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2 NOWY KLIMOSZ WALLY (S)

Regulacja powietrza
wtórnego. Szczególnie

zalecana podczas
palenia w kotle 

metodą od góry

Klapka z uchwytem
na miarkownik ciągu

termometr 
w standardzie

miarkownik ciągu 
(opcja) łatwiejsza instalacja kotła poprzez umiejscowienie

2-calowej gwintowanej flanszy na górze kotła

  NOWY KLIMOSZ WALLY zbudowany został w oparciu o solidny i bardziej wydajny wymiennik żeliwny 
zaprojektowany i wykonany przez jedną z największych na świecie odlewni żeliwa ze Włoszech. Nowy KLIMOSZ 
WALLY to kocioł z ręcznym załadunkiem paliwa z możliwością zainstalowania regulatora z wentylatorem 
nadmuchowym (DM85) oraz modernizacji na kocioł automatyczny z palnikiem retortowym, rynnowym lub 
peletowym (opcje dostępne wkrótce). Modułowa budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów 
wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa gwarantuje wieloletnią pracę kotła. Kocioł zalecany jest także do 
instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.
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ZALETY

NOWY KLIMOSZ WALLY (S) 23kW 34kW 45kW 56kW 67kW

Sprawność % do 80%

Wymiary kotła: wys./szer. mm 1003 / 534

Wymiary kotła: głębokość mm 943 958 973 988 1004

Temperatura spalin °C 100 ÷ 300

Waga kg 226 288 350 412 474

Objętość komory paleniska dm3 42,7 66,4 90,2 113,9 137,7

Objętość wodna dm3 30 39 48 57 66

Średnica wylotu spalin mm 147

Minimalny ciąg kominowy Pa 8 10 12 13 15

Maks. ciśnienie robocze bar 4

Zalecana temp. pracy kotła °C 65 ÷ 85

Maksymalna długość drewna mm 260 410 560 710 860

Średnica podłączenie kotła - zasilanie i powrót 2”

• najwyższej jakości odlew o idealnym spasowaniu i grubości 
ścianki aż do 12mm !

• większa do 34% niż w kotłach konkurencji sprawność oraz 
wydajność cieplna kotła

• większa osiągana moc z jednego członu
• największy na polskim rynku otwór załadunkowy 40x36cm 

(aż o 53% większy niż u konkurencji) umożliwia załadunek 
większych gabarytowo kawałków drewna

• wysokiej jakości precyzyjnie wykonane rączki drzwiczek, 
gwarantujące pewną i komfortową eksploatację, nawet po 
wielu latach użytkowania

• izolacja drzwi z super wytrzymałego maetriału (wermikulitu) 
zmniejszająca straty ciepła do otoczenia

• uszczelka drzwiczek z miękkiego sznura szklanego 
zapewniająca doskonałą szczelność (uniemożliwia wydosta-
wanie się dymu z kotła)

• solidne zawiasy i mocowanie drzwi, eliminujące efekt opada-
nia nawet po długim czasie użytkowania

Żeliwny ruszt  wodny
ręcznego paleniska

Żeliwo 
grubość do 12 mm

FLOT I MIAŁ WĘGIEL KOKSDREWNO WĘGIEL 
BRUNATNY



4 KLIMOSZ COMBI EKO Żeliwny palnik retortowy

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta 

Zasobnik 200 dm3.
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

OPCJA WiFi:
Sterownik z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

wygodna ręczna 
regulacja szybra 

Odporny na korozję oraz 
wysokie temperatury
żeliwny czopuch i szyber 
z regulacją przepływu spalin 

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

OPCJA
125-LAT

TRADYCJI

mm

  ŻELIWNY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Modułowa budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa 
pozwala na wieloletnią pracę kotła. Kocioł dostarczany jako zestaw samodzielnego montażu ułatwia transport 
do kotłowni. Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.
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ZALETY

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

KLIMOSZ COMBI EKO 3 czł. 4 czł. 5 czł. 6 czł. 7 czł. 8 czł.

Moc maksymalna: ekogroszek/pelet kW 15 / 15 25 / 25 30 / 30 35 / 32 40 / 35 45 / 39
Sprawność: ekogroszek/pelet % 83 / 84 80 / 78 81,5 / 82,5 80 / 80 80 / 80 80 / 80

Zakres regulacji mocy kW 5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 9,6 ÷ 30 12,2 ÷ 35 13,6 ÷ 40 15,7 ÷ 45

Objętość zasobnika paliwa dm3 200

Temperatura spalin °C 100 ÷ 250 100 ÷ 250 100 ÷ 260 120 ÷ 260 120 ÷ 260 120 ÷ 260

Waga kg 370 410 455 500 545 590

Objętość wody dm3 35 40 50 55 60 65

Średnica wylotu spalin mm 156

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 15 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25 15 ÷ 25 15 ÷ 25

Max. ciśnienie robocze wody bar 4

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i 
powrót wody

2 ”  lub 6/4 ” GZ

• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach  
grzewczych otwartych i zamkniętych do ciśnienia 4 bar;

• żeliwny wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką 
trwałością;

• grubość żeliwnego wymiennika do 7 mm; 
• ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję;
• żeliwny palnik automatyczny;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym 

sortymencie na dodatkowym palenisku; 
• możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą  

szybra czopucha;
• kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika  

wraz  z układem podającym na przeciwną stronę; 
• duża objętość zasobnika paliwa - 200 dm3; 

Żeliwny ruszt ręcznego 
paleniska

Żeliwo grubość 
do 7 mm

Żeliwny palnik 
retortowy 

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELETEKOGROSZEK



6 KLIMOSZ MULTICOMBI EKO

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 200 dm3.
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

OPCJA WiFi:
Sterownik z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

wygodna ręczna 
regulacja szybra 

Odporny na korozję oraz 
wysokie temperatury
żeliwny czopuch i szyber 
z regulacją przepływu spalin 

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

  ŻELIWNY kocioł z automatycznym palnikiem rynnowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. Modułowa 
budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa gwarantuje 
wieloletnią pracę kotła. Kocioł dostarczany jako zestaw samodzielnego montażu ułatwia transport do kotłowni.
Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

OPCJA
125-LAT

TRADYCJI

mm
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ZALETY

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm]

głębokość 
[mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
20 1200 765 1410 1155

32 1200 860 1555 1155

KLIMOSZ MULTICOMBI EKO 4-czł. 5-czł.

Moc maksymalna kW 20 32
Sprawność % 85 85

Zakres regulacji mocy kW 6 ÷ 20 9,6 ÷ 32

Objętość zasobnika paliwa dm3 200 200

Temperatura spalin °C 100 ÷ 220 100 ÷ 220

Waga kg 475 490

Objętość wody dm3 40 50

Średnica wylotu spalin mm 156 156

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 4 4

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2 ”  lub 6/4 ” GZ

• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach 
grzewczych otwartych i zamkniętych do ciśnienia 4 bar;

• żeliwny wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką 
trwałością;

• grubość żeliwnego wymiennika do 7 mm; 
• ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję;
• uniwersalny, wielopaliwowy żeliwny palnik automatyczny;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie 

na dodatkowym palenisku duo; 
• możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra 

czopucha;
• kocioł przystosowany do przełożenia palnika wraz z układem 

podającym na przeciwną stronę; 
• duża objętość zasobnika paliwa - 200 dm3; 

Żeliwny ruszt 
ręcznego paleniska

Żeliwo 
grubość do 7 mm

Żeliwny palnik 
rynnowy 

MIESZANKI
WĘGLI

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELET
I ZIARNA ZBÓŻ

EKOGROSZEK



8 KLIMOSZ COMBI NG Żeliwny palnik retortowy

125-LAT
TRADYCJI

mm

  ŻELIWNY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Modułowa budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa 
pozwala na wieloletnią pracę kotła. Zastosowanie zewnętrznych osłonowych drzwi kotła zmniejsza straty 
ciepła do otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami kotła. Kocioł polecany jest także do 
instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

Odporny na korozję oraz 
wysokie temperatury
żeliwny czopuch i szyber 
z regulacją przepływu spalin 

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 230 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowaniawygodna ręczna 

regulacja szybra 
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ZALETY

KLIMOSZ COMBI NG typ 3 czł. 4(S) czł. 4 czł. 5 czł. 6 czł. 7 czł.     8 czł.   

Moc maksymalna: ekogroszek/pelet kW 15/15 20/20 25/25 30/30 35/32 40/35 45/39
Sprawność: ekogroszek/pelet % 83/84 80/78 80/78 81,5/82,5 80/80 80/80 80/80
Zakres regulacji mocy kW 5 ÷ 15 6 ÷ 20 7,5 ÷ 25 9,6 ÷ 32 12,6 ÷ 42 14,7 ÷ 49 14,7 ÷ 49
Objętość zasobnika paliwa dm3 230

Temperatura spalin °C 100 ÷ 250 100 ÷ 
250

100 ÷ 250 100 ÷ 260 100 ÷ 260 100 ÷ 260 100 ÷ 260

Waga kg 470 490 510 530 613 640 640
Objętość wody dm3 35 36 40 50 60 65 65
Średnica wylotu spalin mm 156
Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 15 10 ÷ 20 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25 15 ÷ 25 15 ÷ 25
Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 4
Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80
Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2 ”  lub 6/4 ” GZ

• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach 
grzewczych otwartych i zamkniętych do ciśnienia 4 bar;

• żeliwny wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką 
trwałością;

• grubość żeliwnego wymiennika do 7 mm; 
• ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję;
• żeliwny palnik automatyczny;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym   

sortymencie na dodatkowym palenisku; 
• możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra 

czopucha;
• kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika wraz z 

układem podającym na przeciwną stronę; 
• duża objętość zasobnika paliwa - 230 dm3; 

Żeliwny palnik 
retortowy

Żeliwny ruszt ręcznego 
paleniska

Żeliwo 
grubość do 7 mm

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELETEKOGROSZEK



10 KLIMOSZ MULTICOMBI NG Żeliwny palnik rynnowy

125-LAT
TRADYCJI

mm

Odporny na korozję oraz 
wysokie temperatury
żeliwny czopuch i szyber 
z regulacją przepływu spalin 

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 230 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

wygodna ręczna 
regulacja szybra 

  ŻELIWNY kocioł z automatycznym palnikiem rynnowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. Modułowa 
budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa pozwala 
na wieloletnią pracę kotła. Zastosowanie zewnętrznych osłonowych drzwi kotła zmniejsza straty ciepła do 
otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami kotła. Kocioł polecany jest także do instalacji 
zamkniętych-ciśnieniowych.

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła
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ZALETY

Żeliwny palnik rynnowy 

• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach 
grzewczych otwartych i zamkniętych do ciśnienia 4 bar;

• żeliwny wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką 
trwałością;

• grubość żeliwnego wymiennika do 7mm; 
• ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję;
• uniwersalny, wielopaliwowy żeliwny palnik automatyczny;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym 

sortymencie na dodatkowym palenisku; 
• możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra 

czopucha;
• kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika wraz  

z układem podającym na przeciwną stronę; 
• duża objętość zasobnika paliwa - 230 dm3; 

Żeliwny ruszt ręcznego 
paleniska

Żeliwo 
grubość do 7 mm

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm]

głębokość 
[mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

20 1180 795 1555 1140

32 1180 900 1555 1140

KLIMOSZ MULTICOMBI NG Klimosz 
Multicombi 20

Klimosz 
Multicombi 32

Moc maksymalna kW 20 32
Sprawność % 84 85

Zakres regulacji mocy kW 6 ÷ 20 9,6 ÷ 32

Objętość zasobnika paliwa dm3 230 230

Temperatura spalin °C 100 ÷ 220 100 ÷ 220

Waga kg 490 520

Objętość wody dm3 40 50

Średnica wylotu spalin mm 156 156

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 4 4

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2 ”  lub 6/4 ” GZ

MIESZANKI
WĘGLI

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELET
I ZIARNA ZBÓŻ

EKOGROSZEK



12 KLIMOSZ DUO EKO Żeliwny palnik retortowy

OPCJA

mm
P265GH

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 200 dm3.
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin Mocowanie uszczelki 

w klapie zasobnika. 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Regulowana stopka
zasobnika

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się spalin 
oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Możliwość wyboru typu regulatora 
sterującego kotłem w zależności od potrzeb oraz stopnia zaawansowania instalacji grzewczej.
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ZALETY
• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach           

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 
• grubość wymiennika wewnętrzna do 8 mm;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie  

na dodatkowym ręcznym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja   
a także ekonomiczna eksploatacja; 

• niski poziom substancji szkodliwych w spalinach - badania 
zgodnie z EN 303-5; 

• kocioł umożliwia przełożenia palnika wraz z układem 
podającym na przeciwną stronę; 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów; 

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

15 1180 750 1285 1100

25 1180 825 1455 1285

35 1250 825 1455 1285

KLIMOSZ DUO EKO Duo EKO 15 Duo EKO 25 Duo EKO 35

Moc maksymalna:  ekogroszek/pellet kW 15/15 25/19 35/29
Sprawność: ekogroszek/pellet % 82/78 84/78 83/90

Zakres regulacji mocy kW 5,1 ÷ 17 7,7 ÷ 25 10,5 ÷ 35

Objętość zasobnika paliwa dm3 200

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 3,1 3,5

Objętość wody dm3 70 92 105

Średnica wylotu spalin mm 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 
Waga kg 365 435 450

Żeliwny 
palnik 
retortowy 

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

Konwekcyjny
wymiennik

półkowy

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle WĘGIEL DREWNOPELETEKOGROSZEK



14 KLIMOSZ MULTIDUO EKO Palnik rynnowy z podajnikiem ślimakowym

OPCJA

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 200 dm3.
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin Mocowanie uszczelki 

w klapie zasobnika. 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem rynnowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się spalin 
oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Możliwość wyboru typu regulatora 
sterującego kotłem w zależności od potrzeb oraz stopnia zaawansowania instalacji grzewczej.

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Regulowana stopka
zasobnika

mm
P265GH
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ZALETY
• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach           

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 
• grubość wymiennika wewnętrzna do 8 mm;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie  

na dodatkowym ręcznym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja   
a także ekonomiczna eksploatacja; 

• niski poziom substancji szkodliwych w spalinach - badania 
zgodnie z EN 303-5; 

• kocioł umożliwia przełożenia palnika wraz z układem 
podającym na przeciwną stronę; 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów; 

Żeliwny palnik
rynnowy 

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
15 1180 750 1285 1100

20 1180 825 1455 1285

32 1250 825 1455 1285

KLIMOSZ MULTIDUO EKO Klimosz 
MDuo EKO 15

Klimosz 
MDuo EKO 20

Klimosz 
MDuo EKO 32

Moc maksymalna:  ekogroszek/pellet kW 15/15 20/17 32/25
Sprawność % 85 89 87

Zakres regulacji mocy kW 5,1 ÷ 17 6 ÷ 20 9,6 ÷ 32

Objętość zasobnika paliwa dm3 200

Temperatura spalin °C 100 ÷ 170

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 3,1 3,5

Objętość wody dm3 70 92 105

Średnica wylotu spalin mm 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Waga kg 365 435 450

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle

Konwekcyjny
wymiennik
półkowy Blacha kotłowa

P265GH 
do 8 mm

MIESZANKI
WĘGLI

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELET
I ZIARNA ZBÓŻ

EKOGROSZEK



16 KLIMOSZ MAXI Żeliwny palnik retortowy

mm

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 

Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem

przy załadunku paliwa.

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

  STALOWY kocioł z automatycznym jednym lub dwoma palnikami retortowymi. Kotły z serii Klimosz Maxi 
przeznaczone są do ogrzewania dużych obiektów użytkowych. Wysokość i jego budowa pozwalają na łatwy 
transport do trudno dostępnych kotłowni.  Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła
rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na C.O. i C.W.U.

P265GH
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ZALETY
• wysokosprawny wymiennik 4-ciągowy płomieniówkowy 

(rurowy);
• wymiennik kotła wykonany z blachy kotłowej    

o grubości do 8 mm;
• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach  

grzewczych otwartych i zamkniętych;
• niska konstrukcja umożloiwiająca łatwy transport   

do trudno dostępnych kotłowni;
• żeliwny palnik automatyczny;
• w kotłach 200 kW zainstalowano 2 palniki automatyczne 

umożliwiające sekwencyjną pracę;
• wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja   

a także ekonomiczna eksploatacja; 
• duża objętość zasobnika paliwa; 
• małe straty ciepła do otoczenia dzięki zastosowaniu  

wysokiej jakości materiałów izolacyjnych; 
• obudowa kotła malowana wysokiej klasy farbą proszkową.

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm]

głębokość 
[mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

100 1965 1515 1595 1180

150 1965 1765 1645 1180

200 2900 1680 1610 1142

KLIMOSZ MAXI Klimosz 
Maxi 100

Klimosz 
Maxi 150

Klimosz 
Maxi 200

Moc maksymalna ekogroszek/pelet kW 100/80 150/130 200/160
Sprawność % 88/90 87/90 86/90

Zakres regulacji mocy kW 30 ÷ 100 50 ÷ 150 66 ÷ 200

Objętość zasobnika paliwa dm3 780 940 2 x 720

Temperatura spalin °C 100 ÷ 260

Waga kg 1160 1450 2100

Powierzchnia grzewcza kotła m2 10,8 15,3 20,2

Objętość wody dm3 450 500 650

Średnica wylotu spalin mm 195

Zalecany ciąg kominowy Pa 20 ÷ 30

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2,5 ” 

Jeden lub dwa 
żeliwne palniki 
retortowe 
powiększonej 
mocy

Ceramiczny katalizator
stabilizujący proces 
spalania

Wysokosprawny 
wymiennik
płomieniówkowy.

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

PELETEKOGROSZEK



18 KLIMOSZ DUO NG INDUSTRIAL  Żeliwny palnik retortowy

Motoreduktor
renomowanego 
niemieckiego 
producenta Regulowana

stopka zasobnika

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem RETORTOWYM oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się 
spalin oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Zastosowanie zewnętrznych 
osłonowych drzwi kotła zmniejsza straty ciepła do otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami 
kotła. Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych. 

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła
 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Zasobnik do 1030 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 7 dni

P265GH
mm

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

PELET
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ZALETY
• grubość wymiennika wewnętrzna do 8 mm;
• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach 

grzewczych otwartych i zamkniętych; 
• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach 

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym 

sortymencie na dodatkowym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• w kotłach 100-150 kW zainstalowano 2 palniki 
automatyczne umożliwiające sekwencyjną pracę;

• kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika wraz   
z układem podającym na przeciwną stronę; 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów;  

• duża objętość zasobnika paliwa; 

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

55 1655 873 1826 1582

75 1655 1020 1826 1582

100 1995 1220 1950 1755

150 1995 1340 1950 1755

KLIMOSZ DUO NG Industrial
Duo NG 55 

Industrial
Duo NG 75 

Industrial
Duo NG 100

Industrial
Duo NG 150

Moc maksymalna: ekogroszek/pellet kW 55/48 75/66 100/86 150/133
Sprawność: ekogroszek/pellet % 87/85 84/81 88/89 85/85

Zakres regulacji mocy kW 16,5 ÷ 55 23 ÷ 77 31 ÷ 104 50 ÷ 150

Objętość zasobnika paliwa dm3 505 505 1030 1030

Temperatura spalin °C 120 ÷ 220 120 ÷ 220 120 ÷ 240 120 ÷ 240

Powierzchnia grzewcza kotła m2 8,8 8,1 11,1 15,2

Objętość wody dm3 148 195 260 360

Średnica wylotu spalin mm 195

Zalecany ciąg kominowy Pa 20 ÷ 30 20 ÷ 30 20 ÷ 35 25 ÷ 40

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,8 2 2 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2 ” 2 ” 2 1/2 ” 2 1/2 ” 

Waga kg 840 980 1420 1580

1-2 żeliwne 
palniki retortowe 

Wysokosprawny 
wymiennik
płomieniówkowy.

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

WĘGIEL DREWNOPELETEKOGROSZEK

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA



20 KLIMOSZ MULTIDUO NG  Żeliwny palnik rynnowy

niezawodny motoreduktor
renomowanego producenta

Zasobnik 230 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika. 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem rynnowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się 
spalin oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Zastosowanie zewnętrznych 
osłonowych drzwi kotła zmniejsza straty ciepła do otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami 
kotła. Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

mm
P265GH

PELET

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA
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ZALETY
• automatyczna i bezpieczna praca kotła również w układach 

grzewczych otwartych i zamkniętych; 
• grubość wymiennika do 8 mm;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie;
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja    
a także ekonomiczna eksploatacja; 

• kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika wraz   
z układem podającym na przeciwną stronę; 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów;  

• duża objętość zasobnika paliwa - 230 dm3; 
• obudowa kotła malowana wysokiej klasy farbą proszkową.

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
15 1200 750 1385 1100

20 1200 825 1555 1285

32 1270 825 1555 1285

KLIMOSZ MULTIDUO  NG MultiDuo NG
15

MultiDuo NG
20

MultiDuo NG
32

Moc maksymalna: ekogroszek/pellet kW 15 20 32
Sprawność: ekogroszek/pellet % 85 89 83

Zakres regulacji mocy kW 5,0 ÷ 17 6 ÷ 20 9,6 ÷ 32

Objętość zasobnika paliwa dm3 230 230 230

Temperatura spalin °C 100 ÷ 170 100 ÷ 170 100 ÷ 170

Waga kg 425 510 540

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 3,1 3,5

Objętość wody dm3 70 92 105

Średnica wylotu spalin mm 160 160 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Żeliwny palnik 
rynnowy 

Wysokosprawny 
wymiennik
płomieniówkowy.

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

MIESZANKI
WĘGLI

WĘGIEL DREWNOWĘGIEL 
BRUNATNY

PELETY
I ZIARNA ZBÓŻ

EKOGROSZEK

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA



22 KLIMOSZ DUO NG Żeliwny palnik retortowy

niezawodny 
motoreduktor 
renomowanego 
producenta

Zasobnik 230 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed 
zniszczeniem przy 
załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się 
spalin oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Zastosowanie zewnętrznych 
osłonowych drzwi kotła zmniejsza straty ciepła do otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami 
kotła.Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

mm
P265GH

PELET

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA
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ZALETY
• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach 

grzewczych otwartych i zamkniętych;
• do wyboru usytuowanie wylotu spalin (czopucha) w pionie 

lub poziomie;
• grubość wymiennika wewnętrzna do 8 mm;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym 

sortymencie na dodatkowym ręcznym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• kocioł pzystosowany jest do przełożenia palnika wraz  
z układem podającym na przeciwną stronę; 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów;  

• duża objętość zasobnika paliwa 

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
15 1180 750 1385 1100

25 1180 825 1555 1285

35 1250 825 1555 1285

45 1310 960 1555 1285

KLIMOSZ DUO NG Duo NG
15 

Duo NG
25 

Duo NG
35

Duo NG
45

Moc maksymalna: ekogroszek/pellet kW 15 / 15 25 / 19 35 / 29 45 / 39
Sprawność: ekogroszek/pellet % 82/78 84/78 83/90 84/83

Zakres regulacji mocy kW 5,0 ÷ 17 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35 12,3 ÷ 42

Objętość zasobnika paliwa dm3 230 230 230 320

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 200 100 ÷ 250 100 ÷ 260

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

Objętość wody dm3 70 92 105 115

Średnica wylotu spalin mm 160 160 160 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25 20 ÷ 25

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Waga kg 425 510 540 640

Wysokosprawny 
wymiennik
płomieniówkowy.

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

WĘGIEL DREWNOPELETEKOGROSZEK

Żeliwny 
palnik 
retortowy 

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA
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24 KLIMOSZ LE Żeliwny palnik retortowy

niezawodny 
motoreduktor 
renomowanego 
producenta

Zasobnik 230 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed 
zniszczeniem przy 
załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

mm
P265GH

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym. Zastosowanie zewnętrznych osłonowych drzwi 
kotła zmniejsza straty ciepła do otoczenia oraz ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami kotła. Regulator 
kotła pozwala kompleksowo zarządzać całą instalację grzewczą budynku. Kocioł polecany jest także do 
instalacji zamkniętych-ciśnieniowych. 
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ZALETY

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
20 1180 825 1555 1285

KLIMOSZ LE Klimosz
LE 10

Klimosz
LE 20 

Klimosz
LE 30

Klimosz
LE 40

Moc maksymalna: ekogroszek/pellet kW

W trakcie 
certyfikacji

20

W trakcie 
certyfikacji

W trakcie 
certyfikacji

Sprawność: ekogroszek/pellet % 90/88

Zakres regulacji mocy kW 6 ÷ 21

Objętość zasobnika paliwa dm3 230

Temperatura spalin °C 100 ÷ 140

Powierzchnia grzewcza kotła m2 3,6

Objętość wody dm3 105

Średnica wylotu spalin mm 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65-80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Waga kg 520

Żeliwny palnik 
retortowy

Ceramiczne katalizatory 
stabilizujące proces 

spalania PELETYEKOGROSZEK

Wysokosprawny 
wymiennik

płomieniówkowy.

Blacha kotłowa
P265GH do 8 mm

• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 

• do wyboru usytuowanie wylotu spalin (czopucha)   
w pionie lub poziomie;

• grubość wymiennika do 8 mm;
• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 

przełożenie zawiasów;  
• duża objętość zasobnika paliwa - 230 dm3;

ek
o l o g ic ký ko t el
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26 KLIMOSZ EKO LE Żeliwny palnik retortowy

niezawodny 
motoreduktor 
renomowanego 
producenta

Zasobnik 200 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 5 dni

Regulowana
stopka zasobnika

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed 
zniszczeniem przy 
załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania

Innowacyjne i wygodne
podczas instalacji kotła

 rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na 

C.O. i C.W.U.

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

OPCJA

mm
P265GH

STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym. Regulator kotła pozwala kompleksowo zarządzać 
całą instalację grzewczą budynku. Kocioł polecany jest do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych. 
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ZALETY

Żeliwny palnik 
retortowyCeramiczne katalizatory 

stabilizujące proces 
spalania

Wysokosprawny 
wymiennik

płomieniówkowy.

Blacha kotłowa
P265GH do 8 mm

PELETYEKOGROSZEK

• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 

• do wyboru usytuowanie wylotu spalin (czopucha)   
w pionie lub poziomie;

• grubość wymiennika do 8 mm;
• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 

przełożenie zawiasów;  
• duża objętość zasobnika paliwa - 200 dm3;

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
20 1180 825 1555 1285

KLIMOSZ EKO LE EKO LE 10 EKO  LE 20 EKO  LE 30 EKO  LE 40

Moc maksymalna: ekogroszek/pellet kW

W trakcie 
certyfikacji

20

W trakcie 
certyfikacji

W trakcie 
certyfikacji

Sprawność: ekogroszek/pellet % 90/88

Zakres regulacji mocy kW 7 ÷ 21

Objętość zasobnika paliwa dm3 200

Temperatura spalin °C 100 ÷ 150

Powierzchnia grzewcza kotła m2 3,6

Objętość wody dm3 102

Średnica wylotu spalin mm 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65-80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Waga kg 520



28 KLIMOSZ DUOPELET EKO Automatyczny żeliwny palnik peletowy

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ 
KOMFORTpelet z gniazdem USB 
do aktualizacji oprogramowania

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem na biomasę oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się spalin 
oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Palnik kotła umożliwia automatyczne 
rozpalanie oraz wygaszanie paleniska. Regulator kotła pozwala na kompleksowe sterowanie całą instalacją 
grzewczą budynku.

mm
P265GH

Innowacyjne i wygodne podczas 
instalacji kotła rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na C.O. i C.W.U.

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

Topliwa rura karbowana 
zabezpieczająca przed 
cofnięciem się ognia 
w kierunku zasobnika 
paliwa

Automatyczny palnik
z mechanicznym 
czyszczeniem paleniska

Zasobnik 300 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 6 dni

OPCJA
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ZALETY

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

15 550 750 1385 1100

25 550 825 1555 1285

35 620 825 1555 1285

KLIMOSZ DUOPELET EKO DuoPelet EKO 15 DuoPelet EKO 25 DuoPelet EKO 35

Moc maksymalna pellet kW 15 25 35
Sprawność % 90 91 91

Zakres regulacji mocy kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35

Objętość zasobnika paliwa dm3 300

Temperatura spalin °C 100 ÷ 170

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 3,1 3,5

Objętość wody dm3 70 92 105

Średnica wylotu spalin mm 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 
Waga kg 320 375 390

Automatyczny żeliwny 
palnik peletowy

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska

zmniejszający tworzenie 
się sadzy w kotle

Konwekcyjny
wymiennik

półkowy

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 

• do wyboru usytuowanie wylotu spalin (czopucha)   
w pionie lub poziomie;

• grubość wymiennika do 8 mm;
• automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie kotła;
• możliwość spalania drewna na dodatkowym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów;  

• duża objętość zasobnika paliwa - 300 dm3;

DREWNOMIESZANKI
PELETU
I ZIAREN

ZBÓŻ

PELET



30 KLIMOSZ DUOPELET NG  Automatyczny żeliwny palnik peletowy

Czopuch ze zmiennym 
kierunkiem wylotu spalin

Innowacyjne i wygodne podczas 
instalacji kotła rozmieszczenie króćców 
wylotowych kotła na C.O. i C.W.U.

mm

Topliwa rura karbowana 
zabezpieczająca przed 
cofnięciem się ognia 
w kierunku zasobnika 
paliwa

Zasobnik 300 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 6 dni

Drzwi zabezpieczające 
przed gorącymi 
elementami kotła

Sterownik KLIMOSZ
KOMFORTpelet z 
gniazdem USB do 
aktualizacji opro-
gramowania

P265GH

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem peletowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się spalin 
oraz tworzeniu dużych ilości sadzy  w wewnętrznej części korpusu kotła. Palnik kotła umożliwia automatyczne 
rozpalanie oraz wygaszanie paleniska. Regulator kotła pozwala na kompleksowe sterowanie całą instalacją 
grzewczą budynku. Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

Automatyczny palnik
z mechanicznym 
czyszczeniem paleniska

5-lat dla 15kW - 45kW
4-lata dla 55kW - 150kW
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ZALETY
• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach  

grzewczych otwartych i zamkniętych; 
• możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach 

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE); 
• do wyboru usytuowanie wylotu spalin (czopucha) w pionie   

lub poziomie;
• grubość wymiennika do 8 mm;
• automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie kotła;
• możliwość spalania drewna na dodatkowym palenisku; 
• ruszt paleniska ręcznego wykonany jest jako niechłodzony, 

co zmniejsza tworzenie się w kotle sadzy oraz tym samym 
zwiększa sprawność kotła zachowując czyste ścianki 
wymiennika - rzadsze czyszczenie kotła;

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek poprzez 
przełożenie zawiasów;  

• duża objętość zasobnika paliwa - 300 dm3;

Wysokosprawny 
wymiennik
płomieniówkowy.

Niechłodzony ruszt 
ręcznego paleniska
zmniejszający 
tworzenie 
się sadzy w kotle

Blacha kotłowa
P265GH 
do 8 mm

DREWNOMIESZANKI
PELETU
I ZIAREN

ZBÓŻ

PELET

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm]

głębokość 
[mm] wysokość [mm] wysokość czopucha [mm]

15 1980 750 1385 1100
25 1980 825 1555 1285
35 2050 825 1555 1285
45 2050 960 1555 1285
55 2530 873 1826 1582
75 2530 1020 1826 1582

100 2800 1020 1950 1755
150 2800 1340 1950 1755

KLIMOSZ
DUOPELET NG

15 25 35 45 55 75 100 150

Moc maksymalna kW 15 25 35 45 55 75 100 150
Sprawność % 91 91 91 90 91 92 90 90

Zakres regulacji mocy kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 10,5÷35 13,5÷45 15÷50 22,5÷75 29÷97 42÷140

Objętość zasobnika paliwa dm3 300 900 1700

Temperatura spalin °C 100÷170 100÷170 100÷200 100÷200 100÷200 100÷220 100÷240 100÷240

Waga kg 380 450 480 560 820 960 1415 1575

Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 3,1 3,5 4,4 5,8 8,1 11,1 15,2

Objętość wody dm3 70 92 105 115 148 195 260 360

Średnica wylotu spalin mm 160 160 160 160 195 195 195 195

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 15 10 ÷ 20 10 ÷ 20 10 ÷ 20 20 ÷ 30 20 ÷ 30 20 ÷ 35 20 ÷ 35

Maks. ciśnienie robocze wody bar 2 1,8 2

Zalecana temp. pracy kotła °C 65 ÷ 80

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA



32 KLIMOSZ UNIPELET Automatyczny żeliwny palnik peletowy

Odporny na korozję oraz 
wysokie temperatury 
żeliwny czopuch i szyber z 
regulacją przepływu spalin 

125-LAT
TRADYCJI

mm

Topliwa rura karbowana 
zabezpieczająca przed 
cofnięciem się ognia 
w kierunku zasobnika 
paliwa

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet 
z gniazdem USB do 
aktualizacji oprogramowania

  ŻELIWNY kocioł z automatycznym palnikiem peletowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania (po 
demontażu  palnika peletowego). Modułowa budowa umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów 
wymiennika kotła. Wysoka jakość żeliwa gwarantuje wieloletnią pracę kotła. Palnik kotła umożliwia 
automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie paleniska. Regulator kotła pozwala na kompleksowe sterowanie 
całą instalacją grzewczą budynku. Kocioł polecany jest także do instalacji zamkniętych-ciśnieniowych.

wygodna ręczna 
regulacja szybra 

Zasobnik 300 dm3
Bezobsługowa praca
kotła do 6 dni

OPCJAek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA
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TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość 

[mm]
wysokość czopucha 

[mm]
15 545 1075

995 675
25 545 1175

35 545 1267

40 545 1363

KLIMOSZ UNIPELET UniPelet 15
4 czł.

UniPelet 25
5 czł.

UniPelet 35
6 czł.

UniPelet 40
7 czł.

Moc znamionowa kW 15 25 35 40
Sprawność % 87 90 90 90

Zakres regulacji mocy kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 9,6 ÷ 32 12 ÷ 40

Objętość zasobnika paliwa dm3 300

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 200 100 ÷ 230 100 ÷ 230

Waga kg 260 310 390 420

Objętość wody dm3 36 41 50 55

Średnica wylotu spalin mm 156

Zalecany ciąg kominowy Pa 10 ÷ 15 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 4

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 2 ”  lub 6/4 ”  GZ

• automatyczna i bezpieczna praca kotła w układach  
grzewczych otwartych i zamkniętych do ciśnienia 4 bar;

• żeliwny wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką 
trwałością;

• grubość żeliwnego wymiennika do 7mm; 
• ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję;
• automatyczny palnik peletowy z możliwością  

mechanicznego czyszczenia paleniska;
• automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie kotła;
• możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie  

na ruszcie ręcznej komorr paleniskowej; 
• możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra 

czopucha;
• duża objętość zasobnika paliwa - 300 dm3; 

Żeliwo 
grubość do 

7 mm

Wkład ceramiczny 
do  rozprowadzania 
płomienia

Żeliwny ruszt ręcznego 
paleniska

DREWNOPELET

Automatyczny palnik
z mechanicznym 
czyszczeniem paleniska

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA

ek
o l o g ic ký ko t el

EN 303-5:2012

5
EN 303-5:2012

5
KLASA
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2.

3.

KLIMOSZ WALLY
(na wymienniku
VIADRUS)

VIADRUS
U22

VIADRUS
BASIC U22

OPCJA

4.

1.

Zestaw palnika peletowego umożliwia pracę kotła z automatycznym podawaniem paliwa oraz rozpalaniem 
i wygaszaniem palnika. Oferta stanowi również rozwiązanie dla osób nie dysponujących w danej chwili 
wystarczającą ilością funduszy na zakup kotła peletowego. W takiej sytuacji można wpierw zakupić trwały i 
sprawdzony od wielu lat kocioł komorowy KLIMOSZ WALLY, VIADRUS HERCULES U22, a następnie w późniejszym 
terminie dokupując zestaw, użytkować kocioł jako automatyczny z palnikiem peletowym. Istnieje także 
możliwość wymiany dolnych drzwiczek kotła z palnikiem peletowym na pełne drzwiczki, co w dowolnej chwili 
pozwoli na opalanie każdym  rodzajem paliwa stałego (drewno, węgiel, koks, miał, flot, mieszanki węgli i inne).

ZESTAW PALNIKA PELETOWEGO

1. Sterownik KLIMOSZ
KOMFORTpelet z gniazdem USB do 
aktualizacji oprogramowania.

2. Zasobnik ocynkowany
sprzedawany w standardzie 
do samodzielnego montażu

3. Automatyczny palnik
z mechanicznym czyszczeniem 
paleniska

4. Płyty szamotowe

KOMPLETNY ZESTAW 
PALNIKA PELETOWEGO

KOTŁY BAZOWE 
DO ROZBUDOWY

PELET
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PALNIK RYNNOWY ŻELIWNY Z  PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM

PALNIK RETORTOWY Z  PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM

PALNIK PELETOWY Z AUTOMATYCZNYM CZYSZCZENIEM

PALNIKI KOTŁÓW AUTOMATYCZNYCH

Palnik retortowy składa się z elementu zwanego kolanem retorty, 
w którym podawane jest paliwo, oraz rusztu retorty.  Wykonany z wysokiej 
jakości żeliwa palnik przystosowany jest głównie do spalania granulatu 
paliw, głównie ekogroszku oraz pelet o średnicy 5-32mm. Palnik Klimosz 
charakteryzuje się specjalnym kształtem oraz kątem kolana retortowego, 
dzięki czemu do minimum zostało zmniejszone prawdopodobieństwo 
zerwania zawleczki zabezpieczającej silnik podajnika paliwa.

Palenisko korytowe palnika rynnowego wykonane jest z wysokiej jakości 
żeliwa. Palnik przystosowany jest głównie do spalania granulatu paliw 
oraz ich mieszanek o średnicy 5-32mm. Do najczęściej stosowanych paliw 
można zaliczyć: ekogroszek, pelety i ziarna zbóż, węgiel brunatny, mieszanki 
węgla oraz mieszanki biomasy.  Dzięki współosiowemu podawaniu paliwa 
względem paleniska podczas eksploatacji palnika nie występuje sytuacja 
zerwania zawleczki zabezpieczającej silnik podajnika paliwa. 

Palnik peletowy przeznaczony jest do spalana pelet drzewnych. Jako opcja 
może być wyposażony w mechaniczne automatyczne czyszczenie rusztu 
paleniska, co skutecznie odprowadza popiół z palnika do popielnika. Zwarta 
konstrukcja umożliwia montaż tego palnika w zasadzie w każdym kotle, w tym 
w kotle olejowym, gazowym oraz komorowym z zasypem ręcznym. Dzięki 
temu możemy zmodernizować swoją kotłownie w celu zautomatyzowania 
procesu spalania lub obniżeniu kosztów eksploatacyjnych zastępując 
palnik olejowy palnikiem peletowym. Modernizacja kotła o palnik 
peletowy gwarantuje wysoką sprawność spalanego paliwa, najczęściej 
przekraczającą 90%.



36

WĘGIEL DREWNOPELETEKOGROSZEK

KLIMOSZ EKOGUCIO

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
10 - - - -

15 1180 600 1160 1010

25 1180 645 1160 1010

KLIMOSZ EKOGUCIO Klimosz 
EKOGUCIO 10

Klimosz 
EKOGUCIO 15

Klimosz 
EKOGUCIO 25

Moc maksymalna kW - 15 25

Sprawność % 82,7 ÷ 86,5

Temperatura spalin °C 140 ÷ 260

Objętość wody dm3 - 45 70

Średnica wylotu spalin mm - 160 160

Zalecany ciąg kominowy Pa - 20 ÷ 30

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/4 ” 

Waga - 295 305

  STALOWY kocioł z automatycznym palnikiem retortowym oraz z dodatkową ręczną komorą spalania. 
Zastosowanie niechłodzonego rusztu ręcznego paleniska zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się spalin 
oraz tworzeniu dużych ilości sadzy w wewnętrznej części korpusu kotła. Możliwość wyboru typu regulatora 
sterującego kotłem w zależności od potrzeb oraz stopnia zaawansowania instalacji grzewczej.

OPCJA

OPCJA

OPCJA

P265GH

Żeliwny palnik 
retortowy

Mocowanie uszczelki 
w klapie zasobnika 
Rozwiązanie chroniące 
uszczelkę przed zniszczeniem
przy załadunku paliwa.

Klapa zasobnika
na siłownikach 
hydraulicznych

OPCJA WiFi:
Sterownik KLIMOSZ
KOMFORT z gniazdem 
USB do aktualizacji 
oprogramowania
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• możliwość rozpalania kotła od góry, co znacznie wydłuża  

czas spalania kotła przy jednym załadunku; 
• stały ruszt wodny odporny na przepalanie;
• prosta obsługa i konserwacja;
• łatwe czyszczenie kotła;
• ekonomiczna praca kotła;
• możliwość zastosowania zestawu regulatora z nadmuchem 

(opcja za dopłatą);
• możliwość sterowania procesem spalania oraz instalacją CO,  

w tym: funkcja PID (płynna regulacja pracy wentylatora),  
tryb LATO, podgrzew CWU, sterowanie pracą pompy CO, 
pracą pompy CWU, mieszaczem na zaworze czterodrogowym, 
termostatem pomieszczeniowym (funkcje dostępne są   
w zależności od zastosowanego regulatora Klimosz);

• niewielkie wymiary kotła z zachowaniem wysokiej  
wydajności i sprawności spalania.

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
10 420 670 960 840

15 475 765 1080 925

25 560 800 1160 1030

KLIMOSZ GUCIO Klimosz 
GUCIO 10

Klimosz 
GUCIO 15

Klimosz 
GUCIO 25

Moc maksymalna kW 10 15 25
Sprawność % 80

Temperatura spalin °C 140 ÷ 260

Objętość wody dm3 30 45 70

Średnica wylotu spalin mm 140 140 160

Zalecany ciąg kominowy Pa 12 ÷ 18 12 ÷ 18 14 ÷ 20

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/2 ” 

Waga 140 180 240

Ruszt wodny
ręcznego paleniska

Konwekcyjny 
wymiennik półkowy

Opcja modernizacji
o  zestaw regulatora
z wentylatorem 
nadmuchowym

OPCJE MODERNIZACJI KOTŁA GUCIO

WĘGIEL DREWNO

KLIMOSZ GUCIO
  STALOWY kocioł z ręcznym załadunkiem 
paliwa z możliwością doinstalowania 
regulatora z wentylatorem nadmuchowym. 
Kocioł o mocy 10 kW doskonale nadaje 
się do etażowego ogrzewania mieszkań 
oraz niewielkich domów rodzinnych. Jego 
wymiary zewnętrzne pozwalają na łatwą 
instalację w małych kotłowniach.

P265GH

TYP szerokość kotła 
z zasobnikiem [mm] głębokość [mm] wysokość [mm] wysokość czopucha 

[mm]
10 - - - -

15 1180 600 1160 1010

25 1180 645 1160 1010

KLIMOSZ EKOGUCIO Klimosz 
EKOGUCIO 10

Klimosz 
EKOGUCIO 15

Klimosz 
EKOGUCIO 25

Moc maksymalna kW - 15 25

Sprawność % 82,7 ÷ 86,5

Temperatura spalin °C 140 ÷ 260

Objętość wody dm3 - 45 70

Średnica wylotu spalin mm - 160 160

Zalecany ciąg kominowy Pa - 20 ÷ 30

Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 1,5

Zalecana temperatura pracy kotła °C 65 ÷ 80

Podłączenie kotła - zasilanie i powrót wody 1 1/4 ” 

Waga - 295 305
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FUNKCJE \ WYSTĘPOWANIE

kotły 
serii NG, jako 
opcja kotły 

serii EKO

kotły dwu-
palnikowe

kotły serii 
EKO

kotły z 
palnikiem 

peletowym

kotły zasypowe
z nadmuchem

Ilość obsługiwanych pomp CO 2 4 1 2 1 1 1
Pompa C.W.U x x x x x
Priorytet C.W.U x x x x x
Strefy czasowe dla C.W.U x x x x
Anty-Legionella dla C.W.U x x x x
Pompa C.W.U cyrkulacyjna x x x
Strefy czasowe dla cyrkulacji x x x
Pompa bypasowa (kotłowa) x
Obsługiwane  zawory czterodrogowe 2 4 1 2
Szybki rozruch kotła x x x x x
Obsługa krzywych grzewczych 2 4 2
Tygodniówka wbudowana x
Tryb LATO / ZIMA x x x x x
Tryb AUTO zmiana lato/zima x x x
Tryb JESIEŃ x x x
Ilość obsługiwanych termostatów 
pomieszczeniowych 2 4 1 2

Sterowanie kotła przez internet / WiFi
TAK* - po 

dokupieniu 
modułu WIFI

dostępny 
wkrótce niedostępne

TAK* - po 
dokupieniu 

modułu WIFI

Ilość obsługiwanych podajników 1 2 1 2
Ilość obsługiwanych wentylatorów 1 2 1 1 1 1 1
Przedmuchy palnika/paleniska x x x x x
Obsługa zapalarki x x
PID zmiana mocy po temp. kotła x x x x x
PIDs zmiana mocy po temp. spalin x x
Czujnik spalin opcja x opcja x
Współpraca z kominkiem x x x

Wyłącznik krańcowy klapy zasobnika opcja opcja opcja

USB do aktualizacji regulatora x x x
Tryb ręczny x x x x x x

REGULATORY
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FUNKCJE \ WYSTĘPOWANIE

kotły 
serii NG, jako 
opcja kotły 

serii EKO

kotły dwu-
palnikowe

kotły serii 
EKO

kotły z 
palnikiem 

peletowym

kotły zasypowe
z nadmuchem

Ilość obsługiwanych pomp CO 2 4 1 2 1 1 1
Pompa C.W.U x x x x x
Priorytet C.W.U x x x x x
Strefy czasowe dla C.W.U x x x x
Anty-Legionella dla C.W.U x x x x
Pompa C.W.U cyrkulacyjna x x x
Strefy czasowe dla cyrkulacji x x x
Pompa bypasowa (kotłowa) x
Obsługiwane  zawory czterodrogowe 2 4 1 2
Szybki rozruch kotła x x x x x
Obsługa krzywych grzewczych 2 4 2
Tygodniówka wbudowana x
Tryb LATO / ZIMA x x x x x
Tryb AUTO zmiana lato/zima x x x
Tryb JESIEŃ x x x
Ilość obsługiwanych termostatów 
pomieszczeniowych 2 4 1 2

Sterowanie kotła przez internet / WiFi
TAK* - po 

dokupieniu 
modułu WIFI

dostępny 
wkrótce niedostępne

TAK* - po 
dokupieniu 

modułu WIFI

Ilość obsługiwanych podajników 1 2 1 2
Ilość obsługiwanych wentylatorów 1 2 1 1 1 1 1
Przedmuchy palnika/paleniska x x x x x
Obsługa zapalarki x x
PID zmiana mocy po temp. kotła x x x x x
PIDs zmiana mocy po temp. spalin x x
Czujnik spalin opcja x opcja x
Współpraca z kominkiem x x x

Wyłącznik krańcowy klapy zasobnika opcja opcja opcja

USB do aktualizacji regulatora x x x
Tryb ręczny x x x x x x

KLIMOSZ  KOMFORT RT-16

KLIMOSZ ecoCONTROL
KLIMOSZ KOMFORTpelet RT-16p

ST-24 SIGMAST-28 z PIDTATAREK KLIMOSZ
PID RT-04C

Regulator pogodowy Klimosz Komfort to nowoczesny układ elektroniczny, który odpowiada nie tylko za 
utrzymanie stałej temperatury kotła poprzez odpowiednie dozowanie paliwa i powietrza, ale także sterowanie 
działania całego systemu grzewczego, w tym obsługę czterech pomp i dwóch zaworów mieszających z siłownikiem 
oraz termostatów pomieszczeniowych, dzięki czemu wydzielić można dwie niezależne strefy grzania w jednym 
budynku mieszkalnym sterowane temperaturą zewnętrzną. Jedną z wielu opcji pracy regulatora jest możliwość 
współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym lub kotłem gazowym, funkcja zapobiegająca powstawaniu 
bakterii Legionella, szybki rozruch kotła, programowanie czasowe dla CWU oraz pompy cyrkulacyjnej, system 
anty taktowaniu siłownika na zaworze mieszającym i inne. Regulator dzięki zastosowaniu interfejsu złącza 
USB zapewnia możliwość aktualizacji oprogramowania w dowolnym momencie pracy kotła. Pozwala to na  
aktualizację oprogramowania regulatora o nowo powstałe funkcje zwiększające komfort użytkowania kotła.   
 

REGULATOR KLIMOSZ KOMFORT

Sterownik 
KLIMOSZ KOMFORT
Zdalne sterowanie pracą kotła 
przez internet

Gniazdo USB 
do aktualizacji 

oprogramowania

KLIMOSZ KOMFORTindustrial RT-16i
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Pieczątka:

Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach 
informacyjnych. Podane informacje i ilustracje produktów mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

v. 2016/11


