
KOTŁY 
INDUKCYJNE
SERII

Dostępne warianty:
Available models:

 3,2 kW
 10 kW
 21 kW

20 LAT
GWARANCJI
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π SERIES 
INDUCTION 
BOILERS



PEREKO to marka kotłów produkowanych
przez Envo sp. z o.o. 
Od 2002 r. sprzedaliśmy kilkaset tysięcy 
produktów o najwyższej jakości. 
Dbamy o to, aby nasze urządzenia spełniały 
najwyższe standardy, dzięki czemu 
zapewniamy pełne zadowolenie klientów. 

W myśl zmieniających się przepisów, 
jak również potrzeb rynkowych wciąż 
opracowujemy nowe, innowacyjne 
produkty. Dajemy alternatywę, która 
w zestawieniu z konkurencją staje się nad 
wyraz atrakcyjnym rozwiązaniem.  
Kierujemy się trzema głównymi 
założeniami: bezpiecznie, ekologicznie 
i ekonomicznie. 

W roku 2018 wprowadziliśmy do sprzedaży 
Kocioł Indukcyjny π – rozwiązanie na miarę 
XXI w.

PEREKO is a brand of boilers manufactured 
by Envo sp. z o.o. 
We have sold several hundred thousand 
people with the highest quality since 2002.
It is important for us that our equipment 
meets the highest standards and therefore 
we guarantee customer satisfaction. 

Under the changing provisions and market 
needs, we continuously develop new and 
innovative products.
We offer an alternative, which in compari-
son with the market competition, is a very 
attractive solution.
We rely on the three main principles: safe, 
environmentally friendly and cost-effective. 

In 2018 we have introduced induction boiler 
π – a solution of the 21st century.

TRADYCJA  
i DOŚWIADCZENIE

System jakości
w spawalnictwie
PN-EN ISO 3834-2:2007

Systematycznie
monitorowany

TRADITION & EXPERIENCE
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BEZSMOGOWE CIEPŁO 
DLA POKOLEŃ

DLA DOMU  
i PRZEDSIĘBIORSTWA 

DARMOWE OGRZEWANIE?  
– TO JEST MOŻLIWE!

PARAMETRY TECHNICZNE

0004
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A SMOGLESS HEAT FOR THE GENERATIONS

FOR HOME AND COMPANY

FREE HEATING? – IT’S POSSIBLE!

TECHNICAL PARAMETERS
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BEZSMOGOWE CIEPŁO 
DLA POKOLEŃ  

A SMOGLESS HEAT 
FOR THE GENERATIONS

20 LAT 
GWARANCJI

ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA TO OK. 50 LAT!

20 YEARS OF GUARANTEE
The service life of the device is approx. 50 years!

SPRAWNOŚĆ
niezmienna w całym okresie pracy

EFFICIENCY unchanged over  
the entire lifetime

98,6%

EKOLOGIA 
W NAJWYŻSZYM 
ROZUMIENIU

Jest wszechstronnie przebadany  
– spełnia najwyższe wymagania 

ochrony środowiska i oszczędności energii. Jego praca jest 
neutralna dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Nie emituje spalin, 
dwutlenku węgla, siarki czy benzopirenów. Wykonany jest 
z materiałów podlegających recyklingowi.

ECOLOGY AT ITS FINEST – It has been comprehensively tested 
– it meets the strictest environmental protection and energy 
savings requirements. Its operation is neutral for people, 
animals and plants. Does not emit flue gas, carbon dioxide, 
sulphur or benzopyrenes. It is made of recyclable materials.

CO2

WYSOKA KULTURA 
PRACY

VERY SMOOTH OPERATION

< 35 dB

Dla Państwa wygody 
uruchomiliśmy portal 
Użytkowników kotłów 
serii π, na którym 
po rejestracji, można 
monitorować proces 
przeglądów, zgłaszać 
serwisy, drukować nie-
zbędne dokumentacje, 

ZAREJESTRUJ 
KOCIOŁ

klient.pereko.pl

brać udział w akcjach 
promocyjnych, a w nie-
dalekiej przyszłości 
– monitorować zdalnie 
pracę kotła.

REGISTER BOILER – Ask 
your local Distributor 
for details.
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1 Sterownik umożliwia dopasowanie pracy kotła do 
korzystania z taryf G12/G12w, współpracę z insta-
lacją fotowoltaiczną oraz czujnikami temperatury. 
Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę.
The controller allows adjusting operation of the 
boiler to the night tariffs, cooperation with the PV 
system and temperature sensors. It ensures a sim-
ple and intuitive operation.

2 Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali nie-
rdzewnej o długiej żywotności, która nie wchodzi 
w interakcję z innymi materiałami. Ma to bezpo-
średni wpływ na ograniczenie kosztów związanych 
z eksploatacją, wysoką sprawność kotła oraz 
20-letnią gwarancję.
The heat exchanger is made of durable stainless 
steel, which does not interact with the other mate-
rials. It has a direct impact on the reduction of the 
costs related to the operation, high efficiency of 
the boiler and 20-year warranty.

3 Kocioł π szybko podgrzewa wodę do optymalnej 
temperatury – nawet 80 stopni. Dzięki temu 
możliwa jest jego współpraca z różnymi systemami 
ogrzewania tak podłogowego, jak i grzejnikowego.
π boiler quickly heats water to the optimum 
temperature - even to 80 °C. Therefore, it can co-
operate with various heating systems like the floor 
warming system and radiator heating system.

4 Konstrukcja i wyposażenie kotła zapewniają pro-
sty sposób podłączenia urządzenia do nowej, jak 
również już istniejącej instalacji np. w miejsce kotła 
gazowego lub na paliwa stałe.
Design and equipment of the boiler ensure the 
simple connection of the device to new and to the 
existing system e.g. instead of a gas-fired boiler or 
a boiler fired with solid fuels.

5 W konstrukcji kotła π nie ma elementów rucho-
mych, które podlegają zużyciu. Dzięki temu na ko-
cioł indukcyjny może zostać udzielona najdłuższa 
gwarancja na rynku.
π boiler does not have mobile components, 
which are subject to wear and tear. Therefore the 
induction boiler can be provided with the longest 
warranty available on the market.

INTELIGENTNY STEROWNIK 
– BEZOBSŁUGOWOŚĆ

Sterownik jest intuicyjny i nieskompliko-
wany. Umożliwia wybór optymalnej opcji 
sterowania dla każdego typu instalacji. Po 
zaprogramowaniu kocioł sam dba o utrzy-
manie wszystkich parametrów.

SMART CONTROLLER – SERVICE-FREE
The controller is intuitive and relatively 
simple. It allows selection of optimal control 
option for each type of system. The boiler 
automatically keeps the parameters set 
after programming.
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PODŁĄCZENIE 
DO INSTALACJI 

POPRZEZ ZBIORNIK 
BUFOROWY C.O.

Wymagane jest zastosowanie pompy „na powrocie” 
umiejscowionej pomiędzy kotłem a zbiornikiem oraz 
zbiornika buforowego o odpowiedniej pojemności, 

przystosowanej do potrzeb.

CONNECTION TO THE SYSTEM VIA THE CENTRAL 
HEATING BUFFER TANK 

– It is required to use pump “on return” located between 
the boiler and tank and the buffer tank with 

appropriate capacity adapted to 
the needs.

I II
>>

kocioł π
π boiler

kocioł gazowy gas-fired boiler

kocioł na pelet pellet-fired boiler

kocioł węglowy coal-fired boiler

Temperatura wody w kotle po 5 min. pracy 
Water temperature in the boiler  

after 5 minutes of operation

DLA DOMU  
i PRZEDSIĘBIORSTWA

FOR HOME 
AND COMPANY

DLA KAŻDEJ 
POWIERZCHNI

Kocioł π może ogrzewać zarówno pomiesz-
czenia mieszkalne, jak i budynki o dużej 
kubaturze. Pojedyncze urządzenia można 
łączyć w kaskady, uzyskując tym samym 
nieograniczoną moc grzewczą.

FOR ANY AREA – π boiler can heat both 
rooms for residential purposes and large 
volume buildings. Individual devices can be 

connected into cascades obtaining 
unlimited heating power.



CIEPŁO  
W KILKA MINUT
Kotły indukcyjne serii π prze-
kazują moc cieplną 
prawie natychmiast, 
podgrzewając wodę 
w instalacji lub zbior-
niku buforowym.

HEAT IN A FEW 
MINUTES – π series 
induction boilers transfer 
thermal output almost imme-
diately heating the water 
in the system or buffer 
tank.

BEZPOŚREDNIE 
PODŁĄCZENIE KOTŁA 

DO INSTALACJI

Pierwszy tryb pracy umożliwia wpięcie kotła 
bezpośrednio pod zasilanie i powrót istniejącej lub nowo 
zaprojektowanej instalacji. Wymagane jest zastosowanie 

pompy „na powrocie”.

DIRECT CONNECTION OF THE BOILER TO THE SYSTEM 
– First operating mode allows connecting the boiler 

directly to the supply and return of the existing or newly 
designed system. It is required to use pump “on 

return”.
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BEZPOŚREDNIE 
PODŁĄCZENIE KOTŁA 

DO INSTALACJI C.O. ORAZ 
INSTALACJI C.W.U. POPRZEZ 

ZBIORNIK Z WĘŻOWNICĄ

Wymagane jest zastosowanie 2 pomp: „na powrocie” 
z instalacji C.O. oraz „na powrocie” za buforem C.W.U.

DIRECT CONNECTION OF THE BOILER TO THE CENTRAL 
HEATING SYSTEM AND DOMESTIC HOT WATER SYSTEM VIA 

THE TANK WITH COIL PIPE 
– It is required to use 2 pumps: “on return” from the cen-

tral heating system and “on return” from the 
domestic hot water buffer.

PODŁĄCZENIE 
DO INSTALACJI 

POPRZEZ ZBIORNIKI 
BUFOROWE C.O. ORAZ C.W.U.

Wymagane jest zastosowanie 2 pomp: „na powrocie” 
ze zbiornika buforowego C.O. oraz „na powrocie” ze 

zbiornika C.W.U.

CONNECTION TO THE SYSTEM VIA THE CENTRAL HEATING 
AND DOMESTIC HOT WATER BUFFER TANKS  

– It is required to use 2 pumps: “on return” from the 
central heating buffer tank and “on return” from the 

domestic hot water tank.

II III IV

Podczas pracy kotła występuje zjawisko 
pasywacji anodowej metali, która tworzy 
warstwy ochronne na powierzchni 
ścianek instalacji. Ten proces zapobiega 
powstawaniu kamienia kotłowego i korozji 
elementów metalowych systemów C.O. 
i C.W.U.

UP TO 50% LONGER LIFETIME OF THE SYSTEM – A phenomenon of 
anodic passivation of metals, which forms protective coatings on 
the surface of the walls of the system, occurs during operation of 
the boiler. This process prevents the formation of limescale and 
corrosion of metal components of the central heating and domestic 
hot water systems.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ INSTALACJI do 50%

KALKULATOR CZASU 
NAGRZEWANIA WODY
CALCULATOR OF WATER HEATING UP TIME

kcn.pereko.pl
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KALKULATOR 
KOSZTÓW 
OGRZEWANIA
HEATING COSTS CALCULATOR

kalkulator.kociol-indukcyjny.pl

Właściciele farm 
fotowoltaicznych mogą 

używać sieci elektrycznej OSD 
jako akumulatora, który gromadzi 
nadwyżki wyprodukowanej 

energii elektrycznej w instalacji 
domowej PV, gdy nie jest ona zużywana 
w domu i pozwala ją pobierać 
wieczorem lub w dni, kiedy jest większe 
zapotrzebowanie na energię.

Owners of the photovoltaic power 
stations can use DSO electricity grids 
as an accumulator, storing the excess 
of electrical energy generated in the 
domestic PV system, when it is not 
consumed in the house and it allows 
using it during the evening or on days 
when the energy demand is higher.

zł/rok

TARYFA G12
Dzięki „Taryfie nocnej” (G12) oraz taryfie
weekendowej (G12w), koszty poboru 
prądu są 2-krotnie niższe aniżeli te ze 
standardowej oferty – G11.

NIGHT TARIFF considerably reduces costs 
of current drawn in comparison to the 
standard offer. Detailed information you will 
get from your electric utility company.

G 12

DARMOWE OGRZEWANIE?  
– TO JEST MOŻLIWE!

FREE HEATING? – IT’S POSSIBLE!

PROPONOWANA WIELKOŚĆ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ
THE RECOMMENDED SIZE OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM – Assuming the reception of 80% of the energy released to the 
grid from energy excess generated by the PV system.

OGRZEWANA POWIERZCHNIA / HEATED AREA 140 m2

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW / NUMBER OF INHABITANTS 2 osoby dorosłe, 2 dzieci

Klasa energetyczna budynku
Building energy class

Wielkość instalacji fotowoltaicznej [kWp]
Size of the photovoltaic system [kWp]

Roczny koszt ogrzewania
Annual heating cost

A++ 5,31

Ozł
A+ 5,83

A 9,45

B 16,16

C 21,84

D 28,66

>>
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BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE

Dostawcy energii elektrycznej naliczają 
dodatkowe opłaty za ponadumowny pobór 
energii biernej – dotyczy to szczególnie 
umów prosumenckich. Kotły indukcyjne π 
utrzymują ten parametr na bezpiecznym 
poziomie, nie narażając użytkownika na 
nieoczekiwane koszty.

ENERGY SECURITY – Electric utility 
companies apply power factor penalty 
charges – it applies to the prosumer type 
of agreements in particular. π induction 
boilers maintain this parameter on a safe 
level, without exposing the user to the 
unexpected costs.
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Parametr
Parameter

Jedn.
Unit

Model

3,2 10 21

Wymiary
Dimensions

Szerokość Width [mm] 520 587 587

Głębokość Depth [mm] 356 405 405

Wysokość Height [mm] 666 535 535

Moc znamionowa Rated power [kW] 3,2 10 21

Orientacyjna powierzchnia ogrzewania Approximate heating area [m2] ≤ 80 ≤ 180 ≤ 350

Częstotliwość Frequency [Hz] 50 50 50

Sprawność Efficiency [%] 98,6 98,6 98,6

Maksymalny pobór prądu Maximum current consumption [A] 16 16 28

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego
Rated current of overcurrent circuit breaker [A] 25 20 40

Minimalny przekrój przewodu zasilającego
Minimum cross section of power cable [mm] 3 × 1,5 5 × 2,5 5 × 6

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego
Maximum cross section of power cable [mm] 3 × 2,5 5 × 16 5 × 16

Ciśnienie maksymalne Max pressure [bar] 3 3 3

Temp. wylotowa regulowana Outlet temp. adjusted [°C] ≤ 85 ≤ 85 ≤ 85

Temp. wylotowa dopuszczalna Allowed outlet temp. [°C] 90 90 90

Czas pracy Operation time [h] nieograniczony unlimited

Emitowany hałas Emitted noise [dB] ≤ 35 ≤ 41 ≤ 44

Skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami
Distribution box with fuses — zintegrowana

integrated
element oddzielny do montażu na ścianie

separate element for wall mounting

Zasilanie Power supply [V] 1 ×  230 V 3L ~400 V 3L ~400 V

Masa Weight [kg] 85 128 178

Stopień ochrony Ingress protection — IP 21 IP 21 IP 21

Króćce przyłączenia kotła Boiler connector pipes [cal] [inch] 3/4 3/4 3/4

Kolorowy wyświetlacz dotykowy z termostatem pokojowym
Colour touch display with room thermostat — 	 ✗ ✓ ✓

Dwukolorowy wyświetlacz z potencjometrem
Bi-colour display with potentiometer — 	 ✓ ✗ ✗

Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych termostatów
Option to connect two additional thermostats — 	 ✗ ✓ ✓

Możliwość odczytu i analiza 
danych z czujników

Option to read and analyse 
data from the sensors

Pompa cyrkulacyjna Circulating pump — 	 ✓* ✓ ✓

Pompa CWU DHW pump — 	 ✓ ✓ ✓

Pompa CO Central heating pump — 	 ✓ ✓ ✓

Zawory mieszające Mixing valves — 	 ✓* ✓ ✓

Pompa bufora Buffer pump — 	 ✓ 	 ✓	 (2 czujniki two sensors)

Monitoring pracy kotła 
on-line

Online monitoring of boiler 
operation

Historia danych Data history — 	 ✓** ✓ ✓

Alarmy Alarms — 	 ✓** ✓ ✓

Harmonogram pracy Operation schedule — 	 ✓** ✓ ✓

Wizualizacja graficzna pracy systemu
Graphic visualization of the system operation — 	 ✓** ✓ ✓

Pomoc serwisowa Service assistance — 	 ✓** ✓ ✓

Obsługa czujnika zewnętrznego External sensor support — 	 ✗ ✓ ✓

Automatyczne przechodzenie w tryb lato/zima
Automatic switching between summer and winter mode — 	 ✗ ✓ ✓

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL PARAMETERS

*Już wrótce Coming soon; **Już wkrótce jako opcja Coming soon as an option;
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MONTAŻ

• dostawa i montaż kotła indukcyjnego 
przez wyspecjalizowanych instalatorów,

• dostawa i montaż urządzeń peryferyj-
nych: zbiorników C.O. , C.W.U., pomp, 
systemów, itp.,

• demontaż starej oraz montaż nowej 
instalacji (hydraulicznej i elektrycznej) 
w obrębie kotła,

• fachowe doradztwo,
• wyłącznie sprawdzone rozwiązania.

Umów się na oględziny – działamy na 
terenie całego kraju!

O szczegóły zapytaj naszego Dystrybutora 
lub zadzwoń:

tel. 882012629



KOMPAKTOWA 
BUDOWA
Niewielkie gabaryty pozwalają na mon-
taż urządzenia w dowolnym pomiesz-
czeniu.

COMPACT DESIGN – Small dimensions 
allow the device to be installed in any 
room.

π 3,2 kW

Montowany bezpośrednio na kotle π 3,2 kW. Umożliwia m.in. 
programowanie harmonogramu godzin pracy w ujęciu taryfowym 
oraz ogrzewania w systemie lato/zima. Czuły impulsator pozwala na 
precyzyjną regulację parametrów pracy. Obsługa on-line z poziomu 
dedykowanej aplikacji www (już wkrótce).

Installed directly on the π boiler 3.2 kW. It allows, among other 
things, programming the operating hours for the tariffs and heating 
in summer/winter mode. Sensitive pulser enables precise adjust-
ment of parameters of boiler operation. On-line service from the 
dedicated software on the website (available soon).

π 10 kW, 21 kW

Sterownik klasy Premium, umożliwiający obsługę kilku regu-
lowanych obiegów grzewczych. Przeznaczony jest do montażu 
ściennego. Posiada kolorowy wyświetlacz, zaś sam panel dotykowy 
jest również termostatem pokojowym. Umożliwia monitoring pracy 
kotła on-line oraz zdalną obsługę serwisową.

Premium-class controller allowing operation of several adjustable 
heating circuits. Intended for wall-mounting. It is equipped with col-
our display and the touch panel operates also as a room thermostat. 
Allows online monitoring of boiler operation and remote service 
assistance.
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ENVO sp. z o.o.

Siedziba Zarządu
Head office

ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
POLAND

Zakład produkcyjny
Manufacturing plant

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLAND

tel. +48 413897100
fax +48 413897101

www.kociol-indukcyjny.pl
www.pereko.pl
e-mail: bok@pereko.pl

ver. 08.01.2021, 17:17

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. The producer reserves the right to introduce technical modifications.

  


