
Free standing pellet stoves
Wolno stojące ekopiece na pelet K o m f o r t ,  o s z c z ę d n o ś c i  i  e k o l o g i a

C o m f o r t ,  s a v i n g s  a n d  e c o l o g y

KF 4,0 PS
The newest model of our pellet stove range. The
unique dimensions, basic aesthetics, rear or lateral 
flue and possibility of hanging it using the suspension
kit make the KF 4,0 PS stove unique in its kind. 
Tough tiny compared to more powerful models, it is 
programmable and can be handled like any of other 
models.

Najnowszy model pieca na pelet w kolekcji Koperfam. 
Kompaktowe gabaryty, prosty design, króciec wylotu dymu 
z tyłu lub z boku (opcjonalnie) oraz możliwość powieszenia 
pieca na ścianie (zestaw do montażu na ścianie dostępny 
w opcji) – te wszystkie rozwiązania sprawiają, że KF 4,0 PS
jest jedyny w swoim rodzaju. Pomimo małego rozmiaru 
w porównaniu z innymi, mocniejszymi piecami, może być
programowany i obsługiwany jak inne piece na pelet.
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Nominal thermal output (min - max)
Zakres nominalnej mocy grzewczej (min. – maks.)

Efficiency (min - max)
Sprawność (min. – maks.)

Value of CO at 13% of O2 (min - max)
Emisja CO przy 13% O2 (min. – maks.)

In compliance to the norm
Zgodność z normą

Heated surface
Ogrzewana powierzchnia

Heated capacity
Ogrzewana kubatura

Recommended pellet diameter
Rekomendowana średnica peletu

Reservoir capacity
Pojemność zasobnika na pelet

Pellet consumption (min - max)
Zużycie peletu (min. – maks.)

Flue diameter
Średnica króćca wylotu dymu

Weight
Ciężar

1,7 - 4,0

77,5 - 82,5

0,018 - 0,020
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KF 6,0 PS
Only 23,5 cm deep. Essential
and small size, its main 
characteristics that don’t 
affect its efficiency and power
indeed. KF 6,0 PS stove is 
standard equipped with rear 
smoke outlet, as an optional 
with side smoke outlet too.

Jego głębokość wynosi zaledwie 
23,5 cm. Wyróżniające ten piec 
kompaktowe wymiary nie wpływają 
na sprawność i moc grzewczą. 
Piec KF 6,0 PS jest standardowo 
wyposażony w króciec wylotu dymu 
z tyłu, a w opcji również wylot z 
boku.
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Nominal thermal output (min - max)
Zakres nominalnej mocy grzewczej (min. – maks.)

Efficiency (min - max)
Sprawność (min. – maks.)

Value of CO at 13% of O2 (min - max)
Emisja CO przy 13% O2 (min. – maks.)

In compliance to the norm
Zgodność z normą

Heated surface
Ogrzewana powierzchnia

Heated capacity
Ogrzewana kubatura

Recommended pellet diameter
Rekomendowana średnica peletu

Reservoir capacity
Pojemność zasobnika na pelet

Pellet consumption (min - max)
Zużycie peletu (min. – maks.)

Flue diameter
Średnica króćca wylotu dymu

Air inlet diameter
Średnica króćca dolotu powietrza

Weight
Ciężar

2,95 - 6,00

81,5 - 86

0,016 - 0,023
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