
Podajnik 
EKO-PAL

Kołnierz mocujący 
zbiornik na opał

Motoreduktor  

Wyczystka boczna 

Mocowanie czujnika 
temperatury 

Bieg wsteczny 
(lewe obroty) silnika

Kołnierz mocujący wentylator nadmuchowy

Obudowa paleniska (głowica)
Dolna wyczystka 
głowicy.

Palenisko

Kołnierz mocujący 
podajnik w kotle c.o.

12-25 
12-30 
38-50 
62-75 

Dostępne 
moce [kW]

DWUPOZIOMOWE 
PALENISKO

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
ŚLIMAKA INOX ORAZ 
MOTOREDUKTORA 

ECO-POWER 30 WAT

Głowica palnika wyposażona jest                 
w dwa rzędy poziomych dysz napo-
wietrzających biegnących dookoła pa-
leniska. Taki system zapewnia spalanie 
wstępne i dopalanie właściwe paliwa, 
co sprawia, że opał jest spalany ideal-
nie. Taka konstrukcja eliminuje problem 
zatykania się głowicy. Dzięki czemu sku-
teczność spalania pozostaje cały czas 
na bardzo wysokim poziomie.

Podajnik EKOPAL przeznaczony jest do 
spalania paliw stałych różnego rodzaju w procesie 
ciągłym. Swoje zastosowanie znajduje w kotłach 
różnych typów i wymiennikach ciepła. Układ stero-
wania, odpowiedzialny za pracę palnika, umożliwia 
regulację wydajności w pewnym zakresie mocy po-
niżej znamionowej. 

Gniazdo ślimaka 
przeciwbieżnego 

Przyłącze układu 
zalewowego tzw. 
strażak

PRZYŁĄCZE 
STRAŻAKA, 

TERMICZNY ZAWÓR 
PRZELEWOWY



Bezawaryjność i uniwersalność – te dwa słowa najlepiej oddają istotę podajnika EKOPAL. Bezproblemowe działanie 
w każdych warunkach zawdzięcza wysokiej jakości odlewom żeliwnym oraz jednym z najlepszych na rynku napędom. Podzespoły 
narażone są na uszkodzenie w stopniu minimalnym dzięki wyeliminowaniu elementów ruchomych.

Podajnik 
EKO-PAL

Wysoka 
sprawność

Lewe obroty 
motoreduktora 
(bieg wsteczny)

Przeciwbież-
ny ślimak 

Niestandar-
dowy kołnierz 
mocujący po-
dajnik w kotle 

c.o. (opcja)

Duży kołnierz 
mocujący 
zbiornik 
na opał

Elektroniczna 
zawleczka 

E.O.S.
(opcja)

2 lata 
gwarancji

Możliwość 
spalania 
biopaliw

przyłącze 
układu 

zalewowego 
(strażak)

MOC:

TYP:

MATERIAŁ:

ŚLIMAK:

MOC SILNIKA:

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO:

  REGULACJA WYSOKOŚCI:

DEFLEKTOR:

WYCZYSTKA:

12-25, 12-30, 38-50, 62-75

EKO-PAL  (kwadratowy) 

żeliwo i stal*

stalowy lub INOX**

30 / 90 / 120 / 180 W***

tak, w standardzie

tak, max 300 mm

w zestawie

dwie boczne i jedna dolna

PARAMETRY PODAJNIKA

*   palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.
** możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX. Opcja dodatkowo płatna.
***standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub większy 
      w zależności od wielkości podajnika. Możliwość zamontowania motoreduktora 
      ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).

ul. Poniatowskiego 11 A, 
63-300 Pleszew

/  ekogroszek
/  pellet / miał  
/  mieszanki groszkowo-miałowe

Spalane paliwa:

604 814 414  /  (62) 741 64 58

info@stalkot.pl

www.stalkot.pl


