
   Znak ZKP 

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"       
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3 

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe 

OGNIWO EKO PLUS + 

Moc nominalna 10 kW 

Zakres mocy 3 – 10 kW 

Odstęp od części palnych 50 cm 

Max. ciśnienie robocze 2,0 bar 

Ciąg kominowy 20 Pa 

Klasa kotła dla węgla kamiennego 5 

Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek 

Wartość 
opałowa 
[MJ/kg] 

Zawartość 
wilgoci 

[%] 

Zawartość 
części 

lotnych[%] 

Zawartość 
popiołu 

[%]  

Klasa paliwa 
PN-EN 

303÷5:2012 
 

>28 <11 >15 2-7 a 

Temperatura spalin 77 ºC 

Maksymalna temp. wody 90 ºC 

Pojemność wodna kotła 46 l 

Pojemność zbiornika paliwa 180 l 

Masa bez wody i paliwa 350 kg 

Zasilanie 230V ~ 50Hz   4A  

Maksymalny pobór mocy 150W 

Nr fabryczny kotła  

Rok produkcji 2019 

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży 
przez jednostkę handlową 

PN-EN 303÷5:2012 

 

OSTRZEŻENIE:  
Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. 
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być 
czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. 
Czyszczenie według wskazań wytwórcy. 
Należy stosować jedynie zalecane paliwa. 
Należy przestrzegać instrukcji obsługi. 

 

 



   Znak ZKP 

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"       
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3 

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe 

OGNIWO EKO PLUS + 

Moc nominalna 16 kW 

Zakres mocy 4,8 – 16 kW 

Odstęp od części palnych 50 cm 

Max. ciśnienie robocze 2,0 bar 

Ciąg kominowy 20 Pa 

Klasa kotła dla węgla kamiennego 5 

Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek 

Wartość 
opałowa 
[MJ/kg] 

Zawartość 
wilgoci 

[%] 

Zawartość 
części 

lotnych[%] 

Zawartość 
popiołu 

[%]  

Klasa paliwa 
PN-EN 

303÷5:2012 
 

>28 <11 >15 2-7 a 

Temperatura spalin 88 ºC 

Maksymalna temp. wody 90 ºC 

Pojemność wodna kotła 56 l 

Pojemność zbiornika paliwa 180 l 

Masa bez wody i paliwa 370 kg 

Zasilanie 230V ~ 50Hz   4A  

Maksymalny pobór mocy 150W 

Nr fabryczny kotła  

Rok produkcji 2019 

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży 
przez jednostkę handlową 

PN-EN 303÷5:2012 

 

OSTRZEŻENIE:  
Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. 
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być 
czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. 
Czyszczenie według wskazań wytwórcy. 
Należy stosować jedynie zalecane paliwa. 
Należy przestrzegać instrukcji obsługi. 
 

 

 



   Znak ZKP 

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"       
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3 

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe 

OGNIWO EKO PLUS + 

Moc nominalna 25 kW 

Zakres mocy 7,5 – 25 kW 

Odstęp od części palnych 50 cm 

Max. ciśnienie robocze 2,0 bar 

Ciąg kominowy 20 Pa 

Klasa kotła dla węgla kamiennego 5 

Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek 

Wartość 
opałowa 
[MJ/kg] 

Zawartość 
wilgoci 

[%] 

Zawartość 
części 

lotnych[%] 

Zawartość 
popiołu 

[%]  

Klasa paliwa 
PN-EN 

303÷5:2012 
 

>28 <11 >15 2-7 a 

Temperatura spalin 88 ºC 

Maksymalna temp. wody 90 ºC 

Pojemność wodna kotła 68 l 

Pojemność zbiornika paliwa 230 l 

Masa bez wody i paliwa 395 kg 

Zasilanie 230V ~ 50Hz   4A  

Maksymalny pobór mocy 150W 

Nr fabryczny kotła  

Rok produkcji 2019 

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży 
przez jednostkę handlową 

PN-EN 303÷5:2012 

 

OSTRZEŻENIE:  
Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. 
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być 
czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. 
Czyszczenie według wskazań wytwórcy. 
Należy stosować jedynie zalecane paliwa. 
Należy przestrzegać instrukcji obsługi. 
 

 

 


