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O FIRMIE
Firma KLIMOSZ to jeden z największych w Polsce                 
producentów najwyższej jakości kotłów żeliwnych                                            
i stalowych, automatycznych i zasypowych na paliwa                      
stałe, pelet i biomasę.

Misją naszej firmy jest tworzyć produkty w oparciu                     
o najwyższe standardy technologiczne z zachowaniem 
restrykcyjnych norm emisji spalin do środowiska natural-
nego.

Jesteśmy dystrybutorem nowoczesnych rozwiązań 
grzewczych; ogrzewaczy hybrydowych SMITH, zasob-
ników oraz podgrzewaczy wody DRAZICE, grzejników 
żeliwnych VIADRUS, grzejników stalowych QUINN oraz 
akcesoriów techniki grzewczej.

W ofercie naszej firmy posiadamy zbiorniki CWU,                      
zbiorniki buforowe KLIMOSZ TANK oraz innowacyjne 
zbiorniki 3w1 CWU+bufor+sprzęgło hydrauliczne z ogrze-
waniem przepływowym w opatentowanych miedzianych 
wężownicach.

Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci dystrybucyjnej                      
w Polsce i w Europie zapewniamy naszym klientom ob-
sługę na najwyższym poziomie.

DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ
Zdobyte w ciągu 25 lat doświadczenie w produkcji                      
kotłów pozwoliło Spółce Klimosz wypracować zaawan-
sowane technologicznie rozwiązania, które zaowocowały                         
szerokim gronem zadowolonych klientów, silną pozycją na 
rynku oraz mianem lidera w branży grzewczej.

Kotły Klimosz tworzymy z myślą o najbardziej wymagają-
cych użytkownikach, którzy cenią sobie najwyższą jakość, 
wygodę użytkowania oraz niezawodność.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze działu projektowego 
zajmujemy się również kompleksową obsługą zarów-
no dużych inwestycji komercyjnych, przemysłowych jak                                  
i inwestycji budownictwa jedno oraz wielorodzinnego.

Zadowolenie i zaufanie naszych klientów jest dla nas                    
największą wartością, która motywuje nas do dalszej             
pracy i rozwoju.

INNOWACJE I EKOLOGIA
Zatrudniamy najlepszych inżynierów i specjalistów                                   
z branży grzewczej oraz współpracujemy z najlepszymi 
dostawcami oferującymi produkty najwyższej jakości. 

Firma posiada własne zaplecze badawcze i pomiaro-
we, dzięki czemu każdy wyprodukowany kocioł jest                                  
monitorowany i optymalizowany pod kątem procesorów                                                  
zachodzących podczas spalania, ograniczając emisję                                                                                     
szkodliwych związków do środowiska. 

Nasze zaangażowanie w rozwój i ochronę środowiska 
potwierdzają innowacyjne rozwiązania potwierdzone                                   
i chronione prawami patentowymi zarejestrowanymi                    
w Urzędzie Patentowym RP.

Ochrona środowiska i ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                           
jest naszym priorytetowym i nadrzędnym celem,                                                
dlatego  inwestujemy w tworzenie tylko takich kotłów, 
które spełniają wymagania restrykcyjnej i prestiżowej                            
5 klasy emisji oraz EkoDesign zgodnych z normą                                                                                                                                            
EN 303-5:2012, kwalifikując się pod dotacje w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).



PRZEGLĄD KOTŁÓW KLIMOSZ

KOTŁY ZASYPOWE

Żeliwne Ze stali kotłowej P265GH Kotły dużej mocy
ze stali kotłowej P265GH

KOTŁY AUTOMATYCZNE
Z PALNIKIEM RETORTOWYM 
Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA

NA DODATKOWYM RUSZCIE

* -  nie wszystkie moce danego kotła posiadają  “EkoDesign” / „5.-klasę” wg. normy EN 303-5: 2012.
Szczegółowe informacje, które kotły oraz moce posiadają "EkoDesign” / „5-klasę”,  zostały opisane na stronach poszczególnych kotłów

15 - 45 kW 
Klimosz COMBI NG/EKO

15 - 25 kW 
Klimosz IRON EKO

100 - 200 kW 
Klimosz MAXI

15 - 45 kW 
Klimosz DUO NG/EKO

55 - 150 kW 
Klimosz DUO INDUSTRIAL NG

10 - 40 kW 
Klimosz LE / LE EKO

15 - 32 kW 
Klimosz MULTIDUO NG/EKOKOTŁY AUTOMATYCZNE

Z PALNIKIEM RYNNOWYM 
Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA

NA DODATKOWYM RUSZCIE

 15 - 45 kW 
Klimosz DUOPELET NG/EKO

55 - 150 kW 
Klimosz DUOPELET NG/EKO

KOTŁY AUTOMATYCZNE
Z PALNIKIEM RETORTOWYM 

BEZ RUSZTU DODATKOWEGO

KOTŁY AUTOMATYCZNE
Z PALNIKIEM PELETOWYM 

Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA
NA DODATKOWYM RUSZCIE

Podział kotłów według typu oraz palnika

23 - 67 kW 
Klimosz WALLY

strona  4

10 - 25 kW 
Klimosz IRON

strona  5

strona  6 strona  8 strona12 strona20

strona10 strona22

20 - 32 kW 
Klimosz MULTICOMBI NG/EKO

strona16 strona18

15 - 40 kW 
Klimosz UNIPELET

strona13 strona14 strona21
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•   wykonany z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o idealnym spasowaniu - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   wyjątkową wytrzymałość uzyskano dzięki korpusowi o grubości ścianki do 12mm
•   większa do 34% niż w kotłach konkurencji sprawność, wydajność cieplna kotła oraz większa moc osiągana  
     z jednego członu
•   największy na polskim rynku otwór załadunkowy 40 x 36 cm (aż o 53% większy od konkurencji) 
      umożliwia załadunek większych gabarytowo kawałków drewna
•   wysokiej jakości precyzyjnie wykonane rączki drzwiczek, gwarantujące pewną i komfortową 
      eksploatację, nawet po wielu latach użytkowania
•   uszczelka drzwiczek z miękkiego sznura szklanego zapewniająca doskonałą szczelność
      (uniemożliwia wydostawanie się dymu z kotła)
•   izolacja drzwi z wytrzymałego materiału (wermikulitu) zmniejszająca straty ciepła do otoczenia
•   łatwiejsza instalacja kotła, dzięki umiejscowieniu 2" gwintowanej flanszy na górze kotła
•  solidne zawiasy eliminujące efekt opadania drzwiczek po kilku latach użytkowania

W STANDARDZIE:
•   wyjmowany popielnik
•   termometr
•   zawór bezpieczeństwa
•   zawór spustowy
•   zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

OPCJA:
•   regulator ciągu +100zł netto
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)
•   sterownik KLIMOSZ PID + dmuchawa DM85 +400zł netto
•   sterownik ST-24 + dmuchawa DM85 +460zł netto
•   sterownik ST-28 + dmuchawa DM85 +580zł netto

KLIMOSZ WALLY NOWY !

żeliwny kocioł zasypowy

23kW 34kW 45kW 56kW 67kW

Cena netto / brutto 3 290 zł
4 047 zł

3 690 zł
4 539 zł

4 290 zł
5 277 zł

4 890 zł
6 015 zł

5 490 zł
6 753 zł

Kod zamówienia KO/SI/WALLY/23 KO/SI/WALLY/34 KO/SI/WALLY/45 KO/SI/WALLY/56 KO/SI/WALLY/67

Moc: węgiel / drewno  23 / 17 kW 34 / 25 kW 45 / 34 kW 56 / 41,5 kW 67 / 49 kW
Sprawność < 80%

Temperatura spalin 100 ÷ 300 °C

Waga 226 kg 288 kg 350 kg 412 kg 474 kg

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

Objętość wodna 30 dm3 39 dm3 48 dm3 57 dm3 66 dm3

Średnica wylotu spalin 147 mm

Minimalny ciąg kominowy 8 Pa 10 Pa 12 Pa 13 Pa 15 Pa

Maks. ciśnienie robocze 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 85 °C

Maksymalna długość drewna 260 mm 410 mm 560 mm 710 mm 860 mm

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 2 ”

A1
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•   bardzo dobry stosunek jakości do ceny, dzięki wysokiej jakości użytych materiałów !
•   kocioł wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości blachy wewnętrznej do 5mm
•   długi wylot spalin w konwekcyjnym wymienniku półkowym zwiększający wydajność kotła
•   małe gabaryty kotła umożliwiają montaż w małych kotłowniach
•   możliwość rozbudowy o zestaw sterownik + dmuchawa
•   regulowany dopływ powietrza wtórnego szczególnie ważny przy paleniu metodą "od góry"
•   izolowana obudowa zmniejszająca straty ciepła do otoczenia renomowanego producenta ROCKWOOL
•   łatwy w czyszczeniu dzięki prostej konstrukcji
•   posiada ruszt wodny

W STANDARDZIE:
•   wyjmowany popielnik
•   zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

OPCJA:
•   regulator ciągu +100zł netto
•   sterownik KLIMOSZ PID + dmuchawa DM85 +400zł netto
•   sterownik ST-24 + dmuchawa DM85 +460zł netto
•   sterownik ST-28 + dmuchawa DM85 +580zł netto

KLIMOSZ IRON

stalowy kocioł zasypowy

10 kW 15 kW 25 kW

Cena netto / brutto 2 020 zł / 2 484 zł 2 300 zł / 2 829 zł 2 790 zł / 3 431 zł

Kod zamówienia KO/VI/IRON/10 KO/VI/IRON/15 KO/VI/IRON/25

Moc: węgiel / drewno  10 / 10 kW 15 / 15 kW 25 / 25 kW
Sprawność 80 %

Temperatura spalin 140 ÷ 260 °C

Objętość wodna 30 dm3 45 dm3 70 dm3

Średnica wylotu spalin 140 mm 160 mm

Minimalny ciąg kominowy 12 ÷ 18 Pa 14 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze 1,5 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła zasilanie 
i powrót 1 1/2 ” 

Maksymalna długość drewna 310 mm 390 mm 400 mm

Waga 140 kg 180 kg 240 kg

A1
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•   wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
•   możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik
     (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS  +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ COMBI EKO

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

15 kW (3) 25 kW (4) 30 kW (5) 35 kW (6) 40 kW (7) 45 kW (8)

Cena netto / brutto 7 716 zł
9 490 zł

8 139 zł
10 011 zł

8 605 zł
10 584 zł

9 086 zł
11 176 zł

9 829 zł
12 090 zł

10 458 zł
12 863 zł

Kod zamówienia
w cenie (niezłożony)

KO/PA/KC22E3WUT KO/PA/KC22E4WUT KO/PA/KC22E5WUT KO/PA/KC22E6WUT KO/PA/KC22E7WUT KO/PA/KC22E8WUT

Kod zamówienia - zasobnik z lewej
dopłata: 150zł netto (złożony)

KO/PA/KC22E3WLT KO/PA/KC22E4WLT KO/PA/KC22E5WLT KO/PA/KC22E6WLT KO/PA/KC22E7WLT KO/PA/KC22E8WLT

Kod zamówienia - zasobnik z prawej
dopłata: 150zł netto (złożony)

KO/PA/KC22E3WPT KO/PA/KC22E4WPT KO/PA/KC22E5WPT KO/PA/KC22E6WPT KO/PA/KC22E7WPT KO/PA/KC22E8WPT

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 25 / 25 kW 30 / 30 kW 35 / 32 kW 40 / 35 kW 45 / 39 kW

Sprawność 83 % 80 % 81,5 % 80 % 80 % 80 %

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

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

Waga 370 kg 410 kg 455 kg 500 kg 545 kg 590 kg

Objętość wodna 35 dm3 40 dm3 50 dm3 55 dm3 60 dm3 65 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

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

Maks. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

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

+
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NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )
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•   wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
•   możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
•   modul WIFI
•   zasobnik 230 L

OPCJA:
•   zasobník 320 L +500zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy 
     + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto 
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ COMBI NG

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

15 kW (3) 20 kW (4s) 25 kW (4) 30 kW (5) 35 kW (6) 40 kW (7) 45 kW (8)

Cena netto / brutto 10 784 zł
13 264 zł

11 073 zł
13 620 zł

11 302 zł
13 901 zł

11 791 zł
14 502 zł

12 343 zł
15 182 zł

13 015 zł
16 008 zł

13 330 zł
16 395 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/315124110 KO/PA/320124110 KO/PA/325124110 KO/PA/332124110 KO/PA/335124110 KO/PA/340124110 KO/PA/345124110

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/315224110 KO/PA/320224110 KO/PA/325224110 KO/PA/332224110 KO/PA/335224110 KO/PA/340224110 KO/PA/345224110

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 20 / 20 kW 25 / 25 kW 30 / 30 kW 35 / 32 kW 40 / 35 kW 45 / 39 kW

Sprawność 83 % 80 % 80 % 81,5 % 80 % 80 % 80 %

Zakres regulacji mocy 5 ÷ 15 kW 6 ÷ 20 kW 7,5 ÷ 25 kW 9,6 ÷ 30 kW 12,2 ÷ 35 kW 13,6 ÷ 40 kW 15,7 ÷ 45 kW

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

Waga 470 kg 490 kg 510 kg 530 kg 613 kg 640 kg 640 kg

Objętość wodna 35 dm3 36 dm3 40 dm3 50 dm3 55 dm3 60 dm3 65 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

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

Maks. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

+

B3

7

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUO EKO 25 (19kW)  oraz DUO EKO 35 (29kW) - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz  

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik
     (pełna oferta na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS  +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)

KLIMOSZ DUO EKO

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

15 kW 25 kW 35 kW

Cena netto / brutto 7 177 zł
8 828 zł

7 483 zł
9 204 zł

8 773 zł
10 791 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/115117100 KO/PA/125117100 KO/PA/135117100

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/115217100 KO/PA/125217100 KO/PA/135217100

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 25 / 19 kW 35 / 29 kW

Sprawność 82 % 84 % 83 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 200 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 1,5 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

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

Waga 365 kg 435 kg 450 kg

A3

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

+
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUO NG 25 (19kW)  oraz DUO NG 35 (29kW) - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

KLIMOSZ DUO NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

B3

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
•   modul WIFI
•   zasobnik 230 L

OPCJA:
•   zasobník 320 L +500zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy+siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto 
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

15 kW 25 kW 35 kW 45 kW

Cena netto / brutto 9 591 zł
11 797 zł

9 963 zł
12 255 zł

10 927 zł
13 440 zł

12 491 zł
15 364 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/215124110 KO/PA/225124110 KO/PA/235124110 KO/PA/245134110

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/215224110 KO/PA/225224110 KO/PA/235224110 KO/PA/245234110

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 25 / 19 kW 35 / 29 kW 45 / 39 kW

Sprawność 82 % 84 % 83 % 84 %

Zakres regulacji mocy 5,1 ÷ 17 kW 7,7 ÷ 25 kW 10,5 ÷ 35 kW 12,3 ÷ 42 kW

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

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2 4,4 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3 115 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

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

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

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

Waga 425 kg 510 kg 540 kg 640 kg

+
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•   KOCIOŁ KWALIFIKUJE SIĘ DO DOTACJI !
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   kocioł nie posiada rusztu dodatkowego, dzięki czemu kwalifikuje się do dotacji PONE
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada EKO LE 10kW  - dla paliwa ekogroszek, EKO LE 20kW dla paliwa ekogroszek                           

i węgiel brunatny (sort. groszek),  EKO LE 30kW dla paliwa węgiel brunatny (sort. groszek)
•   “EkoDesign” posiada EKO LE 20kW - dla paliwa ekogroszek
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto  (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik
     (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS  +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto 
     (wymagany w przypadku ukł. zamkniętego)

KLIMOSZ EKO LE (LOW EMISSION)

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

10 kW 20 kW 30 kW 40 kW

Cena netto / brutto 7 679 zł
9 445 zł

8 169 zł
10 048 zł

9 121 zł
11 219 zł

9 769 zł
12 015 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/1410117100 KO/PA/1420117100 KO/PA/1430117100 KO/PA/1440117100

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/1410217100 KO/PA/1420217100 KO/PA/1430217100 KO/PA/1440217100

Moc: ekogroszek / pelet  10 / 10 kW 20 / 20 kW 30 kW / 30 kW

w trakcie 
certyfikacji

Sprawność 89,7 % 90,3 % 89 %

Zakres regulacji mocy 3 ÷ 11 kW 7 ÷ 21 kW 10 ÷ 30 kW

Temperatura spalin 90 ÷ 140 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,6 m2 3,6 m2 4,1 m2

Objętość wodna 83 dm3 105 dm3 112 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 5 ÷ 15 Pa 10 ÷ 20 Pa 12 ÷ 24 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65-80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie i powrót 1 1/2 ” 

Waga 450 kg 500 kg 550 kg

A3

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

tylko dla mocy 20kW

10
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•   NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY MODEL KOTŁA DO DOTACJI !
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   kocioł nie posiada rusztu dodatkowego, dzięki czemu kwalifikuje się do dotacji PONE
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane 
     przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   gumowa uszczelka w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada LE 10kW dla paliwa ekogroszek, LE 20kW dla paliwa ekogroszek
      i węgiel brunatny (sort. groszek),  LE 30kW dla paliwa węgiel brunatny (sort. groszek)
•   “EkoDesign” posiada LE 20kW - dla paliwa ekogroszek
•   pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

KLIMOSZ LE (LOW EMISSION)

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

10 kW 20 kW 30 kW 40 kW

Cena netto / brutto 9 561 zł
11 759 zł

10 165 zł
12 503 zł

11 059 zł
13 603 zł

12 354 zł
15 195 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/1210124110 KO/PA/1220124110 KO/PA/1230124110 KO/PA/1240124110

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/1210224110 KO/PA/1220224110 KO/PA/1230224110 KO/PA/1240224110

Moc: ekogroszek / pelet  10 / 10 kW 20 / 20 kW 30 kW / 30 kW

w trakcie 
certyfikacji

Sprawność 89,7 % 90,3 % 89 %

Zakres regulacji mocy 3 ÷ 11 kW 7 ÷ 21 kW 10 ÷ 30 kW

Temperatura spalin 90 ÷ 140 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,6 m2 3,6 m2 4,1 m2

Objętość wodna 83 dm3 105 dm3 112 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 5 ÷ 15 Pa 10 ÷ 20 Pa 12 ÷ 24 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65-80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie i powrót 1 1/2 ” 

Waga 470 kg 520 kg 570 kg

B3

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

tylko dla mocy 20kW

11

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
•   modul WIFI
•   zasobnik 230 L

OPCJA:
•   zasobník 320 L +500zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy+siłownik
     (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto 
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )
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•   bardzo dobry stosunek jakości do ceny, dzięki wysokiej jakości użytych materiałów !
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej o grubości wymiennika do 5mm
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   posiada niechłodzony wyciągalny ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   posiada czopuch poziomy - stały
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto  (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS  +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)

KLIMOSZ IRON EKO

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

15 kW 25 kW

Cena netto / brutto 5 740 zł  /  7 060 zł 6 090 zł  /  7 490 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/1315117100 KO/PA/1315217100

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/1325117100 KO/PA/1325217100

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 12 kW 25 / 20 kW

Sprawność 82,7 - 86,5 %

Temperatura spalin 140 ÷ 260 °C

Objętość wodna 45 dm3 70 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 20 ÷ 30 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 1,5 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65-80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 1 1/4 ” 

Waga 295 kg 305 kg

A3
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NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

+
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•   kocioł UNIPELET jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń
     CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
•   kocioł uzyskał certyfikat ekologiczny wystawiony przez Główny Instytut Górnictwa,
•   produktem spalania w nowoczesnych palnikach peletowych Klimosz jest w produkowany w minimalnej ilości
     popiół drzewny (~0,5% - tj. 5kg z 1tony dla peletu klasy ENPlus A1) którego można używać jako bionawóz w ogródku
•   wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem
     czyszczenia w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
•   posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznawiania pracy
•   posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
•   posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne 
     zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
•   pojemny zasobnik 310L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 7dni)
•   możliwość spalania węgla/drewna zastępczo po wyjęciu palnika i montażu zaślepki (dołączona w standardzie)
•   żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
•   10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet
•   zasobnik 310 L
•   zaślepka palnika peletowego

OPCJA:
•   moduł WIFI +460zł netto
•   zasobník 900 L +540zł netto
•   zasobník 1700 L +1170zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ UNIPELET

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

15 kW (4) 25 kW (5) 35 kW (6) 40 kW (7)

Cena netto / brutto 8 638 zł
10 625 zł

9 137 zł
11 239 zł

9 806 zł
12 061 zł

10 238 zł
12 592 zł

Kod zamówienia KO/PA/615065406 KO/PA/625065406 KO/PA/635065406 KO/PA/640065406

Sprawność 87 % 90 % 90 % 90 %

Zakres regulacji mocy 4,5 ÷ 15 kW 7,5 ÷ 25 kW 9,6 ÷ 35 kW 12 ÷ 40 kW

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

Objętość wodna 36 dm3 41 dm3 50 dm3 55 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

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

Maks. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65-80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

Waga 260 kg 310 kg 390 kg 420 kg

+

A3
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NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )
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•   kocioł DUOPELET EKO jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń
     CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
•   palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem
     czyszczenia w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznawiania pracy
•   posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
•   posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne 
     zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
•   pojemny zasobnik 310L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie paliwa (do 7dni)
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUOPELET EKO 15, 25 oraz 35 - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet
•   zasobnik 310 L

OPCJA:
•   moduł WIFI +460zł netto
•   zasobník 900 L +540zł netto
•   zasobník 1700 L +1170zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)

KLIMOSZ DUOPELET EKO

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

15 kW 25 kW 35 kW

Cena netto / brutto 8 751 zł  /  10 763 zł 9 053zł  /  11 136zł 10 419 zł  /  12 816 zł

Kod zamówienia: palnik z lewej KO/PA/1015165406 KO/PA/1025165406 KO/PA/1035165406

Kod zamówienia: palnik z prawej KO/PA/1015265406 KO/PA/1025265406 KO/PA/1035265406

Sprawność 90 % 91 % 91 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 170 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 1,5 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót

1 1/2 ” 

Waga 320 kg 375 kg 390 kg

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

+

A3
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•   kocioł DUOPELET NG jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń
     CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
•   palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia
      w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznawiania pracy
•   posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
•   posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne 
     zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
•   pojemny zasobnik 310L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie paliwa (do 7dni)
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUOPELET NG 15, 25 oraz 35 - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet
•   moduł WIFI
•   zasobnik 310 L

OPCJA:
•   zasobník 900 L +540zł netto
•   zasobník 1700 L +1170zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ DUOPELET NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

15 kW 25 kW 35 kW 45 kW

Cena netto / brutto 10 619 zł
13 061 zł

11 052 zł
13 594 zł

12 423 zł
15 280 zł

13 444 zł
16 536 zł

Kod zamówienia: palnik z lewej KO/PA/715165416 KO/PA/725165416 KO/PA/735165416 KO/PA/745173316

Kod zamówienia: palnik z prawej KO/PA/715265416 KO/PA/725265416 KO/PA/735265416 KO/PA/745273316

Sprawność 91 % 91 % 91 % 90 %

Zakres regulacji mocy 4,5 ÷ 15 kW 7,5 ÷ 25 kW 10,5 ÷ 35 kW 13,5 ÷ 42 kW

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

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2 4,4 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3 115 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 15 Pa 10 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar 1,8 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót

1 1/2 ” 

Waga 380 kg 450 kg 480 kg 560 kg

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

+

B3
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•   wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
•   możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz 

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS  +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ MULTICOMBI EKO

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

20 kW (4) 32 kW (5)

Cena netto / brutto 9 036 zł  /  11 114 zł 9 312 zł  /  11 454 zł

Kod zamówienia 
w cenie (niezłożony)

KO/PA/KMC22E4WUT KO/PA/KMC22E5WUT

Kod zamówienia: zasobnik z lewej
dopłata: 150zł netto (złożony)

KO/PA/KMC22E4WLT KO/PA/KMC22E5WLT

Kod zamówienia: zasobnik z prawej
dopłata: 150zł netto (złożony)

KO/PA/KMC22E4WPT KO/PA/KMC22E5WPT

Sprawność 85 % 85 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 220 °C

Waga 475 kg 490 kg

Objętość wodna 40 dm3 50 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

A3
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•   wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
•   ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
•   możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
•   modul WIFI
•   zasobnik 230 L

OPCJA:
•   zasobník 320 L +500zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy  + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto  (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ MULTICOMBI NG

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

20 kW (4) 32 kW (5)

Cena netto / brutto 11 849 zł  /  14 574 zł 12 909 zł  /  15 878 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/520124210 KO/PA/532124210

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/520224210 KO/PA/532224210

Sprawność 85 % 85 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 220 °C

Waga 490 kg 520 kg

Objętość wodna 40 dm3 50 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

B3
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada MULTIDUO EKO 32 (25kW) - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz   

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
•   zasobnik 200 L

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
•   moduł WIFI (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) +460zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto 
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)

KLIMOSZ MULTIDUO EKO

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

15 kW 20 kW 32 kW

Cena netto / brutto 7 802 zł
9 596 zł

8 171 zł
10 050 zł

9 793 zł
12 046 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/1115117200 KO/PA/1120117200 KO/PA/1132117200

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/1115217200 KO/PA/1120217200 KO/PA/1132217200

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 20 / 17 kW 32 / 25 kW

Sprawność 85 % 89 % 87 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 170 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 1,5 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie
i powrót wody

1 1/2 ” 

Waga 365 kg 435 kg 450 kg

+

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK
KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

A3
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   5-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada MULTIDUO NG 32 (29kW) - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
•   modul WIFI
•   zasobnik 230 L

OPCJA:
•   zasobník 320 L +500zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto 
     (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ MULTIDUO NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

+

15 kW 20 kW 32 kW

Cena netto / brutto 10 256 zł
12 615 zł

10 570 zł
13 001 zł

11 647 zł
14 325 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/415124210 KO/PA/420124210 KO/PA/432124210

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/415224210 KO/PA/420224210 KO/PA/432224210

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 25 / 19 kW 35 / 29 kW

Sprawność 85 % 89 % 87 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 170 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2

Objętość wodna 70 dm3 92 dm3 105 dm3

Średnica wylotu spalin 160 mm

Zalecany ciąg kominowy 10 ÷ 20 Pa 15 ÷ 20 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie
i powrót

1 1/2 ” 

Waga 425 kg 510 kg 540 kg

B3

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

19
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   pojemny zasobnik 505L - 1000L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   4-lata gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUO INDUSTRIAL NG 100 (86kW) - dla paliwa: pelet
•   wersja 2x50 oraz 2x75 posiada dwa palniki pracujące w trybie sekwencyjnym, co umożliwia znaczne
     zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku okresu mniejszego zapotrzebowania na moc cieplną 
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT
     (55kW, 75kW, 100kW, 150kW)
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTindustrial
     (2x50kW, 2x75kW)
•   moduł WIFI (tylko w: 55kW, 75kW, 100kW, 150kW)
•   zasobnik 505L (55kW, 75kW)
•   zasobnik 780L (100kW)
•   zasobnik 940L (150kW)
•   dwa zasobniki 2x 500L (2x 50kW, 2x 75kW)

OPCJA:
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik
     (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto
     (wymagany w przypadku opalania peletem)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG

stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem retortowym

+

55 kW 75 kW 100 kW 100 kW (2x50) 150 kW 150 kW (2x75)

Cena netto / brutto 14 706 zł
18 089 zł

16 613 zł
20 433 zł

22 773 zł
28 011 zł

26 280 zł
32 324 zł

29 998 zł
36 898 zł

32 525 zł
40 006 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/255144110 KO/PA/275144110 KO/PA/2100194110 KO/PA/2100156100 KO/PA/21501104110 KO/PA/21501106100

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/255244110 KO/PA/275244110 KO/PA/2100294110 KO/PA/2100256100 KO/PA/21502104110 KO/PA/21502106100

Moc: ekogroszek / pelet 55 / 48 kW 75 / 66 kW 100 / 86 kW 2x50 / 2x43 kW 150 / 133 kW 2x75 / 2x67 kW

Sprawność 87 % 84 % 88 % 85 %

Zakres regulacji mocy 16,5 ÷ 55 kW 23 ÷ 75 kW 31 ÷ 100 kW 50 ÷ 150 kW

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

Powierzchnia wymiany ciepła 5,8 m2 8,1 m2 11,1 m2 15,2 m2

Objętość wodna 148 dm3 195 dm3 260 dm3 360 dm3

Średnica wylotu spalin 195 mm

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

Maks. ciśnienie robocze wody 1,8 bar 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 2 ” 2 1/2 ” 

Waga 840 kg 980 kg 1370 kg 1420 kg 1540 kg 1580 kg

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

tylko dla mocy 55kW

20

55kW
75kW

100kW
2x50kW

150kW
2x75kW

B7B5
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•   kocioł DUOPELET NG jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji CO,
     NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
•   posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz
     umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
•   przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane
      przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym 
      systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchowe oraz mechaniczne
      z ruchomym rusztem palnika
•   posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznawiania pracy
•   posiada niezawodną zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
•   posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi dodatkowe
      zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia, niezawodne i działające bez prądu
•   pojemny zasobnik 900L - 1700L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie (do 7dni)
•   ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
•   4-lata gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   "5-klasę" posiada DUOPELET NG 75 - dla paliwa: pelet
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet
•   moduł WIFI
•   zasobnik 900 L (55kW, 75kW)
•   zasobnik 1700 L (100kW, 150kW)

OPCJA:
•   zasobník 1700 L +640zł netto 
     (tylko dla 55kW i 75kW)
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)

KLIMOSZ DUOPELET NG (INDUSTRIAL) 

stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem peletowym

+

55 kW 75 kW 100 kW 150 kW

Cena netto / brutto 21 876 zł
26 907 zł

25 476 zł
31 336 zł

33 748 zł
41 510 zł

46 046 zł
56 637 zł

Kod zamówienia: palnik z lewej KO/PA/755183316 KO/PA/775183316 KO/PA/7100183316 KO/PA/7150183316

Kod zamówienia: palnik z prawej KO/PA/755283316 KO/PA/775283316 KO/PA/7100283316 KO/PA/7150283316

Sprawność 91 % 92 % 90 % 90 %

Zakres regulacji mocy 15 ÷ 55 kW 22,5 ÷ 75 kW 29 ÷ 100 kW 42 ÷ 150 kW

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

Powierzchnia wymiany ciepła 5,8 m2 8,1 m2 11,1 m2 15,2 m2

Objętość wodna 148 dm3 195 dm3 260 dm3 360 dm3

Średnica wylotu spalin 195 mm

Zalecany ciąg kominowy 20 ÷ 30 Pa 20 ÷ 35 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 1,8 bar 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła - zasilanie 
i powrót 2 " 2  1/2 "

Waga 820 kg 960 kg 1415 kg 1575 kg

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

tylko dla mocy 55kW
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•   kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH 
•   łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
•   wersja 200kW posiada dwa palniki pracujące w trybie sekwencyjnym, 
     co umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku okresu 
     mniejszego zapotrzebowania na moc cieplną
•   zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie
     opatentowane przez firmę Klimosz
•   rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
•   niska konstrukcja umożliwia montaż w niskich kotłowniach 
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed 
      zniszczeniem przy załadunku paliwa
•   minimalne straty ciepła dzięki użyciu wysokiej jakości izolacji marki ROCKWOOL
•   pojemny zasobnik 780L - 1440L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
•   "5-klasę" posiada MAXI 200 - dla paliwa: węgiel kamienny oraz węgiel brunatny
•   4-lata gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
•   bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

W STANDARDZIE:
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT (100kW, 150kW)
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTindustrial (200kW)
•   moduł WIFI (tylko do: 100kW, 150kW)
•   zasobnik 780L (100kW)
•   zasobnik 940L (150kW)
•   dwa zasobniki 2x 720L (200kW)

OPCJA:
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem)

KLIMOSZ MAXI

stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem retortowym

100 kW 150 kW 200 kW (2x100)

Cena netto / brutto 28 595 zł  /  35 172 zł 30 636 zł  /  37 682 zł 42 201 zł  /  51 908 zł

Kod zamówienia: zasobnik z lewej KO/PA/8100194110 KO/PA/81501104110
KO/PA/82000116100

Kod zamówienia: zasobnik z prawej KO/PA/8100294110 KO/PA/81502104110

Moc: ekogroszek / pelet 100 / 80 kW 150 / 130 kW 200 (2x100) / 160 (2x80) kW

Sprawność 88 % 87 % 86 %

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

Temperatura spalin 100 ÷ 260 °C

Powierzchnia wymiany ciepła 10,8 m2 15,3 m2 20,2 m2

Objętość wodna 450 dm3 500 dm3 650 dm3

Średnica wylotu spalin 195 mm

Zalecany ciąg kominowy 20 ÷ 30 Pa

Maks. ciśnienie robocze wody 2 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła - zasilanie
i powrót 2 1/2 ” 

Waga 1160 kg 1450 kg 2100 kg

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez 

firmę KLIMOSZ

Rozmieszczenie po obu stronach króćców 
do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu

innowacyjne rozwiązanie stosowane 
w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

100kW 150kW 200kW

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

22
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Maxi 100 kW , 150 kW

23

Maxi 200 kW (2x100kW)
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•   podstawa pod kocioł wykonana z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości ścianki do 6mm wraz z kołnierzem wodnym
•   żeliwny palnik retortowy (w ZPA) przeznaczony do spalania ekogroszku
•   żeliwny palnik rynnowy (w ZPR) przeznaczony do spalania niskiej jakości ekogroszku,
     mieszanek ekogroszek+miał, biomasy oraz peletu gorszej jakości
•   niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
•   regulowana stopka zasobnika oraz klapa na siłownikach hydraulicznych
•   mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem 
     przy załadunku paliwa
•   zestaw nie posiada w standardzie sterownika, do zestawu rekomendujemy sterownik
     KLIMOSZ ecoCONTROL lub KLIMOSZ KOMFORT RT-16
•   UWAGA! zestaw nie jest kompatybilny z Nowym Wally (typ S), pasuje wyłącznie do 
     Wally (typ 22), Wally26 oraz Viadrus U22 i U26

W STANDARDZIE:
•   podstawa pod kocioł z kołnierzem wodnym
•   kompletny palnik retortowy (ZPA) lub rynnowy (ZPR)
•   wyjmowalny popielnik
•   silikon wysokotemperaturowy
•   zasobnik 200 L
•   zestaw płyt ceramicznych 
     (tylko do ZPA/ZPR dla Wally/U22 )

OPCJA:
•   zasobnik 320 L +500zł netto
•   sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
     +675zł netto
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORT 
     +1220zł netto
•   moduł WIFI +460zł netto
     (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) 
•   zabezpieczenie powrotu:
     zawór 4-drogowy + siłownik
     (na końcu katalogu)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto
     (wymagany w przypadku ukł. zamkniętego)

Zestaw palnika automatycznego (ZPA / ZPR)

do kotłów: Klimosz WALLY (22), Wally 26, Viadrus Hercules U22, U26 

ZPA 15 kW 
(3)

ZPA 25 kW 
(4)

ZPA 30 kW 
(5)

ZPA 35 kW 
(6)

ZPA 40 kW 
(7)

ZPA 45 kW 
(8)

ZPR 20 kW 
(4)

ZPR 32 kW 
(5)

Cena netto / brutto 3 990 zł
4 907 zł

4 080 zł
5 018 zł

4 240 zł
5 215 zł

4 400 zł
5 412 zł

4 720 zł
5 805 zł

5 080 zł
6 248 zł

4 080 zł
5 018 zł

4 240 zł
5 215 zł

Kod zamówienia:
Wally (22) / Viadrus Hercules U22 CK/ZPA/U22/3W CK/ZPA/U22/4W CK/ZPA/U22/5W CK/ZPA/U22/6W CK/ZPA/U22/7W CK/ZPA/U22/8W CK/ZPR/U22/4W CK/ZPR/U22/5W

Kod zamówienia:
Wally 26 / Viadrus Hercules U26 - CK/ZPA/U26/4W CK/ZPA/U26/5W CK/ZPA/U26/6W CK/ZPA/U26/7W - CK/ZPR/U26/4W CK/ZPR/U26/5W

Moc: ekogroszek / pelet  15 / 15 kW 25 / 25 kW 30 / 30 kW 35 / 32 kW 40 / 35 kW 45 / 39 kW 20 / 16 kW 32 / 20 kW

Sprawność 83 % 80 % 81,5 % 80 % 80 % 80 % 85 % 85 %

Zakres regulacji mocy 5 ÷ 15 kW 7,5 ÷ 25 kW 9,6 ÷ 30 kW 12,2 ÷ 35 kW 13,6 ÷ 40 kW 15,7 ÷ 45 kW 6 ÷ 20 kW 9,6 ÷ 32 kW

Temperatura spalin 100 ÷ 250 °C 120 ÷ 260 °C 100 ÷ 220 °C

Waga (kocioł wraz z zestawem 
po przezbrojeniu)

370 kg 410 kg 455 kg 500 kg 545 kg 590 kg 475 kg 490 kg

Objętość wodna 35 dm3 40 dm3 50 dm3 55 dm3 60 dm3 65 dm3 40 dm3 50 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

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

Max. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65 ÷ 80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

Wally (22)/U22 + ZPA/ZPR

Żeliwny palnik retortowy (ZPA) Żeliwny palnik rynnowy (ZPR)

24

A3



25

•   kocioł po konwersji wraz z zestawem palnika peletowego staje się produktem 
     ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska,
     przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
•   palnik o wysokiej sprawności >90%
•   palnik peletowy z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie:
      przedmuchowe oraz mechaniczne z ruchomym rusztem palnika
•   posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznawiania pracy
•   posiada niezawodną zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu 
      ze specjalnego stopu metali
•   posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi dodatkowe
      zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia, niezawodne i działające bez prądu
•   pojemny zasobnik 310L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 7dni)
•   możliwość spalania węgla/drewna zastępczo po wyjęciu palnika i montażu zaślepki
     (dołączona w standardzie)
•   UWAGA! zestaw nie jest kompatybilny z Nowym Wally (typ S), pasuje
       wyłącznie do Wally (typ 22) oraz Viadrus U22

W STANDARDZIE:
•   palnik peletowy
•   sterownik KLIMOSZ KOMFORTpelet
•   zasobnik 310 L
•   podajnik 1.5m
•   karbowana rura SPIRO 1m
•   płyty ceramiczne
•   drzwi z otworem na palnik
•   zaślepka palnika peletowego

OPCJA:
•   moduł WIFI +460zł netto
•   zasobník 900 L +540zł netto
•   zasobník 1700 L +1170zł netto
•   zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
•   zawór schładzający DBV-1 +331zł netto  
     (wymagany w przypadku ukł. zamkniętego)

Zestaw palnika peletowego (ZPP)

do kotłów: Klimosz WALLY (U22), Viadrus Hercules U22

NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
( OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY )

Wally (22) + ZPP 15 kW (4) 25 kW (5) 35 kW (6) 40 kW (7)

Cena netto / brutto 5 360 zł
6 592 zł

5 440 zł
6 691 zł

5 505 zł
6 771 zł

5 570 zł
6 851 zł

Kod zamówienia:
Wally (22) / Viadrus Hercules U22 CK/ZPP/U22/4S/150 CK/ZPP/U22/5S/150 CK/ZPP/U22/6S/150 CK/ZPP/U22/7S/150

Sprawność 87 % 90 % 90 % 90 %

Zakres regulacji mocy 4,5 ÷ 15 kW 7,5 ÷ 25 kW 9,6 ÷ 35 kW 12 ÷ 40 kW

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

Objętość wodna 36 dm3 41 dm3 50 dm3 55 dm3

Średnica wylotu spalin 156 mm

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

Max. ciśnienie robocze wody 4 bar

Zalecana temp. pracy kotła 65-80 °C

Podłączenie kotła: zasilanie 
i powrót 6/4”  /  2"  GZ

Waga (kocioł wraz z zestawem 
po przezbrojeniu) 260 kg 310 kg 390 kg 420 kg
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26 Akcesoria ESBE, wyposażenie dodatkowe, sterowniki

KLIMOSZ 
KOMFORT 

RT-16

KLIMOSZ
KOMFORTindustrial

RT-16i

KLIMOSZ
KOMFORTpelet

RT-16p

KLIMOSZ 
ecoCONTROL

TATAREK
KLIMOSZ 

PID RT-04C

TECH
ST-24

SIGMA

TECH
ST-28
z PID

do kotłów serii  „NG”
OPCJA: kotły serii  „EKO”

kotły dużych mocy 
z dwoma palnikami

kotły z palnikiem 
peletowym kotły serii "EKO" kotły zasypowe

Cena netto / brutto 1 220 zł
1 500 zł

2 163 zł
2 660 zł

1 220 zł
1 500 zł

675 zł
830 zł

400 zł
492 zł

460 zł
565 zł

580 zł
713 zł

Kod zamówienia AU/ST/RT16 AU/ST/RT16IND AU/ST/RT16P AU/TMK/JOKER

AU/RE/04CPID
Wally(22) / Viadrus

AU/ST/ST24
Wally(22) / Viadrus

AU/ST/ST28
Wally(22) / Viadrus

AU/RE/04CPIDDM85
Wally(S)

AU/ST/ST24DM85
Wally(S)

AU/ST/ST28DM85
Wally(S)

Ilość obsługiwanych pomp C.O. 2 4 2 1 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 cyrkulacyjna C.W.U. x x x

Strefy czasowe dla pompy cyrkulacyjnej x x x

Pompa by-pass (kotłowa) x

Obsługiwane zawory czterodrogowe 2 4 2 1

Szybki start x x x x x

Obsługa krzywych grzewczych 2 4 2

Wbudowana tygodniówka x

Tryb LATO / ZIMA x x x x x

Automatyczna zmiana trybu LATO / ZIMA x x x

Tryb JESIEŃ x x x

Ilość obsługiwanych termostatów pokojowych 2 4 2 1

Sterowanie kotła przez WIFI TAK, po dokupieniu 
modułu WIFI Wkrótce dostępny TAK, po dokupieniu 

modułu WIFI Niedostępny

Ilość obsługiwanych podajników 1 2 2 1

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

Wtyk USB do aktualizacji oprogramowania x x x

Tryb ręczny x x x x x x

A0

Moduł WIFI
KLIMOSZ KOMFORT

Bezprzewodowy
panel pokojowy 

ecoCONTROL

Bezprzewodowy
panel pokojowy

AURATON 2025RTH
KLIMOSZ KOMFORT

Przewodowy
panel pokojowy
AURATON 2025

KLIMOSZ KOMFORT

Zawór
bezpieczeństwa

STS 20

Zawór
zabezpieczająco
-dwufunkcyjny

DBV-1  3/4"

tylko dla
KLIMOSZ KOMFORT:

RT-16, RT-16P

tylko dla
KLIMOSZ ecoCONTROL

tylko dla
KLIMOSZ KOMFORT:
RT-16, RT-16i, RT-16p

tylko dla 
KLIMOSZ KOMFORT:
RT-16, RT-16i, RT-16p

wymagany przy opalaniu 
peletem lub biomasą
w kotłach z palnikiem

retortowym/rynnowym

wymagany w przypadku 
instalacji w układzie 

zamkniętym

Cena netto / brutto 460 zł
565 zł

135 zł
166 zł

400 zł
492 zł

189 zł
232 zł

210 zł
258 zł

331 zł
407 zł

Kod zamówienia CA/TAT/8450 AU/TMK/K600 AU/RE/K004/2 AU/RE/K004/3 CV/U6/9117 CV/U6/14826

A0

Zawór 4-drogowy
ESBE VRG141

DN25 GW

Zawór 4-drogowy
ESBE VRG141

DN32 GW

Zawór 4-drogowy
ESBE VRG141

DN40 GW

Zawór 4-drogowy
ESBE  VRG141

DN50 GW

Siłownik do zaworu 
4-drogowego ESBE ARA 661 

(3-PUNKTOWY) SPDT

Cena netto / brutto 180 zł
221 zł

200 zł
246 zł

300 zł
369 zł

400 zł
492 zł

500 zł
615 zł

Kod zamówienia AR/CO/ZM001 AR/CO/ZM001/1 AR/CO/ZM001/2 AR/CO/ZM001/3 AR/RE/S002/2

A0



27Moduł WIFI         Aplikacja KLIMOSZ dostępna jest do pobrania na platformy: Android oraz iOs lub logując się za pomocą przeglądarki www.

na powyższych screenach pokazano widok panelu sterowania po zalogowaniu się przez przeglądarkę www
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DLACZEGO KOTŁY KLIMOSZ TO NAJLEPSZY WYBÓR ?
Każdy kocioł Klimosz tworzony jest z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie 
najwyższą jakość, wygodę użytkowania oraz niezawodność. Projektując kotły Klimosz przyświeca nam jeden cel, 
aby stworzyć produkt w oparciu o najwyższe standardy technologiczne z zachowaniem restrykcyjnych norm emisji 
spalin do środowiska naturalnego.

Sprawdzona konstrukcja
Sprawdzona od wielu lat stalowa i żeliwna konstrukcja kotłów Klimosz jest bazą do tworzenia nowych 
projektów w opaciu o najwyższe standardy jakościowe gwarantujące wieloletnią bezawaryjną pracę.

Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość na lata
Stal kotłowa wykonana z najlepszego stopu P265GH o podwyższonej wytrzymałości na wysokie                      
temperatury oraz grubości wymiennika do 8mm gwarantuje długie i bezpieczne użytkowanie kotła.            
Szacowana żywotność kotła wynosi do 25 lat.

Kotły 100% z Polski
Klimosz Sp. z o.o. to od wielu lat sprawdzona marka na rynku techniki grzewczej w Polsce i Europie z 100%  
polskim kapitałem. Wspieramy polską gospodarkę, zatrudniamy najlepszych inżynierów i specjalistów            
z branży, współpracując z najlepszymi polskimi dostawcami oferującymi produkty najwyższej jakości,      
w których zastosowano polską myśl technologiczną i innowacyjność.              

Ekologia i komfort
Ochrona środowiska i ograniczenie niskiej emisji jest naszym priorytetowym i nadrzędnym celem,                                                
dlatego  inwestujemy w tworzenie tylko takich kotłów, które spełniają wymagania restrykcyjnej                                     
i prestiżowej 5-klasy emisji zgodnych z normą EN 303-5:2012 oraz EkoDesign, kwalifikując się pod 
dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

www.klimosz.pl

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
NIP: PL 651-16-11-021

pieczątka dystrybutora

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. 
Ze względu na możliwe błędy w druku zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Najbardziej aktualna wersja katalogów/cenników jest zawsze do pobrania na naszej stronie: www.klimosz.pl dział “Pliki do pobrania”.v28172017
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