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Sterowniki ARGOS PID i ARGOS PiD +  są sterownikami 
przeznaczonymi do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem śli-
makowym. Sterowniki obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę 
obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrku-
lacyjną lub też pompę do podłogówki. Dodatkowo sterownik Ar-
gos PiD + ma kolorowy dotykowy wyświetlacz, obsługuje zawór 
mieszający i ma dostęp do wirtualnej kotłowni WWW. Sterowniki 
steruje niezależnie dwoma procesami: a) regulacją temperatury z 
płynną modulacją mocy b) regulacją procesu spalania

Algorytm PID - posiada funkcję elastycznego spalania, która 
ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z 
urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na 
taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej 
temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie 
ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w 
komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. 
Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna 
moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksy-
malnej mocy czyli 100%

Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość 
powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła!

W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu “tylko CWU” czyli 
tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.

Kotły wodne typu Uni-Vert (Technix) stanowią konstrukcję sta-
lową przystosowaną do wysoko efektywnego spalania tzw. eko-
groszku. 

Kotły wyposażone są w komorę paleniskową w której um-
ieszczony jest palnik, wysokiej sprawności 5 kanałowy wymien-
nik ciepła, elektroniczny automatyczny sterownik oraz zasobnik 
paliwa. 

Proces spalania w kotle jest sterowany przez mikroprocesorowy 
sterownik, który pozwala na pracę kotła ze stałą, zadaną temper-
aturą czynnika grzewczego od 40 do max. 80°C przez podanie od-
powiedniej ilości paliwa do palnika, proces ten przebiega w pełni 
automatycznie. 

Układ podający jest wyposażony w opatentowany podajnik ist-
nieje możliwość wykonania ślimaka INOX ze stali nierdzewnej, 
kocioł posiada specjalny system osuszania paliwa oraz wyrówny-
wania ciśnienia w zbiorniku na opał. Kocioł jest przyjazdy 
w ustawieniu oraz w eksploatacji, czyszczeniu. Kotły wykonujemy 
z 6mm stali.

Kotły wodne typu 

Uni-Vert

Sterownik 

ARGOS PID
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Uni-Vert
Parametry kotła Jedn. Wartość

Moc nominalna kW 9 12 15 19 24 30 38 48

Wymagany ciąg kominowy Pa 15-20 15-20 15-20 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25

Sprawność % >89 >89 >89 >89 >89 >89 >89 >89

Dopuszczalne paliwo - Ecogroszek

Wartość opałowa Mj >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28

Gabaryty 
kotła:

Szerokość

mm

400 470 480 500 520 640 660 680

Szerokość zestawu 1000 1130 1130 1130 1180 1370 1370 1370

Głębokość z czopuchem 520 850 850 850 960 960 1000 1020

Wysokość 945 125 1290 1340 1350 1470 1560 1560

Wysokość do dołu czopucha 940 970 1040 1040 1160 1240 1240

Masa max. załadunku paliwa do zbiornika kg 80 160 160 160 160 180 200 200

Pojemność wody w kotle l 56 77 81 87 93 132 144 186

Maksymalna temperatura pracy ºC 80 80 80 80 80 80 80 80

Minimalna temperatura pracy ºC 40 40 40 40 40 40 40 40

Dopuszczalne ciśnienie pracy bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,3 2,15 2,3 2,5 3,1 4,2 4,4 4,6
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5 klasy i Ekodesign

Nasza � rma dostosowuje Kotły 
do wymagań klienta, mamy 
dużo możliwości wyboru 
umiejscowienia wylotu spalin 
oraz podajnika.
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