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PPHU PROECO PRODUCENT SOLIDNYCH KOTŁÓW CO Z PODAJNIKIEM
http://www.proecozielona.pl

W naszym kraju kotły na paliwa stałe są ciągle najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi.
Nowoczesne kotły są coraz bardziej przyjazne dla użytkowników i dla środowiska.TAKIE WŁAŚNIE SĄ
KOTŁY CO, KTÓRE PAŃSTWU OFERUJE NASZA FIRMA.PPHU PROECO jest firmą produkującą
ekologiczne kotły c.o. z automatycznym ślimakowym podajnikiem paliw ( ekogroszek, pellet, zrębki ) O
ZAKRESIE MOCY OD 18 DO 500 KW. Nasze kotły wyposażone są w dodatkowy ruszt wodny
umożliwiający spalanie innych paliw stałych. Jako producent jesteśmy w stanie dostosować konfigurację kotła
do indywidualnych potrzeb klienta ( podajnik z prawej lub lewej strony, powrót wody - góra lub bok kotła,
odprowadzenie spalin - góra lub tył itp.). Kotły typu KOMFORT to nowoczesne urządzenia grzewcze, których
główną zaletą oprócz wysokiej sprawności cieplnej jest długi czas generacji paliwa, co bezpośrednio wpływa
na komfort obsługi tych kotłów.Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa jaka
niezbędna jest do utrzymania żądanej przez użytkownika na sterowniku temperatury.Sterownik dokonuje
ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracę podajnika paliwa i
wentylatora. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploatacja może odbywać się w sposób
ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z
bojlerem na ciepłą wodę. kocioł posiada zabezpieczenie przeciw zapaleniu się paliwa w
zasobniku.Kompetentna i profesjonalna załoga naszej firmy gotowa jest przyjąć każde zlecenie z szybkim
terminem realizacji. Kotły o dużym zakresie mocy wykorzystywane są nawet do ogrzewania budynków
komunalnych, bloków - gdzie świetnie się sprawdziły. Ich cena należy do najniższych, a komfort uzyskany
dzięki kotłom COMFORT do najwyższych.
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