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wyposażonego w palnik MULTI FLAME jest pro-
sta obsługa polegająca na okresowym uzu-
pełnianiu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu 
popiołu z szuflady popielnicowej bez koniecz-
ności wygaszania paleniska. Palnik MULTI FLA-
ME montowany jest w kotłach peletowych SAS 
w zakresie mocy od 10 kw do 200 kw, dlatego 
też nasze kotły peletowe sprawdzą się zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i dużych obiek-
tach inwestycyjnych.

Opracowana w naszej firmie konstrukcja pal-
nika peletowego SAS MULTI FLAME objęta 
jest Prawem Ochronnym nr 67681 – nadanym 
przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy 
pt. „Palnik kotła grzewczego wodnego przy-
stosowany do spalania biomasy” oraz Prawem 
Ochronnym nr 67472 – nadanym przez Urząd 
Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. „Podaj-
nik paliwa do kotłów na paliwa stałe, zwłasz-
cza biomasę”. Otrzymanie Prawa Ochronnego  

Ekonomiczne i ekologiczne spalanie bioma-
sy zawsze było naszym priorytetem. Byliśmy 
jedną z pierwszych firm, która już w 2014 roku 
wprowadziła na rynek kocioł spełniający wy-
mogi 5. klasy, na wiele lat przed tym, kiedy ta-
kie urządzenia stały się jedynymi dopuszczony-
mi do obrotu. Dowodem na to jest nasz palnik 
peletowy MULTI FLAME. Charakterystyczną 
cechą palnika MULTI FLAME jest automatycz-
ne, wysokoefektywne, samooczyszczające się  

palenisko spalające dokładnie taką porcję pa-
liwa, jaka jest niezbędna do uzyskania zadanej 
przez użytkownika temperatury na sterowni-
ku. Bezpieczny transport biomasy możliwy jest 
dzięki mechanizmowi dwóch ślimaków, rozdzie-
lonych kanałem przesypowym, co uniemoż-
liwia cofnięcie płomienia do zasobnika. Ruch 
podajników ślimakowych odbywa się przy po-
mocy kół zębatych napędzanych łańcuchem za 
pośrednictwem motoreduktora. Zaletą kotła  

Kotły peletowe to obecnie najpopularniejsze urządzenia 
na paliwa stałe. w naszej ofercie poza standardowym 
typoszeregiem znajdują się urządzenia kwalifikujące się 
do podwyższonego poziomu dofinansowania  
z Programu Czyste Powietrze. Na nowe modele 
kotłów peletowych o podwyższonym standardzie 
– BIO COMPACT PLUS i BIO EFEKT PLUS inwestor 
może uzyskać aż 12 000 zł dopłaty. To wszystko dzięki 
obniżonej emisji pyłów – PM ≤20 mg/m3.  
wymieniając swój stary, nieekologiczny kocioł na taki  
o podwyższonym standardzie, można uzyskać maks. 45%  
kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. do 9000 zł.  
Będąc w tzw. 2 Grupie beneficjentów wyższe dofinansowanie 
to 60% kosztów kwalifikowanych (do 12 000 zł).  
2 Grupa beneficjentów to osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym 
nie przekracza 1564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) 
i 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). 
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potwierdza unikalność opracowanej przez 
nas konstrukcji. Palnik peletowy oraz kotły 
w niego wyposażone wielokrotnie zdobywa-
ły nagrody podczas konkursów branżowych. 
Jest to urządzenie doceniane zarówno przez 
fachowe jury konkursowe, jak i potencjalnych 
klientów, zauważających jego wyjątkowe wa-
lory użytkowe od momentu pojawienia się  
na rynku w 2012 roku aż do teraz.

w kotłach peletowych z zainstalowanym ste-
rownikiem TECH ST-555P lub ST-580zPID za-
stosowano wentylator nadmuchowy wraz  
z systemem kontroli przepływu powietrza, któ-
ry pozwala na precyzyjną regulację ilości po-
wietrza, a w razie potrzeby dodatkowo na ko-
rektę dawki paliwa. Umożliwia to zniwelowanie 
wpływu zmiennych warunków (np. zmienny 
ciąg kominowy, zabrudzenie wymiennika, gra-
nulacja paliwa) w czasie pracy kotła wyposa-
żonego w palnik peletowy.

więcej o ekologicznych kotłach peletowych na 
stronie: www.sas.busko.pl

Zastosowane roZwiąZania w kotłach peletowych sas

Ruchomy ruszt
Palenisko zostało podzielone na część stałą oraz sekcję 
ruchomych rusztowin. Cykliczna praca rusztu ruchomego 
napędzanego za pomocą mechanizmu mimośrodowego 
umożliwia odprowadzenie z przestrzeni paleniskowej ko-
tła w zależności od jakości paliwa różnych form spieków, 
popiołu bez przerywania procesu spalania.

Podwójny ślimak
Dzięki specjalnej budowie układu podawania paliwa wy-
eliminowano ryzyko cofnięcia ognia do zasobnika opału. 
Transport paliwa odbywa się za pomocą dwóch ślimaków 
oddzielonych kanałem przesypowym o zróżnicowanym 
posuwie transportera górnego i dolnego.

Fotokomórka
Czujnik ognia jest elementem, który kontroluje proces 
pracy palnika w oparciu o bezpośredni obraz stanu pa-
leniska. Fotoelement skraca czas potrzebny do rozpale-
nia paliwa, zwiększa przez to żywotność zapalarki oraz 
obniża zużycie energii elektrycznej. Zastosowane roz-
wiązanie konstrukcyjne z nadmuchem powietrza po-
zwala na utrzymanie fotokomórki w czystości przez dłu-
gi okres eksploatacji.

Wielopunktowy system dystrybucji powietrza
Powietrze doprowadzone do paleniska zostaje rozdzielo-
ne na część, która dociera do komory powietrznej i szcze-
linami pomiędzy rusztami dostarczane jest do paleniska, 
natomiast pozostała część jest tłoczona bezpośrednio do 
strefy spalania poprzez układ otworów dystrybucji znaj-
dujących się po bokach przestrzeni paleniskowej.

Zapalarka ceramiczna
Automatyczne rozpalanie jest standardem w kotłach peletowych SAS. Zastosowane autorskie rozwiązanie konstrukcyjne kanału nadmucho-
wego pozwala na ciągłe omywanie zapalarki strumieniem powietrza. Rozwiązanie to wpływa na krótki czas rozpalania, niezawodność i długi 
okres eksploatacji, a zastosowany system sterowania umożliwia pracę kotła w trybie rozpalanie/wygaszanie co przynosi dodatkowy efekt eko-
nomiczny, szczególnie w sezonie letnim (c.w.u.) czy w budynkach energooszczędnych.

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, 

Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, 
faks +48 41 370 83 10

biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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