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Rok założenia
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Firma Specstal specjalizuje się w budowie kotłów CO ze stali 8mm przeznaczo-
nych dla indywidualnych odbiorców. Wychodzimy naprzeciw klientom, dla których 
kocioł CO jest ważnym urządzeniem funkcjonującym w instalacji grzewczej.

Oferujemy klientom wyrób solidniejszy od ogólnie dostępnej oferty. Nasze pro-
dukty wykonujemy z materiałów spełniających wszelkie wymogi klienta tj. mają-
cych wysoką sprawność grzewczą jak również długą żywotność.

Nasze kotły mają dobrze grzać,  
długo służyć palaczowi aby był z nas zadowolony.

Ekologiczne kotły na paliwa stałe!

 ▶PW 

 Piecyk stworzony do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych, budów, pomiesz-
czeń nie posiadających instalacji CO, jak również pomieszczeń gdzie ciepło potrzeb-
ne jest okresowo np. raz w tygodniu.

Kociołek spala drewno, brykiet, węgiel. Do rozprowadzenia ciepła wykorzystany jest 
nadmuch, który wymusza obieg powietrza. Gorące powietrze nagrzane w płaszczu piecyka 
zostaje wyrzucone do ogrzewanego pomieszczenia. Główną jego zaletą jest bardzo szybkie 
nagrzanie jak również osuszenie pomieszczenia z wilgoci.

Piecyki wykonywane na indywidualne zamówienie.

Piecyk warsztatowy (koza)
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STEROWNIK ST-707 zPID
- automatyczne sterowanie wentylatorem i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU, 
- sterowanie pompą podłogową i cyrkulacyjną
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego RS
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą do-

datkowych modułów ST-61
- możliwość podłączenia modułu do sterowania przez 

SMS lub INTERNET
- oprogramowanie zPID

 ▶PT2B 

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PARAMETR

Moc kotła kW 15 20 25 - 30 35 - 40

Zakres mocy kW 3-15 20-25 5-30 10-40

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,0 2,6 3,6 4,3

Max. powierzchnia 
ogrzewanych pomieszczeń

m2 120* 150/180* 180/250* 220/350*

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15 0,15

Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 30

Masa kotła kg ~420 ~490 ~570 ~680

Przekrój komina mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø200

Szerokość kotła z podajnikiem mm 1150 1150 1150 1150

Szerokość kotła bez podajnika mm 700 700 700 700

Długość kotła z czopuchem (tył) mm 1100 1100 1200 1300

Długość kotła z czopuchem (góra) mm 800 800 900 1000

Przekrój czopucha mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 200

Wysokość kotła mm 1250/1350 1250/1400 1250/1400 1250/1400

Średnica zasilania i powrotu Cal 2˝ 2˝ 2˝ 2˝

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Pobór mocy sterownika W 5 5 5 5

Pobór mocy wentylatora W 34 34 34 85

Pobór mocy motoreduktora W 90 90 90 90

* budynek dobrze ocieplony / bojler

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PT2-B:

STEROWNIK ST-37 RS
- sterowanie wentylatorem i podajnikiem tłokowym
- sterowanie pompą CO, CWU
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z ko-

munikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą 

dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS

 PT-2B kocioł stalowy spawany z bocznym automatycznym podajnikiem paliwa 
wykonany ze stali 8 mm w gatunku P265GH wzbogacony rurami grubościennymi 
ciągnionymi bez szwu.

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
-Palenisko automatyczne lub tradycyjne

PALISZ JAK CHCESZ

Kotły o większych mocach produkowane na zamówienie. Prawe lub lewe
 ze względu na podajnik jak również z kominem do góry lub do tyłu.

 Wyposażony w podajnik tłokowy w układzie bocznym spalający miał i gro-
szek. Posiada również palenisko tradycyjne, na którym można spalać wszystkie rodza-
je opałów (drewno, węgiel, muł, flot, itp.). Kocioł ma możliwość wyłączenia podajnika 
i przejścia w tryb palenia ręcznego (praca paleniska tradycyjnego sterowana jest elek-
tronicznie lub ręcznie). Kocioł współpracuje z bojlerem przez cały rok. Wyposażony jest  
w mikroprocesorowy sterownik firmy TECH ST-37 lub ST-707 zPID.

GŁÓWNE ZALETY:
- nieskomplikowana obsługa polegająca na uzupełnieniu paliwa i usunięciu popiołu,
- współpracuje z bojlerem przez cały rok dzięki specjalnemu programowi w urządzeniu 

sterującym kotłem,
- solidna konstrukcja spawana wykonana ze stali kotłowej o grubości 8mm, która gwa-

rantuje długą żywotność,
- niezależne korzystanie z tradycyjnego paleniska.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KSTG/S-zPID:

STEROWNIK ST-81 zPID
- sterowanie wentylatorem
- sterowanie pompą CO
- sterowanie pompą CWU
- oprogramowanie zPID

ZASADA DZIAŁANIA STEROWNIKA
Regulator temperatury ST–81 zPID przeznaczony jest do 
zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, 
pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem. 
Do wyboru cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, prio-
rytet bojlera, pompy równoległe, tryb letni.

KSTG/S to kocioł stalowy spawany, górnego spalania przystosowany do spalania 
miału, węgla, biomasy, drewna a także odpadów pochodnych.

Składa się z komory spalania oraz dwóch kanałów poziomych, wzbogaconych ru-
rami grubościennymi, zwiększającymi sprawność kotła. Wyposażony jest w mikro-
procesorowy sterownik ST-81 zPID firmy TECH który steruje nadmuchem i pompą CO. 
Korpus kotła wykonany jest ze stali o gatunku P265GH i grubości 8mm. Wzbogacony jest 
rurami grubościennymi 5/4, co znacznie zwiększa powierzchnię odbiorczą kotła.

WERSJE KOTŁÓW:
- KSTG - kocioł bez nadmuchu.
- KSTG/S - kocioł sterowany elektronicznie z nadmuchem.

Istnieje możliwość wykonania na zamówienie kotła w zamienionym układzie 
zasilania i powrotu.

Kotły o większych mocach produkowane na zamówienie.

 ▶KSTG/S-zPID 

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PARAMETR

Moc kotła kW 11 15 20 25 30 35

Zakres mocy kW 3-11 5-15 5-20 10-25 12-30 15-35

Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,3 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0

Max. powierzchnia 
ogrzewanych pomieszczeń

m2 70* 120* 180* 230* 290* 350*

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 20 20 25 25

Masa kotła kg ~180 ~280 ~340 ~390 ~450 ~500

Przekrój komina cm2 300 400 400 400 400 500

Długość kotła z czopuchem i wen-
tylatorem

mm 1150 1150 1300 1300 1300 1450

Długość kotła bez wentylatora mm 950 950 1100 1100 1100 1250

Wymiar czopucha mm 150/160 200/200 200/200 200/200 200/200 250/250

Wysokość kotła mm 1050 1150 1200 1200 1200 1200

Szerokość kotła mm 400 450 450 510 580 580

Średnica zasilania i powrotu Cal 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Pobór mocy sterownika W 5 5 5 5 5 5

Pobór mocy wentylatora W 34 34 34 34 34 34 

* budynek dobrze ocieplony / bojler
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PT2S:

FUNKCJE STEROWNIKA TECH ST-37 RS
- sterowanie wentylatorem i podajnikiem
- sterowanie pompą CO
- sterowanie pompą CWU
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z ko-

munikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą 

dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS

 PT2S jest kotłem stalowym niskotemperaturowym z automatycznym podajni-
kiem tłokowym przeznaczonym do spalania miału i groszku o max. grubości 40mm.

Wyposażony jest w 2 paleniska (automatyczne i tradycyjne). Palenisko automatyczne po-
siada ruszt żeliwny, na którym dokonuje się proces automatycznego spalania. Jest trwałe i nie 
ma problemów z jego czyszczeniem. Palenisko tradycyjne jest stałe i nie wymaga demontażu. 

Model PT2S posiada opcje sterowania paleniskiem tradycyjnym. Ma również 
zwiększoną komorę spalania poprzez zmianę położenia rusztu na niższy poziom. 
Kocioł jest konstrukcją spawaną, wykonaną ze stali 8mm w gatunku P265GH wzbogaconą 
rurami 5/4 cala ciągnionych grubościennych, znacznie zwiększających powierzchnię odbior-
czą, co jednocześnie zwiększa sprawność kotła. 

 
Konstrukcja jest prosta w obsłudze, dostęp do wymiennika gwarantuje łatwe czyszcze-

nie, a szuflada na popiół eliminuje trudności z wybieraniem popiołu. Obsługa kotła polega na 
uzupełnieniu zasobnika jak i opróżnieniu popielnika (zalecana obsługa raz na dobę).

Kotły o większych mocach produkowane na zamówienie.
Prawe lub lewe ze względu na zasyp.

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PARAMETR

Moc kotła kW 20-25 25-30 35

Zakres mocy kW 4-25 5-30 10-35

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,4 3,4 4,1

Max. powierzchnia 
ogrzewanych pomieszczeń

m2 150/200* 180/250* 240/350*

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15

Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25

Masa kotła kg ~460 ~520 ~680

Przekrój komina mm Ø180 Ø180 Ø200

Szerokość kotła mm 540 540 640

Długość kotła mm 1400 1550 1550

Wymiar czopucha (góra) mm Ø180 Ø180 Ø200

Wysokość kotła mm 1350 1350 1350

Średnica zasilania i powrotu Cal 2˝ 2˝ 2˝

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50

Pobór mocy sterownika W 7 7 7

Pobór mocy wentylatora W 34 34 85

Pobór mocy motoreduktora W 90 90 90

* budynek dobrze ocieplony  / bojler

 ▶PT2S
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 ▶PSW-EKO 

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PARAMETR

Moc kotła kW 15 25 35

Zakres mocy kW 4-20 4-25 10-35

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,4 3,0 4,0

Max. powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 130/160* 180/250* 240/350*

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15

Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25

Masa kotła kg ~ ~ ~

Przekrój komina mm Ø 180 Ø 180 Ø 180

Szerokość kotła mm 450/1200 510/1250 580/1300

Długość kotła mm 550 650 650

Wymiary czopucha (góra) mm Ø 180  Ø 180 Ø 200

Wysokość kotła mm 1510/1650 1510/1650 1510/1650

Średnica zasilnia i powrotu cal 2'' 2'' 2''

Zasilanie elektryczne W 230/50 230/50 230/50

Pobór mocy sterownika W 11 11 11

Pobór mocy wentylatora V/Hz 34 83 83

Pobór mocy motoreduktora W 120 120 120

* budynek dobrze ocieplony / bojler

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PSW-EKO

STEROWNIK ST-480 zPID
- sterowanie wentylatorem i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU
- sterowanie pompą podłogowa i cyrkulacyjna
- sterownie siłownikiem zaworu mieszającego
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego
   z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą 

dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS
- oprogramowanie zPID

Palnik PELLETOWY
Istnieje możliwość zakupu kotła wraz z palnikiem 
peletowym.

Kotły o większych mocach produkowane na zamówienie.

Dostępny jest również kocioł w wersji niskiej, nie przekraczającej 125cm wysokości.

 Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowanym do spalania eko groszku o 
granulacji do 30mm.Przy zastosowaniu najnowszych sterowników zPID wyróżnia 
się dobrą charakterystyką spalania i niską emisją spalin.

Konstrukcja stalowa, wykonana ze stali 8mm w gatunku P265GH wzbogacona rurami 
grubościennymi ciągnionymi bez szwu. Konstrukcja gwarantująca długotrwałą i bezawa-
ryjną eksploatacje, co w okresie grzewczym ma duże znaczenie dla użytkownika.
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Wkrótce nowa lokalizacja 
Wieprz k/Andrychowa
(WIEPRZ TWIERDZA)

F.P.H.U. SpecStal
34-125 Sułkowice
k. Andrychowa

ul. Kosynierów 2 

specstal.biuro@gmail.com
kom. 608 735 018
kom. 604 082 134

Uwagi:


