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Ring „MI”: urządzenia grzewcze na paliwa stałe
kocioł, retortowy, Eko-groszek, zasobnik, paliwo, ekogroszek

Ze staw ukła du po da ją ce go z re gu -
la to rem pra cy ko tła sta no wi roz wią za -
nie dla osób nie dy spo nu ją cych w da -
nej chwi li wy star cza ją cą ilo ścią fun du -
szy na ko cioł re tor to wy. W ta kiej sy -
tu acji moż na wpierw za ku pić trwa ły i
spraw dzo ny od wie lu lat ko cioł ko mo -
ro wy Via drus Her cu les U22 lub U26,
a na stęp nie, w póź niej szym ter mi nie
do ku pu jąc ze staw prze zbro je nio wy,
użyt ko wać ko cioł ja ko au to ma tycz ny.

Ze staw prze zbro je nio wy

W skład ze sta wu prze zbro je nio we -
go wcho dzą: za sob nik pa li wa o po jem -
no ści 230 dm3, układ po da ją cy z gru -
bo ścien nym śli ma kiem oraz wy so kiej
ja ko ści sil ni kiem po daj ni ka śli ma ko -
we go. Pod sta wa pod ko cioł Via drus
Her cu les wy po sa żo na jest w że liw ny
pal nik re tor to wy umoż li wia ją cy spa la -
nie eko -grosz ku oraz pe le tu. Pod sta -
wa ko tła jest obu do wa na z ze wnątrz,
a we wnątrz za izo lo wa na weł ną mi ne -
ral ną, któ ra zmniej sza stra ty cie pła do
oto cze nia. Pra cą ko tła ste ru je pro sty
oraz in tu icyj ny w ob słu dze re gu la tor
ko tła ob słu gu ją cy do dat ko wo pra cę
pom py c.o. oraz pom py cie płej wo dy
użyt ko wej. Re gu la tor ko tła umoż li wia
pod łą cze nie ter mo sta tu po miesz cze -
nio we go. Mon taż ko tła z wy ko rzy sta -
niem ze sta wu prze zbro je nio we go nie
wy ma ga skom pli ko wa nych czyn no ści.

Na le ży do nie go je dy -
nie po sta wie nie ko tła
na su chej pod sta wie
(bez płasz cza wod ne -

go) oraz uszczel -
nie nie po łą cze -
nia ko tła z pod -
sta wą pal ni ka

za po mo cą ma te ria łu od por ne go na
wy so kie tem pe ra tu ry. Ze staw prze -
zbro je nio wy jest uni wer sal ny, co po -
zwa la na mon taż za sob ni ka pa li wa po
le wej lub pra wej stro nie ko tła. Do -
stęp ne ze sta wy prze zbro je nio we de -
dy ko wa ne są pod ko tły Via drus Her -
ku les 4-, 5- oraz 6-czło no we. Spraw -
ność ko tła au to ma tycz ne go po prze -
zbro je niu wy no si 83%.

Sta lo we ko tły dwu pa le ni sko we z
se rii Kli mosz Duo to od lat zna ne oraz
do brze za opi nio wa ne urzą dze nia
grzew cze. Ubie gło rocz na wer sja ko -
tłów re tor to wych NG (No wa Ge ne ra -
cja) uwzględ nia wszyst kie zmia ny
kon struk cyj ne, by jesz cze bar dziej
zwięk szyć kom fort użyt ko wa nia ko tła
oraz speł nić ocze ki wa nia użyt kow ni -
ków. Kor pus ko tła zo stał wzmoc nio ny

kon struk cyj nie, co po zwa la na mon taż
urzą dze nia w in sta la cjach ogrze wa nia
ukła du za mknię te go rów nież w wer sji
stan dard. Do dat ko wo w skład wy -
mien ni ka ko tła wcho dzą do ło żo ne
pół ki wod ne, któ re zwięk sza ją od biór
cie pła od spa lin do wo dy, co ma wpływ
na wzrost spraw no ści ko tła. Obu do wa
ma lo wa na far bą prosz ko wą zo sta ła wy -
peł nio na grub szą niż do tych czas izo -
la cją ter micz ną. Za sto so wa nie do dat -
ko wych drzwi osło no wych ogra ni cza
stra ty cie pła do oto cze nia, po pra wia
ze wnętrz ny wi ze ru nek oraz za pew nia
utrzy ma nie ko tła w na le ży tej czy sto -
ści. Po jem ność za sob ni ka ko tła zo sta -
ła po więk szo na dla każ dej mo cy o kil -

ka dzie siąt do kil ku set kg pa li wa. Re -
gu la tor elek tro nicz ny re ali zu je pra cę
w try bie PID oraz pra cę pom py obie -
go wej, pom py cie płej wo dy użyt ko -
wej, dwóch obie gów grzew czych z od -
ręb ny mi krzy wy mi grzew czy mi po go -
do wy mi, ste ro wa nych si łow ni ka mi na
za wo rach mie sza ją cych, ob słu gę ter -
mo sta tu po miesz cze nio we go oraz in -
for mo wa nie o sta nach alar mo wych,
rów nież po za ko tłow nię. Ko tły Kli -
mosz Duo NG po sia da ją cer ty fi ka ty
emi syj ne, wy da ne przez no ty fi ko wa ne
la bo ra to rium, cer ty fi ka ty ci śnie nio we
UDT oraz apro ba ty elek trycz ne.
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Ze staw ukła du po da ją ce go z re gu la to rem pra cy ko -
tła to al ter na ty wa dla osób, któ re użyt ku ją że liw -
ne ko tły Via drus Her cu les U22 lub Via drus Her -
cu les U26, a któ re chciał by ogrze wać bu dy nek

ko tłem z au to ma tycz nym po da wa niem pa li wa.
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KD75 - przekrój Podstawa U22, U26

Ko tły dwu pa le ni sko we


