
Dostępny już od 9 kW !
Ochronne drzwiczki przednie
Nowoczesny sterownik dotykowy*1

Możliwość sterowania kotłem zdalnie*2

Zgodny z Ecodesign - możliwość dotacji !
Duży zasobnik 156L lub aż 256L z nadstawką
Wymiennik płomieniówkowy, stal kotłowa P265GH
Wysokość: 104cm, szerokość: 100cm, głębokość: 74cm

Wysoka wydajność
Wysokiej wydajności wymiennik płomieniówkowy 
o dużej powierzchni grzewczej zapewnia wysoki odzysk 
ciepła ze spalin, a tym samym zapewniając niskie 
zużycie opału.

Palnik peletowy zaprojektowany specjalnie do maksymalnie wydajnego opalania peletem !
Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany specjalnie do maksymalnie wydajnego spalania peletu osiąga 
sprawność procesu spalania do 99%. Oferuje niespotykany dotąc komfort użytkowania porównywalny do kotłów 
gazowych - kocioł samoczynnie się rozpala, wygasza bądź wznawia pracę - w zależności od zapotrzebowania na 
ciepło. Palnik posiada podwójny automatyczny system czyszczenia w standardzie (przedmuchowy oraz mechaniczny 
- z  ruchomym rusztem palnika). Układ podający jest oddzielony od zasobnika topliwą rurą typu SPIRO pełniącą
funkcję niezawodnego zabezpieczenia przeciw cofnięciu się płomienia.

Łatwiejszy i szybszy w montażu
Króćce do instalacji C.O. wyprowadzono z tyłu kotła, 
i zostały specjalnie zaprojektowane celem łatwiejszego 
montażu zaworu czterodrogowego z  siłownikiem. 
Króćce do instalacji C.W.U. wyprowadzono osobno 
również z tyłu kotła dla ułatwienia montażu.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany 
z  najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o podwyższonej plastyczności.

Dostępny z sterownikiem dotykowym!
Kocioł jest dostępny z trzema różnymi sterownikami 
do wyboru: dwa modele z przyciskami oraz model 
dotykowy z dużym, kolorowym ekranem dotykowym 
(za dopłatą). Każdy sterownik można doposażyć 
o opcjonalny moduł WiFi aby sterować kotłem zdalnie.

Ekologiczne źródło grzewcze
Seria MINIPELET to kotły nowej generacji, przyjazne 
dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń, czego 
potwierdzeniem jest uzyskanie przez kotły tej serii 
wysokiej klasy efektywności energetycznej.

MINIPELET
 Kocioł na dotację Czyste Powietrze 2.0

Modulowana moc
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów 
PID lub FuzzyLogic (w zalezności od sterownika) 
kocioł w  sposób płynny automatycznie dostosowuje 
swoją moc w zakresie 30-100% mocy nominalnej przy 
zachowaniu niezmiennie wysokiej wydajności.

Możliwość powiększenia zasobnika
Kocioł można rozbudować o nadstawkę powiększającą 
standardową pojemność zasobnika o dodatkowe 150L, 
uzyskując łącznie aż 256L pojemności. Duża pojemność 
zasobnika umożliwia komfortową obsługę kotła dzięki 
wyjątkowo długiemu czasie pracy na jednym zasypie 
opału jak na kocioł o tak kompaktowych wymiarach!

 Pojemność aż 256L po rozbudowie

 Automatyczna zapalarka

Automatyczne czyszczenie rusztu palnika

Zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia

*1 - Sterownik dotykowy PLUM ecoMAX 860P dostępny za dopłatą.  *2 - Wymaga opcjonalnego modułu WiFi. V 150921

NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI 
STAL KOTŁOWA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ
NISKIE ZUŻYCIE PELETU

DO 92,1%P265GH



Notatk i  /  O fer ta  cenowa :

MINIPELET 9 12 15 18 25

Paliwo podstawowe - pelet drzewny, granulacja 6mm (zgodne z  normą PN-EN 303-5:2012)

Efektywność energetyczna ErP - A+ A+ A+ A+ A+

Orientacyjny dobór kotła do budynku m2
niedociepl. 

<80
dociepl. <110

niedociepl. 
<110

dociepl. <150

niedociepl. 
<140

dociepl. <190

niedociepl. 
<170

dociepl. <220

niedociepl. 
<250

dociepl. <320

Zakres regulacji mocy kW 2,6 - 9 3,3 - 12 4,5 - 15,2 5,4 - 18,1 7,11 - 24,65

Sprawność % 91,8 91,5 91,4 92,1 91,24

Powierzchnia wymiany ciepła m2 1,95 2,03 2,03 2,1 2,1

Objętość wodna dm3 75 75 75 75 75

Waga kg 280 280 280 280 280

Możliwość montażu w układzie zamkniętym

Zalecany ciąg kominowy Pa 15 - 20

Średnica czopucha mm 160

Pojemność zasobnika paliwa dm3 bez nadstawki - 106, z nadstawką - 256

Średnica króćców C.O. Cal 5/4

Średnica króćców C.W.U. Cal 1

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Ze względu na możliwe błędy zastrzegamy 
sobie prawo do zmian. Chroń z nami środowisko i walcz ze smogiem  - wybieraj ekologiczne urządzenia grzewcze firmy Klimosz! Więcej informacji na www.klimosz.pl
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