

Fuel used

Коеффициент полезпого действия,  %
Współczynnik wydajności, %

Efficiency when firing wood, %

Номинальная мощность, кВт
Moc nominalna, kW

Nominal output when firing wood, kW

дрова
drewno

wood logs
дрова*
drewno*

wood logs*
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