náš sortiment
„SAS“ usiluje o vedoucí postavení v oblasti topných kotlů.
Chceme, aby naše značka byla více rozeznatelná mezi zákazníky
kteří hledají to nejlepší vybavení pro vytápění.
Tento cíl zahrnuje také poslání společnosti- poskytovat
zákazníkům topná zařízení funkční, užitečná, pohodlná v
provozu, vyznačující se vysokou tepelnou účinností a zároveň
estetická a cenově dostupná.
všechny kotle pracují v automatickém režimu.

KOTLE NA RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ- POSLEDNÍ
KUSY SKLADEM- DOPRODEJ

SAS MI 12,5 kW- 50 kW

PLNĚ AUTOMATICKÉ KOTLE S NÁSYPKOU
NA UHLÍ

– 5 emisní třída + ecodesign- SAS EFEKT 14
kW- 46 kW

– 5 emisní třída+ ecodesign- SAS SOLID 14 kW- 48 kW
– 3 emisní třída- SAS SLIM 15 kW- 48 kW

NA PELETY
– 5 emisní třída – SAS BIO EFEKT 14 kW- 46 kW
– 5 emisní třída
– SAS BIO SOLID
14 kW- 48 kW

– 4 emisní třída

– SAS BIO SLIM 14 kW- 48 kW

NA NEDŘEVNÍ PELETY, ZRNÍ, SUCHÉ
PECKY…
– SAS AGRO 17kW- 150 kW

při objednávce uveďte
1.

typ kotle

2.

z jaké strany chcete násypku

3.

DODACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESU
NEVÍTE SI RADY? ZAVOLEJTE NÁM A MI VÁM PORADÍME.

Naší vizí je vybudovat důvěru ve značku aby byla vždy
spojována s nejvyšší kvalitou dostupnou všem.
Využíváme
našich zkušeností a čerpáme z nejnovějších technologických
publikací ve vývoji.
Oceňujeme také péči o životní prostředí, naše zařízení splňují
ekologické požadavky s využitím obnovitelných paliv. Neustále
zdokonalujeme naše zařízení určené pro spalování biomasy.
Ve výrobních procesech se snažíme využívat zdroje
nepředstavující hrozbu pro životní prostředí. Chceme aby naše
produkty byly bezpečné, jednoduché v ovládaní i obsluze. Rádi
se učíme novým věcem a posloucháme připomínky od zákazníků pro

možné zlepšení našich produktů.

PODAVAČE A HOŘÁKY
nové generace kotlů SAS jsou konstrukčně stejné a dle přání
uživatele a preferenci paliva je kotel vybaven retortovým
podavačem -pro spalování hlavně uhlí a nebo SAS MULTI FLAME s
dvoušnekovým podavačem pro spalování pelet. Každý hořák s
podavačem je zkonstruován tak aby se palivo
zbytků a ekonomicky úsporně pro topný systém.
RETORTOVÝ

spalovalo beze

VÍCE-PALIVOVÝ HOŘÁK
SAS MULTI FLAME

ŘÍDICÍ
SAS-

JEDNOTKA

KE

KOTLŮM

TECH ST 550 Z PID
Návod ST-550zPID_SAS _CZ
Ovládá 4 čerpadla
Internet modul
Eqithermní regulace
Možnost ovládání z pohodlí domova na pokojovém termostatu
pomocí přídavných modulů ovládá další směšovací ventily,
akumulační nádrž, GSM dálkové ovládání.
U peletových kotlů: automatické odpopelňování, přídavné silo k
podavači, kaskádový systém zapojení až 3 kotlů.
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