
WALLY HOLZ

Seria WALLY HOLZ to kocioł zgazowujący drewno ze 
stalowym wymiennikiem. Zapewnia jedną z najtańszych 
form ogrzewania dostępnych na rynku przy obecnych 
cenach paliw. Dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika 
wyłożonej ceramiką i kontroli procesu spalania realizowanej 
przez sterownik, osiągnięto wysoką wydajność ~90%. 
Efektem są wyjątkowo czyste spaliny i czysty proces 
spalania, dzięki czemu kocioł tego typu spełnia najwyższe 
europejskie i krajowe standardy i normy ekologiczne.

Kocioł na dotację, zgodny 
z wymogami Programu:

"CZYSTE POWIETRZE 2.0"

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy pełnej 3-letniej gwarancji na szczelność 
wymiennika. Szczegóły warunków gwarancji dostępne 
w DTR kotła.

GWARANCJI
3-lata

Ekologiczne źródło ciepła
Seria WALLY HOLZ to kotły nowej generacji, przyjazne 
dla środowiska o znacznie niższej emisji zanieczyszczeń 
i  mniejszym zużyciu opału niż kotły poprzednich ge-
neracji.

ecodesign
Certyfikowana stal kotłowa

Klimosz WALLY HOLZ został wykonany z  najwyższej 
jakości stali kotłowej o  podwyższonej odporności na 
temperaturę i zwiększonej plastyczności.

STAL KOTŁOWA

Ceramika wewnątrz kotła
Specjalne płyty ceramiczne pełnią funkcję katalizatora 
spalin, a za sprawą specjalnego usytuowania  wydłuża-
ją drogę przepływu spalin w wymienniku co zwiększa 
wydajność kotła.

CERAMIKA
Gwarancja najwyższej jakości

Dobór każdej części kotła to efekt naszego wieloletnie-
go doświadczenia. Korzystamy tylko z najwyższej jako-
ści sprawdzonych komponentów, aby zagwarantować 
pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą serię 
testów przed wdrożeniem, a  każdy kocioł jest podda-
wany szczegółowej kontroli jakości.

Duża komora załadunkowa
Pojemna komora załadunkowa zapewnia dłuższą sta-
łopalność kotła na jednym zasypie, a co za tym idzie 
- rzadsze wizyty w kotłowni celem uzupełnienia opału.

DUŻA KOMORA
ZAŁADUNKOWA

Wysoka jakość w przystępnej cenie
Wybierz ekologiczny i ekonomiczny kocioł wykonany 
z najlepszych materiałów i zgodny z wszelkimi najbar-
dziej rygorystycznymi normami ekologicznymi w przy-
stępnej cenie.

WYSOKA JAKOŚĆ
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Ekonomiczny
Cechą szczególną kotła jest wysoki odzysk ciepła ze 
spalin - przez co kocioł zużywa do 30% mniej opału 
w  stosunku do innych, mniej wydajnych kotłów po-
przednich generacji.

DO 30% MNIEJSZE
ZUŻYCIE OPAŁU

Mechaniczne czyszczaki
Kotły serii WALLY HOLZ posiadają w wyposażeniu 

standardowym spiralne ekonomizery poruszane za po-
mocą cięgien, które pełnią również funkcję mechanicz-

nego czyszczenia wymiennika płomieniówkowego.

ŁATWY
W CZYSZCZENIU

Wszystkie kotły tej serii 
posiadają Ecodesign i są 

zgodne z Rozporządzeniem UE 
2015/1189 dla paliwa: szczapy 
drewna (max.20% wilgotność)



Jak działa kocioł zgazowujący drewno ?

Opalanie kotłem na zgazowanie drewna oferuje 
wyjątkowo niski koszt ogrzewania za sprawą użycia taniego 
i  powszechnie łatwo dostępnego paliwa podstawowego jakim 
jest drewno opałowe.

Ważnym parametrem jest to, aby drewno na opał było 
suche (sezonowane), a jego wilgotność nie przekraczała  20%. 
Poprzez sezonowanie drewna uzyskujemy 100% kaloryczność 
podczas procesu spalania, co bezpośrednio przekłada się 
na dłuższy czas spalania samego drewna. Dzięki specjalnej 
konstrukcji wymiennika wyłożonego specjalnie ukształtowaną 
ceramiką, wentylatorowi wyciągowemu i  nowoczesnej kontroli 
procesu spalania, osiągnięto wysoką wydajność wynoszącą 
do ~90%. Efektem wysokiej sprawności są wyjątkowo czyste 
spaliny oraz czysty proces spalania, dzięki czemu kocioł spełnia 
najwyższe europejskie standardy ekologiczne.

Spalanie drewna odbywa się dwuetapowo w procesie 
zwanym gazyfikacją drewna (tzw. odwrócone spalanie). 
W  procesie pirolizy kocioł najpierw odgazowuje i spala gaz 
drzewny (który stanowi do 80% zawartości drewna) a dopiero 
później odbywa się spalanie właściwe - powstałego węgla 
drzewnego wskutek odgazowania.

Do zapewnienia właściwego przebiegu procesu 
spalania oraz bezproblemowej pracy kotła wymagane jest 
zapewnienie stałego odbioru ciepła poprzez zastosowanie 
zbiornika buforowego o pojemności minimum 55L / 1kW kotła 
wraz z układem ładującym typu LADDOMAT 21-60. Minimalne 
pojemności zbiorników buforowych to 1000L dla WALLY HOLZ 
25kW.



Firma Klimosz zaleca montaż kotłów zgazowującym wraz z zbiornikami buforowymi Klimosz TANK oraz układem umożliwiającym ich ładowanie warstwowe. Takie rozwiązanie 
zapewnia odbiór pełnej mocy kotła czyniąc jego eksploatację maksymalnie komfortową przy minimalnym zużyciu opału.

Wyposażenie opcjonalne :

• Kompletny kocioł z wysokowydajnym stalowym wymiennikiem płomieniówkowym i elementami ceramicznymi 

• Mechaniczny system czyszczenia wymiennika płomieniówkowego poruszany za pomocą dźwigni

• Sterownik EKOSTER 2

• Dmuchawa kotła

• Wbudowana wężownica schładzająca

Zakres dostawy :

Rekomendujemy montaż wraz z zbiornikiem buforowym:

• Zbiornik buforowy 1000/1500/2000L - różne wersje do wyboru

• LADDOMAT 21-60 (średnice Cu28 lub R32(5/4"); wkładki termostatyczne 63, 72 lub 78°C)



WALLY HOLZ 25

Klasa ERP A+

Zalecana pojemność zbiornika buforowego [L] 1000L

Sprawność [%] 89

Objętość wodna [dm3] 75

Zalecany ciąg kominowy [Pa] 10 - 15

Objętość komory zgazowania [dm3] 120

Otwór załadowczy [mm] 260 x 432

Czas spalania paliwa [h] 7 - 12

Maksymalna długość polan drewna [mm] 500

Zużycie paliwa dla mocy nominalnej [kg/h] 8,2

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 3

Minimalna temperatura powrotu [C] 60

Waga [kg] 546

WALLY HOLZ 25

Średnice króćców [Cal] 2

Średnica króćców wężownicy schładzajacej [Cal] 3/4

Wyprowadzenie króćców powrót i zasilanie C. O. - z tyłu/góry kotła

Wyprowadzenie czopucha poziome

Średnica czopucha [mm] 200

Dane techniczne :

Przyłącza :

WALLY HOLZ 25

Wysokość [mm] 1320

Głębokość [mm] 1040

Szerokość [mm] 720

Wysokość do osi czopucha [mm] 960

Wymiary :

Rys. Poglądowy przekrój kotla WALLY HOLZ


