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ser ia  LE

KLIMOSZ LE to seria kotłów 
dużej mocy z palnikiem retortowym 

o nowoczesnym designie, będąca jeszcze
bardziej wydajną i  zgodną z najbardziej 

restrykcyjnymi normami ekologicznymi konstrukcją 
bazującą na sprawdzonym w setkach inwestycji 

w całej Europie modelu kotła DUO INDUSTRIAL NG. 
Serię LE cechuje najwyższa jakość materiałów  oraz proces 

produkcyjny spełniający najwyższe europejskie standardy 
jakości - dzięki czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność 

wymiennika. Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany 
z  najwyższej jakości stali kotłowej o  grubości ścianki 6mm. Kocioł 

dzięki rozbudowanemu wymiennikowi cechuje wysoki odzysk ciepła ze 
spalin, co przekłada się na bardzo wysoką sprawność nawet do 92%! i  znaczne 

oszczędności w  zużyciu paliwa. Seria LE to produkt spełniający najbardziej 
rygorystyczne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych - modele LE 50 oraz 75 

posiadają certyfikat 5-klasy oraz ECODESIGN dla paliwa podstawowego ekogroszek.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 6mm.

P265GH

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Niezawodność i bezpieczeństwo
Kocioł posiada kilka niezależnych rozwiązań zapew-
niających niezawodne i bezpieczne użytkowanie 
kotła, jak m.in. czujnik temperatury kotła, czujnik  
temperatury rury podajnika (w przypadku wykrycia 
żaru w rurze podajnika wypycha awaryjnie paliwo 
i  wyłącza wentylator) oraz opcjonalny zawór bez-
pieczeństwa STS (patrz lista wyposażenia).

Gwarancja najwyższej jakości
Dobór każdej części kotła to efekt naszego wielo-
letniego doświadczenia. Korzystamy tylko z najwyż-
szej jakości, sprawdzonych komponentów, aby za-
gwarantować pełną niezawodność. Nasze produkty 
przechodzą wielomiesięczną serię testów przed 
wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany szcze-
gółowej kontroli jakości dokumentowanej zdjęciowo 
oraz potwierdzonej protokołem jakości.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

aż 8.8m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W MODELU LE 75

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

NOWOŚĆ



DANE TECHNICZNE LE 50 LE 75

Pal iwo podstawowe

ekogroszek

Zgodność z  dyrektywą Ecodesign

Klasa kotła,  zgodnie z  normą PN-EN 303-5:2012 5 5

Klasa efektywności  energetycznej  ErP nie dotyczy

Moc nominalna kW 51,7 75

Zakres regulacj i  mocy kW 15,6 -  51 ,7 22,5 -  75

Sprawność % 91,4 91,9

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym w trakcie certyf ikacj i w trakcie certyf ikacj i

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 6,4 8,8

Objętość wodna dm 3 171 225

Zalecany c iąg kominowy Pa 20 - 35 20 -  35

Waga kg 880 1030

Wymiary oraz rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej  mocy 
należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń celem 
zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.

ser ia  LE

Ochronne drzwi przednie
Posiadają  dodatkową warstwą izolacyjną w  środku, 
co zmniejsza straty ciepła i  zwiększa sprawność 
cieplną kotła.

Zmienny wylot czopucha
To opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie 
umożliwia łatwe i komfortowe podłączenie kotła do 
każdego komina przy użyciu minimalnej długości 
przewodów spalinowych co obniża koszt podłącze-
nia i eliminuje konieczność ewentualnych przeróbek.

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Niezawodny palnik retortowy
To trwała i  sprawdzona od lat nasza autorska kon-
strukcja, specjalnie zaprojektowa do maksymalnie 
efektywnego spalania ekogroszku z  bardzo wysoką 
sprawnością. Kolano retorty oraz ruszt wykonane są 
z żeliwa.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi
Zasobnik posiada system komfortowego zamykania 
oraz podwójny siłownik powietrzny. Gumowa uszel-
ka umieszczona została w górnej klapie co znacznie 
przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczel-
ność.

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
Najwyższy model sterownika KLIMOSZ KOMFORT 
RT-16, który obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 
2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 
2x  obiegi grzewcze, 2x  termostaty pokojowe, 
czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia 
współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.

 Deflektor/Ceramika dopalająca spaliny
Specjalne płyty ceramiczne (w LE50) lub deflektor 
+ płyty (w LE75) powodują, że nagrzewając się do 
temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję kataliza-
tora spalin, znacznie obniżają emisję produktów 
ubocznych procesu spalania: tlenków oraz pyłów. 
Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi sprawność 
kotła i obniża zużycie opału.

CERAMIC
INSIDE

LE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE LE 50 LE 75

Palnik retortowy

Niezawodna, bez części ruchomych (poza ślimakiem), trwała 
i  sprawdzona od lat autorska konstrukcja firmy Klimosz 
przeznaczona do efektywnego spalania ekogroszku/
peletu  z  bardzo wysoką sprawnością! Kolano retorty oraz ruszt 
wykonane są z żeliwa

Zasobnik

Pojemność 500 L Pojemność 500 L

Zasobnik z wbudowanym systemem komfortowego zamykania 
w postaci rączek oraz siłownika powietrznego. Gumowa uszelka 
umieszczona została w górnej klapie co znacznie przedłuża jej 
żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika po zamknięciu

Najwyższy model  sterownika

KLIMOSZ KOMFORT RT-16 KLIMOSZ KOMFORT RT-16

Sterownik obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy 
C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze,
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz 
umożliwia współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.

Ceramika /  Deflektor wewnątrz kotła

Płyty ceramiczne Deflektor +  Płyty ceramiczne

Ceramika/Deflektor pełni funkcję katalizatora spalin - 
rozgrzewając się do temperatur ponad 1000oC, dopala większość 
pyłów oraz tlenków, jednocześnie przyczynia się do znacznego 
obniżenia zużycia paliwa oraz podnosi sprawność procesu 
spalania kotła

Ochronne drzwi  przednie

Ochronne drzwi przednie posiadają dodatkową warstwą izolacyjną 
w środku, co zmniejsza straty ciepła i zwiększa sprawność cieplną 
kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za 

dojazd Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zawór bezpieczeństwa STS
+ 220 PLN netto

271 PLN brutto
Kod:  CV/U6/9117

Wymagany obowiązkowo w  kotłach od mocy 50kW (włącznie) 
z palnikiem retortowym

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy

VRG141 DN40
+ 533 PLN netto
656 PLN brutto
AR/CO/ZM001/2

VRG141 DN50
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
AR/CO/ZM001/3

Zawór 4-drogowy ESBE w zależności od mocy kotła:
- LE 50 - VRG141 DN40
- LE 75 - VRG141 DN50

Siłownik do zaworu 4-drogowego
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
Kod:  AR/RE/S002/2ESBE ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S

KLIMOSZ TANK - Zasobniki  CWU / Zbiorniki  buforowe /  Zbiorniki  kombinowane

Zapytaj o ofertę specjalną !
Kup dowolny zasobnik/zbiornik Kl imosz TANK wraz z  kotłem Kl imosz - 
szczegóły u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży.  Pełna oferta 

zasobników i  zbiorników Kl imosz TANK w dostępna osobnym katalogu lub 
na stronie www.kl imosz.pl

Posiadamy w ofercie bogaty wybór zbiorników/zasobników CWU       
KLIMOSZ TANK w wersjach: bez wężownic, z jedną lub z dwoma 
o pojemnościach od 100 aż do 2000 litrów.

CENNIK LE 50 LE 75

Cena katalogowa PLN 17 800,- 
netto

21 894,- 
brutto

22 800,- 
netto

28 044,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  5 Grupa:  B /  Punkty:  5

DANE DO ZAMÓWIENIA LE 50 LE 75

Dostępne wersje produktu :

L -  zasobnik z  lewej

P -  zasobnik z  prawej

L :     KO/PA/1250144100

P:    KO/PA/1250244100

L:    KO/PA/1275144100

P:    KO/PA/1275244100

LE



WYMIARY LE 50

WYMIARY LE 75

LE 50

Średnice króćców przyłączeniowych cal 1   1/2

Średnica zewnętrzna czopucha mm 160

Wysokość do osi  czopucha mm 1582

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2173

LE 75

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2

Średnica zewnętrzna czopucha mm 200

Wysokość do osi  czopucha mm 1582

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2173

LE



ser ia  LE PELET

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

KLIMOSZ LE PELET to seria 
kotłów dużej mocy z  palnikiem 

peletowym z automatycznym czyszczeniem 
o nowoczesnym designie, będąca jeszcze bardziej

wydajną i  zgodną z najbardziej restrykcyjnymi normami 
ekologicznymi konstrukcją bazującą na sprawdzonym w  setkach 

inwestycji w całej Europie modelu kotła DUOPELET NG. Serię LE PELET 
cechuje najwyższa jakość materiałów  oraz proces produkcyjny spełniający najwyższe 

europejskie standardy jakości - dzięki czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność 
wymiennika. Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany z najwyższej jakości stali 
kotłowej o  grubości ścianki 6mm. Kocioł dzięki rozbudowanemu wymiennikowi cechuje 
wysoki odzysk ciepła ze spalin, co przekłada się na bardzo wysoką sprawność nawet 
do 92%! i  znaczne oszczędności w  zużyciu paliwa. Seria LE PELET to produkt spełniający 
najbardziej rygorystyczne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych - modele LE PELET 
50 oraz 75 posiadają certyfikat 5-klasy oraz ECODESIGN dla paliwa podstawowego pelet.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 6mm.

P265GH

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Kocioł cechuje szereg innowacyjnych rozwiązań, 
mających wpływ na jego niezawodność oraz bez-
pieczeństwo pracy. Rurę podajnika typu SPIRO zo-
stała wykonana ze specjalnego topliwego materiału, 
który stanowi niezawodne zabezpieczenie nawet 
w przypadku braku prądu! Czujnik temperatury we-
wnątrz rury podajnika palnika, który w  przypadku 
wykrycia nadmiernej temperatury wypycha pelet 
uniemożliwiając przedostanie się żaru dalej.

Gwarancja niezawodności
Każda element kotła to efekt naszego wieloletnie-
go doświadczenia. Korzystamy tylko z  najwyższej 
jakości, sprawdzonych rozwiązań. Dla przykładu 
użyliśmy zapalarki z odpornego na przepalenia spe-
cjalnego stopu metali, co czyni ją dużo bardziej wy-
trzymałą od ceramicznych odpowiedników. Nasze 
produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów 
przed wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany 
szczegółowej kontroli jakości.

NOWOŚĆ

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

aż 8.8m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W MODELU LE PELET 75



DANE TECHNICZNE LE PELET 50 LE PELET 75

Pal iwo podstawowe

pelet

Zgodność z  dyrektywą Ecodesign

Klasa kotła,  zgodnie z  normą PN-EN 303-5:2012 5 5

Klasa efektywności  energetycznej  ErP nie dotyczy

Moc nominalna kW 50,2 75,4

Zakres regulacj i  mocy kW 15 -  50,2 22,6 -  75,4

Sprawność % 91,3 91,3

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym w trakcie certyf ikacj i w trakcie certyf ikacj i

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 6,4 8,8

Objętość wodna dm 3 171 225

Zalecany c iąg kominowy Pa 20 - 35 20 -  35

Waga kg 880 1030

Pozostałe wymiary i  rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej 
mocy należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń 
celem zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.

ser ia  LE PELET

Ochronne drzwi przednie
Posiadają  dodatkową warstwą izolacyjną w  środku, 
co zmniejsza straty ciepła i  zwiększa sprawność 
cieplną kotła.

Zmienny wylot czopucha
To opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie 
umożliwia łatwe i komfortowe podłączenie kotła do 
każdego komina przy użyciu minimalnej długości 
przewodów spalinowych co obniża koszt podłącze-
nia i eliminuje konieczność ewentualnych przeróbek.

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Palnik peletowy z systemem czyszczenia
Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany spe-
cjalnie do maksymalnie wydajnego spalania peletu 
(sprawność spalania do 99%), zyskując komfort 
użytkowania porównywalny do kotłów gazowych. 
Palnik posiada podwójny, automatyczny system 
czyszczenia w standardzie (przedmuchowy oraz me-
chaniczny - z ruchomym rusztem palnika).

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Automatyczne rozpalanie/wygaszanie
Palnik peletowy cechuje najwyższy komfort obsłu-
gi - kocioł automatycznie się rozpala bądź wygasza, 
na podstawie ustawionych temperatur zadanych. 
Dodatkowo kocioł nie zużywa ani grama paliwa po-
między cyklami pracy jak to ma miejsce w kotłach 
z palnikiem retortowym.

AUTOMATIC ON/OFF

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
Najwyższy model sterownika KLIMOSZ KOMFORT 
PELET RT-16p, który obsługuje m.in: 2x  zawory 
4-drogowe, 2x  pompy C.O., pompę C.W.U., pompę 
cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 2x  termostaty 
pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz 
umożliwia współpracę z  dodatkowym źródłem 
ciepła.

 Ceramika dopalająca spaliny
Specjalne płyty ceramiczne powodują, że nagrzewa-
jąc się do temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję 
katalizatora spalin, znacznie obniżają emisję pro-
duktów ubocznych procesu spalania: tlenków oraz 
pyłów. Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi 
sprawność kotła i obniża zużycie opału.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE LE PELET 50 LE PELET 75

Palnik peletowy

Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany specjalnie do mak-
symalnie wydajnego spalania peletu. Palnik posiada podwójny, 
automatyczny system czyszczenia w standardzie (przedmuchowy 
oraz mechaniczny - z  ruchomym rusztem palnika) oraz funkcję 
automatycznego rozpalania/wygaszania - na podstawie ustawio-
nych temperatur zadanych.

Zasobnik peletowy

Pojemność 900 L lub 1700 L
(1700L za dopłatą 640zł netto)

Pojemność 900 L lub 1700 L
(1700L za dopłatą 640zł netto)

Zasobnik peletowy, składany, wykonany z blachy ocynkowanej. 
Posiada klapę z wygodnym uchwytem umożliwiając komfortowe 
uzupełnianie paliwa.

Najwyższy model  sterownika z  obsługą palnika peletowego

KLIMOSZ
KOMFORT PELET

RT-16p

KLIMOSZ
KOMFORT PELET

RT-16p

Sterownik obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy 
C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze,
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz 
umożliwia współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.

Płyty ceramiczne

Specjalne płyty ceramiczne powodują, że nagrzewając się do 
temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję katalizatora spalin, 
znacznie obniżają emisję produktów ubocznych procesu spala-
nia: tlenków oraz pyłów. Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi 
sprawność kotła i obniża zużycie opału.

Ochronne drzwi  przednie

Ochronne drzwi przednie posiadają dodatkową warstwą izolacyjną 
w środku, co zmniejsza straty ciepła i zwiększa sprawność cieplną 
kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za 

dojazd Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
Kod:  AR/CO/ZM001/3ESBE VRG141 50-40 RP (2") DN50

Siłownik do zaworu 4-drogowego
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
Kod:  AR/RE/S002/2ESBE ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S

KLIMOSZ TANK - Zasobniki  CWU / Zbiorniki  buforowe /  Zbiorniki  kombinowane

Zapytaj o ofertę specjalną !
Kup dowolny zasobnik/zbiornik Kl imosz TANK wraz z  kotłem Kl imosz - 
szczegóły u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży.  Pełna oferta 

zasobników i  zbiorników Kl imosz TANK w dostępna osobnym katalogu lub 
na stronie www.kl imosz.pl

Posiadamy w ofercie bogaty wybór zbiorników/zasobników CWU       
KLIMOSZ TANK w wersjach: bez wężownic, z jedną lub z dwoma 
o pojemnościach od 100 aż do 2000 litrów.
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CENNIK LE PELET 50 LE PELET 75

Cena katalogowa PLN
/  cena dotyczy wers j i  z  standardowym zasobnik iem 900L /

25 800,- 
netto

31 734,- 
brutto

29 800,- 
netto

36 654,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  5 Grupa:  B /  Punkty:  5

DANE DO ZAMÓWIENIA LE PELET 50 LE PELET 75

Dostępne wersje produktu : 

L -  palnik  z  lewej

P -  palnik  z  prawej

Dostępne zasobniki :

- 900L (standard)

- 1700L (za dopłatą )

Wersja z  zasobnikiem 900L:

L :     KO/PA/1250185400

P:    KO/PA/1250285400 

Wersja z  zasobnikiem 1700L:

L :     KO/PA/12501125400

P:    KO/PA/12502125400

Wersja z  zasobnikiem 900L:

L :     KO/PA/1275185400

P:    KO/PA/1275285400

Wersja z  zasobnikiem 1700L:

L :     KO/PA/12751125400

P:    KO/PA/12752125400

LE PELET -  to nazwa handlowa kotła Kl imosz LE z  palnik iem peletowym



DUO INDUSTRIAL NG

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

DUO INDUSTRIAL NG to seria 
kotłów dużej mocy z palnikiem 

retortowym o nowoczesnym designie, 
wykonana z  najwyższej jakości materiałów 

oraz procesu produkcyjnego spełniającego 
najwyższe europejskie standardy jakości - dzięki 

czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność 
wymiennika. Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik 

wykonany z  najwyższej jakości stali kotłowej o  grubości ścianki 
6mm. Kocioł dzięki rozbudowanemu wymiennikowi cechuje 

wysoki odzysk ciepła ze spalin, co przekłada się na bardzo wysoką 
sprawność (do 89%) i  znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Seria 

DUO INDUSTRIAL NG to produkt spełniający najbardziej rygorystyczne 
wymogi norm emisyjnych i ekologicznych - model DUO INDUSTRIAL NG 

150 posiada certyfikat ECODESIGN dla paliwa podstawowego ekogroszek.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 6mm.

P265GH

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Niezawodność i bezpieczeństwo
Kocioł posiada kilka niezależnych rozwiązań zapew-
niających niezawodne i bezpieczne użytkowanie 
kotła, jak m.in. czujnik temperatury kotła, czujnik  
temperatury rury podajnika (w przypadku wykrycia 
żaru w rurze podajnika wypycha awaryjnie paliwo 
i  wyłącza wentylator) oraz opcjonalny zawór bez-
pieczeństwa STS (patrz lista wyposażenia).

Gwarancja najwyższej jakości
Dobór każdej części kotła to efekt naszego wielo-
letniego doświadczenia. Korzystamy tylko z najwyż-
szej jakości, sprawdzonych komponentów, aby za-
gwarantować pełną niezawodność. Nasze produkty 
przechodzą wielomiesięczną serię testów przed 
wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany szcze-
gółowej kontroli jakości dokumentowanej zdjęciowo 
oraz potwierdzonej protokołem jakości.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

15 .2m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W DUO INDUSTRIAL NG 150



DANE TECHNICZNE DUO INDUSTRIAL NG 150

Pal iwo podstawowe

ekogroszek

Zgodność z  Rozporządzeniem UE 2015/1189 (Ekodesign)

Moc nominalna kW 149

Zakres regulacj i  mocy kW 50 - 149

Sprawność % 89

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 15,2

Objętość wodna dm 3 360

Zalecany c iąg kominowy Pa 20 - 40

Szerokość kotła z  zasobnikiem mm 1977

Wysokość mm 1956

Głębokość mm 1413

Waga kg 1520

Pozostałe wymiary i  rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej 
mocy należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń 
celem zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.

DUO INDUSTRIAL NG

Ochronne drzwi przednie
Posiadają  dodatkową warstwą izolacyjną w  środku, 
co zmniejsza straty ciepła i  zwiększa sprawność 
cieplną kotła.

Zmienny wylot czopucha
To opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie 
umożliwia łatwe i komfortowe podłączenie kotła do 
każdego komina przy użyciu minimalnej długości 
przewodów spalinowych co obniża koszt podłącze-
nia i eliminuje konieczność ewentualnych przeróbek.
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5

Betonowy deflektor
Umieszczony nad palnikiem nagrzewa się do tem-
peratur ponad 1000oC pełniąc funkcję katalizatora 
spalin, znacznie obniża emisję produktów ubocz-
nych procesu spalania tlenków oraz pyłów. Jedno-
cześnie podnosi to sprawność kotła i obniża zużycie 
opału.

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Niezawodny palnik retortowy
To trwała i  sprawdzona od lat nasza autorska kon-
strukcja, specjalnie zaprojektowa do maksymalnie 
efektywnego spalania ekogroszku/peletu  z  bardzo 
wysoką sprawnością. Kolano retorty oraz ruszt wy-
konane są z żeliwa.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi
Zasobnik posiada system komfortowego zamykania 
oraz podwójny siłownik powietrzny. Gumowa uszel-
ka umieszczona została w górnej klapie co znacznie 
przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczel-
ność.

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
Najwyższy model sterownika KLIMOSZ KOMFORT 
RT-16, który obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 
2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 
2x  obiegi grzewcze, 2x  termostaty pokojowe, 
czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia 
współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE DUO INDUSTRIAL NG 150

Palnik retortowy

Niezawodna, bez części ruchomych (poza ślimakiem), trwała 
i  sprawdzona od lat autorska konstrukcja firmy Klimosz 
przeznaczona do efektywnego spalania ekogroszku/
peletu  z  bardzo wysoką sprawnością! Kolano retorty oraz ruszt 
wykonane są z żeliwa

Zasobnik

Pojemność 940 L

Zasobnik z wbudowanym systemem komfortowego zamykania 
w postaci rączek oraz siłownika powietrznego. Gumowa uszelka 
umieszczona została w górnej klapie co znacznie przedłuża jej 
żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika po zamknięciu

Najwyższy model  sterownika

KLIMOSZ
KOMFORT

RT-16

Sterownik obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy 
C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz
umożliwia współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.

Deflektor betonowy

Deflektor betonowy pełni funkcję katalizatora spalin - 
rozgrzewając się do temperatur ponad 1000oC, dopala większość 
pyłów oraz tlenków, jednocześnie przyczynia się do znacznego 
obniżenia zużycia paliwa oraz podnosi sprawność procesu 
spalania kotła

Ochronne drzwi  przednie

Ochronne drzwi przednie posiadają dodatkową warstwą izolacyjną 
w środku, co zmniejsza straty ciepła i zwiększa sprawność cieplną 
kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za 

dojazd Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zawór bezpieczeństwa STS
+ 220 PLN netto

271 PLN brutto
Kod:  CV/U6/9117

Wymagany obowiązkowo w  kotłach od mocy 50kW z  palnikiem 
retortowym

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
Kod:  AR/CO/ZM001/3ESBE VRG141 50-40 RP (2") DN50

Siłownik do zaworu 4-drogowego
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
Kod:  AR/RE/S002/2ESBE ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S

KLIMOSZ TANK - Zasobniki  CWU / Zbiorniki  buforowe /  Zbiorniki  kombinowane

Zapytaj o ofertę specjalną !
Kup dowolny zasobnik/zbiornik Kl imosz TANK wraz z  kotłem Kl imosz - 
szczegóły u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży.  Pełna oferta 

zasobników i  zbiorników Kl imosz TANK w dostępna osobnym katalogu lub 
na stronie www.kl imosz.pl

Posiadamy w ofercie bogaty wybór zbiorników/zasobników CWU       
KLIMOSZ TANK w wersjach: bez wężownic, z jedną lub z dwoma 
o pojemnościach od 100 aż do 2000 litrów.

CENNIK DUO INDUSTRIAL NG 150

Cena katalogowa PLN 34 543,-
netto

42 488,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  7

DANE DO ZAMÓWIENIA DUO INDUSTRIAL NG 150

Dostępne wersje produktu :

L -  zasobnik z  lewej

P -  zasobnik z  prawej

L :    KO/PA/21501104100

P:    KO/PA/21502104100
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WYMIARY DUO INDUSTRIAL NG 150

DUO INDUSTRIAL NG 150

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1691

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2173
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DUO INDUSTRIAL NG
z palnikiem peletowym

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

DUO INDUSTRIAL NG 
150 z palnikiem peletowym to 

seria kotłów dużej mocy o nowoczesnym 
designie, wykonana z  najwyższej jakości materiałów 

oraz procesu produkcyjnego spełniającego najwyższe europejskie 
standardy jakości - dzięki czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność 

wymiennika. Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany z najwyższej jakości 
stali kotłowej o grubości ścianki 6mm. Kocioł dzięki rozbudowanemu wymiennikowi cechuje 
wysoki odzysk ciepła ze spalin, co przekłada się na bardzo wysoką sprawność (do 92%) 
i znaczne oszczędności w zużyciu paliwa.  Seria DUO INDUSTRIAL NG z palnikiem peletowym 
to produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych - 
wszystkie modele tej serii posiadają certyfikat ECODESIGN dla paliwa podstawowego pelet. 
Minimalizacja zanieczyszczenia środowiska to skutek starannie przemyślanej konstrukcji 
urządzenia, nowoczesnej automatyki i  zastosowania specjalnych płyt ceramicznych.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 6mm.

P265GH

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Kocioł cechuje szereg innowacyjnych rozwiązań, 
mających wpływ na jego niezawodność oraz bez-
pieczeństwo pracy. Rurę podajnika typu SPIRO zo-
stała wykonana ze specjalnego topliwego materiału, 
który stanowi niezawodne zabezpieczenie nawet 
w przypadku braku prądu! Czujnik temperatury we-
wnątrz rury podajnika palnika, który w  przypadku 
wykrycia nadmiernej temperatury wypycha pelet 
uniemożliwiając przedostanie się żaru dalej.

Gwarancja niezawodności
Każda element kotła to efekt naszego wieloletnie-
go doświadczenia. Korzystamy tylko z  najwyższej 
jakości, sprawdzonych rozwiązań. Dla przykładu 
użyliśmy zapalarki z odpornego na przepalenia spe-
cjalnego stopu metali, co czyni ją dużo bardziej wy-
trzymałą od ceramicznych odpowiedników. Nasze 
produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów 
przed wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany 
szczegółowej kontroli jakości.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

15 .2m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W DUOPELET NG 150



DANE TECHNICZNE DUO INDUSTRIAL NG 150 Z PALNIKIEM PELETOWYM

Pal iwo podstawowe

pelet

Zgodność z  Rozporządzeniem UE 2015/1189 (Ekodesign)

Moc nominalna kW 122

Zakres regulacj i  mocy kW 35 -  122 

Sprawność % 92

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym -

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 15,2

Objętość wodna dm 3 360

Zalecany c iąg kominowy Pa 10 -  30

Szerokość kotła -  w zależności  od ustawienia zasobnika mm 1684 - 3695

Wysokość mm 1956

Głębokość mm 1334

Waga kg 1575

Pozostałe wymiary i  rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej 
mocy należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń 
celem zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.

Ochronne drzwi przednie
Posiadają  dodatkową warstwą izolacyjną w  środku, 
co zmniejsza straty ciepła i  zwiększa sprawność 
cieplną kotła.

Zmienny wylot czopucha
To opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie 
umożliwia łatwe i komfortowe podłączenie kotła do 
każdego komina przy użyciu minimalnej długości 
przewodów spalinowych co obniża koszt podłącze-
nia i eliminuje konieczność ewentualnych przeróbek.

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Palnik peletowy z systemem czyszczenia
Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany spe-
cjalnie do maksymalnie wydajnego spalania peletu 
(sprawność spalania do 99%), zyskując komfort 
użytkowania porównywalny do kotłów gazowych. 
Palnik posiada podwójny, automatyczny system 
czyszczenia w standardzie (przedmuchowy oraz me-
chaniczny - z ruchomym rusztem palnika).

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Automatyczne rozpalanie/wygaszanie
Palnik peletowy cechuje najwyższy komfort obsłu-
gi - kocioł automatycznie się rozpala bądź wygasza, 
na podstawie ustawionych temperatur zadanych. 
Dodatkowo kocioł nie zużywa ani grama paliwa po-
między cyklami pracy jak to ma miejsce w kotłach 
z palnikiem retortowym.

AUTOMATIC ON/OFF

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
Najwyższy model sterownika KLIMOSZ KOMFORT 
PELET RT-16p, który obsługuje m.in: 2x  zawory 
4-drogowe, 2x  pompy C.O., pompę C.W.U., pompę 
cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 2x  termostaty 
pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz 
umożliwia współpracę z  dodatkowym źródłem 
ciepła.

 Ceramika dopalająca spaliny
Specjalne płyty ceramiczne powodują, że nagrzewa-
jąc się do temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję 
katalizatora spalin, znacznie obniżają emisję pro-
duktów ubocznych procesu spalania: tlenków oraz 
pyłów. Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi 
sprawność kotła i obniża zużycie opału.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE DUO INDUSTRIAL NG 150 Z PALNIKIEM PELETOWYM

Palnik peletowy

Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany specjalnie do mak-
symalnie wydajnego spalania peletu. Palnik posiada podwójny, 
automatyczny system czyszczenia w standardzie (przedmuchowy 
oraz mechaniczny - z  ruchomym rusztem palnika) oraz funkcję 
automatycznego rozpalania/wygaszania - na podstawie ustawio-
nych temperatur zadanych.

Zasobnik peletowy

Pojemność
900 L lub 1700 L

w zależności  od wariantu

Zasobnik peletowy, składany, wykonany z blachy ocynkowanej. 
Posiada klapę z wygodnym uchwytem umożliwiając komfortowe 
uzupełnianie paliwa.

Najwyższy model  sterownika z  obsługą palnika peletowego

KLIMOSZ
KOMFORT PELET

RT-16p

Sterownik obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy 
C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz
umożliwia współpracę z dodatkowym źródłem ciepła.

Płyty ceramiczne

Specjalne płyty ceramiczne powodują, że nagrzewając się do 
temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję katalizatora spalin, 
znacznie obniżają emisję produktów ubocznych procesu spala-
nia: tlenków oraz pyłów. Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi 
sprawność kotła i obniża zużycie opału.

Ochronne drzwi  przednie

Ochronne drzwi przednie posiadają dodatkową warstwą izolacyjną 
w środku, co zmniejsza straty ciepła i zwiększa sprawność cieplną 
kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za 

dojazd Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
Kod:  AR/CO/ZM001/3ESBE VRG141 50-40 RP (2") DN50

Siłownik do zaworu 4-drogowego
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
Kod:  AR/RE/S002/2ESBE ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S

KLIMOSZ TANK - Zasobniki  CWU / Zbiorniki  buforowe /  Zbiorniki  kombinowane

Zapytaj o ofertę specjalną !
Kup dowolny zasobnik/zbiornik Kl imosz TANK wraz z  kotłem Kl imosz - 
szczegóły u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży.  Pełna oferta 

zasobników i  zbiorników Kl imosz TANK w dostępna osobnym katalogu lub 
na stronie www.kl imosz.pl

Posiadamy w ofercie bogaty wybór zbiorników/zasobników CWU       
KLIMOSZ TANK w wersjach: bez wężownic, z jedną lub z dwoma 
o pojemnościach od 100 aż do 2000 litrów.

CENNIK DUO INDUSTRIAL NG 150 Z PALNIKIEM PELETOWYM

Cena katalogowa PL 53 013,-
netto

65 206,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  7

DANE DO ZAMÓWIENIA DUO INDUSTRIAL NG 150 Z PALNIKIEM PELETOWYM

Dostępne wersje produktu :

L -  palnik z  lewej

P -  palnik z  prawej

L :     KO/PA/71501125300

P:    KO/PA/71502125300
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WYMIARY DUO INDUSTRIAL NG 150 Z PALNIKIEM PELETOWYM

DUO INDUSTRIAL NG 150 
Z PALNIKIEM PELETOWYM

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1691

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 1956
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MAXI

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

MAXI to seria kotłów dużej mocy z jednym (MAXI 100 i MAXI 150) lub dwoma palnikami retortowymi (MAXI 200) o nowatorskiej niskiej 
konstrukcji (wysokość kotła to ok 160cm w zależności od mocy), wykonana z najwyższej jakości materiałów oraz procesu produkcyjnego 
spełniającego najwyższe europejskie standardy jakości - dzięki czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność wymiennika. Kotły tej 
serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej o grubości ścianki aż 8mm! Kocioł dzięki rozbudowanemu 
wymiennikowi cechuje wysoki odzysk ciepła ze spalin, co przekłada się na bardzo wysoką sprawność (do 90,2%) i znaczne oszczędności 
w zużyciu paliwa. Seria MAXI to produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych. Modele 100 
i 150 tej serii posiadają certyfikat ECODESIGN dla paliwa podstawowego ekogroszek. Model MAXI 200 jest obecnie w trakcie certyfikacji.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 8mm.

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Niezawodność i bezpieczeństwo
Kocioł posiada kilka niezależnych rozwiązań zapew-
niających niezawodne i bezpieczne użytkowanie 
kotła, jak m.in. czujnik temperatury kotła, czujnik  
temperatury rury podajnika (w przypadku wykrycia 
żaru w rurze podajnika wypycha awaryjnie paliwo 
i  wyłącza wentylator) oraz opcjonalny zawór bez-
pieczeństwa STS (patrz lista wyposażenia).

Gwarancja najwyższej jakości
Dobór każdej części kotła to efekt naszego wielo-
letniego doświadczenia. Korzystamy tylko z najwyż-
szej jakości, sprawdzonych komponentów, aby za-
gwarantować pełną niezawodność. Nasze produkty 
przechodzą wielomiesięczną serię testów przed 
wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany szcze-
gółowej kontroli jakości dokumentowanej zdjęciowo 
oraz potwierdzonej protokołem jakości.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

P265GH
20.2m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W MAXI 200

MAXI 200 Z DWOMA PALNIKAMI RETORTOWYMI

MAXI 100 /  150



DANE TECHNICZNE MAXI 100 MAXI 150 MAXI 200

Pal iwo podstawowe

ekogroszek

Zgodność z  Rozporządzeniem UE 2015/1189 (Ekodesign) w trakcie 
certyf ikacj i

Moc nominalna kW 103 142 203

Zakres regulacj i  mocy kW 30 - 103 50 - 150 66 - 203

Sprawność % 88 89 90,2

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 10,8 15,3 20,2

Objętość wodna dm 3 450 500 650

Zalecany c iąg kominowy Pa 20 - 30 20 - 30 20 - 35

Szerokość kotła z  zasobnikiem mm 1915 1915 2979

Wysokość mm 1651 1664 1636

Głębokość mm 1579 1929 1708

Waga kg 1160 1450 2100

Pozostałe wymiary i  rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej 
mocy należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń 
celem zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.

MAXI

M
A

X
I

Betonowy deflektor
Umieszczony nad palnikiem nagrzewa się do tem-
peratur ponad 1000oC pełniąc funkcję katalizatora 
spalin, znacznie obniża emisję produktów ubocz-
nych procesu spalania tlenków oraz pyłów. Jedno-
cześnie podnosi to sprawność kotła i obniża zużycie 
opału.

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Niezawodny palnik retortowy
To trwała i  sprawdzona od lat nasza autorska kon-
strukcja, specjalnie zaprojektowa do maksymalnie 
efektywnego spalania ekogroszku  z  bardzo wysoką 
sprawnością. Kolano retorty oraz ruszt wykonane są 
z żeliwa.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi
Zasobnik posiada system komfortowego zamykania 
oraz podwójny siłownik powietrzny. Gumowa uszel-
ka umieszczona została w górnej klapie co znacznie 
przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczel-
ność.

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
MAXI 100/150 posiada najwyższy model sterownika 
KLIMOSZ KOMFORT RT-16, który obsługuje m.in: 
2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy C.O., pompę 
C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz umożliwia współpracę 
z dodatkowym źródłem ciepła.

MAXI 200 posiada sterownik dedykowany do 
kotłów dwupalnikowych KLIMOSZ INDUSTRIAL RT-
16i, który obsługuje m.in: 4x  zawory 4-drogowe, 
4x  pompy C.O., 2x pompy C.W.U., 2x pompy 
cyrkulacyjne, 4x  obiegi grzewcze, 4x  termostaty 
pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz 
umożliwia współpracę z  dodatkowym źródłem 
ciepła.

Dwa palniki retortowe 
Dotyczy wyłącznie kotła MAXI 200 który posiada 
dwa kompletne układy podające, w normalnym 
trybie pracy te układy działają współpracują ze 
sobą w celu zapewnienia optymalnego poziomu 
mocy grzewczej, natomiast w  sytuacji awaryjnej 
bądź na czas czynności konserwacyjnych jednego 
układu podającego, drugi jest w  stanie pracować 
niezależnie i zapewnić brak przerwy w dostawie 
ciepła do obiektu lub instalacji grzewczej.

PODWÓJNA
NIEZAWODNOŚĆ

PRZEKRÓJ MAXI 100/150

Pasuje do każdej kotłowni
Kocioł posiada niską konstrukcję kotła o  wysokości 
ok 165cm za sprawą umieszczenia wymiennika za 
komorą spalania a nie nad - , dzięki czemu nawet 
w przypadku niedużej wysokości modernizowanej 
kotłowni kocioł serii MAXI idealnie się tam wpasuje.

LOW HEIGHT



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE MAXI 100 MAXI 150 MAXI 200

Palnik retortowy

(2x)

Niezawodna, bez części ruchomych (poza ślimakiem), trwała 
i  sprawdzona od lat autorska konstrukcja firmy Klimosz 
przeznaczona do efektywnego spalania ekogroszku/
peletu  z  bardzo wysoką sprawnością! Kolano retorty oraz ruszt 
wykonane są z żeliwa

Zasobnik

Pojemność 780 L Pojemność 940 L
Pojemność

1440 L (2x720L)

Zasobnik z wbudowanym systemem komfortowego zamykania 
w postaci rączek oraz siłownika powietrznego. Gumowa uszelka 
umieszczona została w górnej klapie co znacznie przedłuża jej 
żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika po zamknięciu

Najwyższy model  sterownika

KLIMOSZ
KOMFORT

RT-16

KLIMOSZ
KOMFORT

RT-16

KLIMOSZ
INDUSTRIAL

RT-16i

Sterownik RT-16 obsługuje m.in: 2x  zawory 4-drogowe (RT-16i 
- 4x), 2x  pompy C.O (RT-16i - 4x)., pompę C.W.U (RT-16i - 2x).,
pompę cyrkulacyjną (RT-16i - 2x), 2x  obiegi grzewcze (RT-16i - 
4x), 2x  termostaty pokojowe (RT-16i - 4x), czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z  dodatkowym źródłem 
ciepła.

Deflektor betonowy

(2x)

Deflektor betonowy pełni funkcję katalizatora spalin - 
rozgrzewając się do temperatur ponad 1000oC, dopala większość 
pyłów oraz tlenków, jednocześnie przyczynia się do znacznego 
obniżenia zużycia paliwa oraz podnosi sprawność procesu 
spalania kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za dojazd 

Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zawór bezpieczeństwa STS
+ 220 PLN netto

271 PLN brutto
Kod:  CV/U6/9117

Wymagany obowiązkowo w  kotłach od mocy 50kW z  palnikiem 
retortowym

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy

VRG141 DN50
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
AR/CO/ZM001/3

VRG141 DN50
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
AR/CO/ZM001/3

4F DN65 FLANSZA
+ 1924 PLN netto

2367 PLN brutto
IN/AR/11102000

Zawór 4-drogowy ESBE w zależności od mocy kotła:
- VRG141 50-40 RP (2") DN50
- 4F (2 1/2") DN65 FLANSZA

Siłownik do zaworu 4-drogowego

ARA661 6NM
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
AR/RE/S002/2

ARA661 6NM
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
AR/RE/S002/2

3-POINT 15NM
+ 832 PLN netto
1023 PLN brutto
IN/AR/12051900

Siłownik zaworu 4-drogowego w zależności od mocy kotła:
- ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S
- 3-POINT 230V AC 15NM 120S DN65

KLIMOSZ TANK - Zasobniki  CWU / Zbiorniki  buforowe /  Zbiorniki  kombinowane

Zapytaj o ofertę specjalną !
Kup dowolny zasobnik/zbiornik Kl imosz TANK wraz z  kotłem Kl imosz - 
szczegóły u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży.  Pełna oferta 

zasobników i  zbiorników Kl imosz TANK w dostępna osobnym katalogu lub 
na stronie www.kl imosz.pl

Posiadamy w ofercie bogaty wybór zbiorników/zasobników CWU       
KLIMOSZ TANK w wersjach: bez wężownic, z jedną lub z dwoma 
o pojemnościach od 100 aż do 2000 litrów.

CENNIK MAXI 100 MAXI 150 MAXI 200

Cena katalogowa PLN 32 923,- 
netto

40 495,- 
brutto

35 270,- 
netto

43 382,- 
brutto

48 595,-
netto

59 772,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  5 Grupa:  B /  Punkty:  7 Grupa:  B /  Punkty:  10

DANE DO ZAMÓWIENIA MAXI 100 MAXI 150 MAXI 200

Dostępne wersje produktu :

L -  zasobnik z  lewej

P -  zasobnik z  prawej

O -  wersja obustronna

L:    KO/PA/8100194100

P:    KO/PA/8100294100

L:    KO/PA/81501104100

P:    KO/PA/81502104100
O:    KO/PA/82000116100

M
A

X
I



WYMIARY MAXI 100

WYMIARY MAXI 150

MAXI 100

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1178

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2173

MAXI 150

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1178

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2159
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WYMIARY MAXI 200 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 20



MAXI
z palnikiem peletowym

Zdalne sterowanie kotłem
Dla inwestorów szczególnie ceniących komfort 
obsługi oferujemy możliwość doposażenia kotła 
o opcjonalny moduł WiFi, który umożliwia zdalne 
sterowanie kotłem wraz z podglądem pracy 
instalacji oraz jego statusu z dowolnego miejsca za 
pomocą smartphona (aplikacja Klimosz na iOs oraz 
Android) bądź poprzez przeglądarkę internetową.

Gwarancja firmy Klimosz 
Najwyższej jakości materiały i wykonanie sprawiają, 
że udzielamy na nasze kotły pełnej 5-letniej gwa-
rancji na szczelność wymiennika. Szczegóły warun-
ków gwarancji dostępne w DTR kotła.

5 LAT

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Kocioł cechuje szereg innowacyjnych rozwiązań, 
mających wpływ na jego niezawodność oraz bez-
pieczeństwo pracy. Rurę podajnika typu SPIRO zo-
stała wykonana ze specjalnego topliwego materiału, 
który stanowi niezawodne zabezpieczenie nawet 
w przypadku braku prądu! Czujnik temperatury we-
wnątrz rury podajnika palnika, który w  przypadku 
wykrycia nadmiernej temperatury wypycha pelet 
uniemożliwiając przedostanie się żaru dalej.

Gwarancja niezawodności
Każda element kotła to efekt naszego wieloletnie-
go doświadczenia. Korzystamy tylko z  najwyższej 
jakości, sprawdzonych rozwiązań. Dla przykładu 
użyliśmy zapalarki z odpornego na przepalenia spe-
cjalnego stopu metali, co czyni ją dużo bardziej wy-
trzymałą od ceramicznych odpowiedników. Nasze 
produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów 
przed wdrożeniem, a  każdy kocioł jest poddawany 
szczegółowej kontroli jakości.

Certyfikowana stal kotłowa
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykona-
ny z najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH 
o grubości ścianki 8mm.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
Nasze kotłów posiadają jedne z najwyższych na 
rynku powierzchni wymiennika, co przekłada się 
na wysoki odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz 
dużo mniejsze zużycie opału - czyniąc eksploatację 
kotłów tej serii wyjątkowo ekonomiczną.

P265GH
20.2m 2

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA

W MAXI PELET 200

MAXI z palnikiem peletowym to seria kotłów dużej mocy z jednym (MAXI z p.p. 100 i MAXI z p.p.  
150) lub dwoma palnikami peletowymi (MAXI z p.p. 200) o  nowatorskiej niskiej konstrukcji (wysokość

kotła to ok 160cm w zależności od mocy), wykonana z najwyższej jakości materiałów oraz procesu produkcyjnego 
spełniającego najwyższe europejskie standardy jakości - dzięki czemu dajemy pełne 5-lat gwarancji na szczelność 

wymiennika. Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej o grubości ścianki aż 8mm! Kocioł 
dzięki rozbudowanemu wymiennikowi cechuje wysoki odzysk ciepła ze spalin, co przekłada się na bardzo wysoką sprawność (do 92%) 
i znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Seria MAXI z p.p. to produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymogi norm emisyjnych 
i ekologicznych. Modele MAXI z p.p. 100 oraz MAXI z p.p. 200 posiadają certyfikat ECODESIGN dla paliwa podstawowego pelet. Model 
MAXI z p.p. 150 jest obecnie w trakcie certyfikacji.

MAXI Z P.P.  100/150

MAXI Z P.P.  200



Palnik peletowy z systemem czyszczenia
Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany spe-
cjalnie do maksymalnie wydajnego spalania peletu 
(sprawność spalania do 99%), zyskując komfort 
użytkowania porównywalny do kotłów gazowych. 
Palnik posiada podwójny, automatyczny system 
czyszczenia w standardzie (przedmuchowy oraz me-
chaniczny - z ruchomym rusztem palnika).

Podwójne króćce przyłączeniowe
Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców 
znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowa-
dzenie w kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez 
zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.

Automatyczne rozpalanie/wygaszanie
Palnik peletowy cechuje najwyższy komfort obsłu-
gi - kocioł automatycznie się rozpala bądź wygasza, 
na podstawie ustawionych temperatur zadanych. 
Dodatkowo kocioł nie zużywa ani grama paliwa po-
między cyklami pracy jak to ma miejsce w kotłach 
z palnikiem retortowym.

AUTOMATIC ON/OFF

Ceramika + deflektor dopalające spaliny
Specjalny deflektor umieszczony nad palnikiem oraz 
płyty ceramiczne powodują, że nagrzewając się do 
temperatur ponad 1000oC pełnią funkcję kataliza-
tora spalin, znacznie obniżają emisję produktów 
ubocznych procesu spalania: tlenków oraz pyłów. 
Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi sprawność 
kotła i obniża zużycie opału.
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Dwa palniki peletowe 
Dotyczy wyłącznie kotła MAXI z p.p. 200 
który posiada dwa kompletne układy podające, 
w normalnym trybie pracy te układy działają 
współpracują ze sobą w celu zapewnienia 
optymalnego poziomu mocy grzewczej, natomiast 
w  sytuacji awaryjnej bądź na czas czynności 
konserwacyjnych jednego układu podającego, drugi 
jest w  stanie pracować niezależnie i zapewnić brak 
przerwy w dostawie ciepła do obiektu lub instalacji 
grzewczej.

PODWÓJNA
NIEZAWODNOŚĆ

PRZEKRÓJ MAXI Z PALNIKIEM PELETOWYM

Wymiennik płomieniówkowy
Ten łatwy w czyszczeniu typ wymiennika w połącze-
niu z wyjątkowo dużą powierzchnią odzysku ciepła 
ze spalin sprawia, że kotły firmy Klimosz cechuje 
wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności ciepl-
nej przy minimalnym zużyciu opału.

Nowoczesny i intuicyjny sterownik
MAXI  z p.p. 100/150 posiada najwyższy model 
sterownika do palników peletowych KLIMOSZ 
KOMFORT PELET RT-16p, który obsługuje m.in: 
2x  zawory 4-drogowe, 2x  pompy C.O., pompę 
C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 
2x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz umożliwia współpracę 
z dodatkowym źródłem ciepła.

MAXI z p.p. 200 posiada sterownik dedykowany 
do kotłów dwupalnikowych peletowych KLIMOSZ 
INDUSTRIAL PELET RT-16ip, który obsługuje m.in: 
4x  zawory 4-drogowe, 4x  pompy C.O., 2x pompy 
C.W.U., 2x pompy cyrkulacyjne, 4x obiegi grzewcze,
4x  termostaty pokojowe, czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz umożliwia współpracę 
z dodatkowym źródłem ciepła.

Pasuje do każdej kotłowni
Kocioł posiada niską konstrukcję kotła o  wysokości 
ok 165cm za sprawą umieszczenia wymiennika za 
komorą spalania a nie nad - , dzięki czemu nawet 
w przypadku niedużej wysokości modernizowanej 
kotłowni kocioł serii MAXI idealnie się tam wpasuje.

LOW HEIGHT

DANE TECHNICZNE MAXI 100
Z P. PELETOWYM

MAXI 150
Z P. PELETOWYM

MAXI 200
Z P. PELETOWYM

Pal iwo podstawowe

pelet

Zgodność z  Rozporządzeniem UE 2015/1189 (Ekodesign) w trakcie 
certyf ikacj i

Moc nominalna kW 102 145 195,7

Zakres regulacj i  mocy kW 30 - 102 36 -  145 58 -  196

Sprawność % 91 92 90,5

Możl iwość montażu kotła w układzie zamkniętym-ciśnieniowym - - -

Powierzchnia wymiany c iepła m 2 10,8 15,3 20,2

Objętość wodna dm 3 450 500 650

Zalecany c iąg kominowy Pa 20 - 30 20 - 30 20 - 35

Szerokość kotła z  zasobnikiem mm 3786 3889 4595

Wysokość mm 1664 1664 1664

Głębokość mm 1750 1926 2947

Waga kg 1160 1450 2100

Pozostałe wymiary i  rzuty kotłów znajdują s ię  na następnej  stronie.  Pełne dane techniczne w Instrukcj i /DTR kotła dostępnej  na stronie www.kl imosz.pl .  Kotły dużej 
mocy należy dobierać indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę,  naj lepiej  na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyl iczeń 
celem zapewnienia optymalnego komfortu c ieplnego.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE /  OPCJONALNE MAXI 100
Z P. PELETOWYM

MAXI 150
Z P. PELETOWYM

MAXI 200
Z P. PELETOWYM

Palnik peletowy

(2x)

Nowoczesny palnik peletowy, zaprojektowany specjalnie do mak-
symalnie wydajnego spalania peletu. Palnik posiada podwójny, 
automatyczny system czyszczenia w standardzie (przedmuchowy 
oraz mechaniczny - z  ruchomym rusztem palnika) oraz funkcję 
automatycznego rozpalania/wygaszania - na podstawie ustawio-
nych temperatur zadanych.

Zasobnik peletowy

Pojemność 
1700 L

Pojemność 
1700 L

Pojemność 
3400 L 

(2x1700L)

Zasobnik peletowy, składany, wykonany z blachy ocynkowanej. 
Posiada klapę z wygodnym uchwytem umożliwiając komfortowe 
uzupełnianie paliwa.

Najwyższy model  sterownika z  obsługą palnika peletowego

KLIMOSZ
KOMFORT

PELET
RT-16p

KLIMOSZ 
KOMFORT

PELET
RT-16p

KLIMOSZ 
INDUSTRIAL 

PELET
RT-16ip

Sterownik RT-16p obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe (RT-16ip 
- 4x), 2x pompy C.O (RT-16ip - 4x)., pompę C.W.U (RT-16ip - 2x).,
pompę cyrkulacyjną (RT-16ip - 2x), 2x obiegi grzewcze (RT-16ip - 
4x), 2x  termostaty pokojowe (RT-16ip - 4x), czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z  dodatkowym źródłem 
ciepła.

Ceramika + Deflektor betonowy

(2x)

Ceramika oraz deflektor betonowy pełnią funkcję katalizatora 
spalin - rozgrzewając się do temperatur ponad 1000oC, dopalają 
większość pyłów oraz tlenków, jednocześnie przyczyniają się do 
znacznego obniżenia zużycia paliwa oraz podnosi sprawność 
procesu spalania kotła

Usługa wstępnej  regulacj i

Usługa wstępnej regulacji kotła GRATIS !
Firma Kl imosz pokrywa koszt usługi  wstępnej  regulacj i ,  k l ient płaci  wyłącznie za dojazd 

Autoryzowanego serwisanta Kl imosz

Bezpłatna wstępna regulacja kotła, to forma wsparcia jakie firma Klimosz 
praktykuje względem użytkowników swoich urządzeń grzewczych. W  ramach 
programu, autoryzowany serwisant Klimosz,  przeprowadza użytkownikowi 
krótki instruktaż obsługi i  konserwacji kotła, gwarantujący poprawne 
i niezawodne działanie kotła przez wiele lat

Moduł WiFi
+ 420 PLN netto

517 PLN brutto
Kod:  CA/TAT/8450

Moduł WiFi możliwia zdalne sterowanie kotłem z smartphona 
(aplikacja na Android oraz iOS) lub komputera 

Zabezpieczenie termiczne powrotu kotła -  zawór 4-drogowy

VRG141 DN50
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
AR/CO/ZM001/3

VRG141 DN50
+ 798 PLN netto

982 PLN brutto
AR/CO/ZM001/3

4F DN65 FLANSZA
+ 1924 PLN netto

2367 PLN brutto
IN/AR/11102000

Zawór 4-drogowy ESBE w zależności od mocy kotła:
- VRG141 50-40 RP (2") DN50
- 4F (2 1/2") DN65 FLANSZA

Siłownik do zaworu 4-drogowego

ARA661 6NM
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
AR/RE/S002/2

ARA661 6NM
+ 693 PLN netto

852 PLN brutto
AR/RE/S002/2

3-POINT 15NM
+ 832 PLN netto
1023 PLN brutto
IN/AR/12051900

Siłownik zaworu 4-drogowego w zależności od mocy kotła:
- ARA661 3-POINT SPDT 230V AC 6NM 120S
- 3-POINT 230V AC 15NM 120S DN65

CENNIK MAXI 100
Z P. PELETOWYM

MAXI 150
Z P. PELETOWYM

MAXI 200
Z P. PELETOWYM

Cena katalogowa PLN 39 000,- 
netto

47 970,- 
brutto

45 900,- 
netto

56 457,- 
brutto

69 800,-
netto

85 854,- 
brutto

Grupa:  B /  Punkty:  5 Grupa:  B /  Punkty:  7 Grupa:  B /  Punkty:  10

DANE DO ZAMÓWIENIA MAXI 100
Z P. PELETOWYM

MAXI 150
Z P. PELETOWYM

MAXI 200
Z P. PELETOWYM

Dostępne wersje produktu :

L -  palnik z  lewej

P -  palnik z  prawej

O -  wersja obustronna

L:     KO/PA/81001125300

P:    KO/PA/81002125300

L:     KO/PA/81501125300

P:    KO/PA/81502125300

O:    KO/PA/82000126302
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WYMIARY MAXI 100 Z P.  PELETOWYM

WYMIARY MAXI 150 Z P.  PELETOWYM
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MAXI 100 Z P. P.

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1178

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 1664

MAXI 150 Z P. P.

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1178

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 1664

WYMIARY MAXI PELET 200 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 21
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WYMIARY MAXI 200

MAXI 200

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1142

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 2161



WYMIARY MAXI PELET 200
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MAXI PELET 200

Średnice króćców przyłączeniowych cal 2  1/2

Średnica zewnętrzna czopucha dm 3 195

Wysokość do osi  czopucha mm 1142

Wysokość z  otwartą klapą zasobnika mm 1664



KLIMOSZ KOMFORT 
RT-16

KLIMOSZ KOMFORT 
PELET RT-16p

KLIMOSZ INDUSTRIAL
RT-16i

Cena katalogowa
1 410 PLN

1  734 PLN brutto
1 380 PLN

1  697 PLN brutto 
2 450 PLN

3 014 PLN brutto 

Grupa rabatowa / Pkt. A0 A0 A0

Kod produktu AU/ST/RT16 AU/ST/RT16P AU/ST/RT16IND

Ilość obsługiwanych pomp C. O. 2 2 4

Obsługa pompy do C.W.U.

Obsługa priorytetu C.W.U.

Obsługa stref czasowych dla C.W.U.

Funkcja Anty-Legionella dla C.W.U.

Obsługa pompy cyrkulacyjnej C.W.U.

Strefy czas. dla pompy cyrkulacyjnej

Obsługa pompy by-pass (kotłowej) - -

Obsługiwane zawory 4-drogowe 2 2 4

Funkcja "Szybki start"

Obsługa krzywych grzewczych 2 2 4

Wbudowana tygodniówka - - -

Tryb LATO / ZIMA

Auto. zmiana trybu LATO / ZIMA

Tryb JESIEŃ

Obsługiwane termostatów pokoj. 2 2 4

Sterowanie kotła przez WIFI TAK, po dokupieniu modułu WIFI

Ilość obsługiwanych podajników 1 2 2

Ilość obsługiwanych wentylatorów 1 1 2

Ster. przedmuch. palnika/paleniska

Sterowanie zapalarką -

Algorytm sterowania PID 
(dostosowanie mocy kotła na 
podstawie temperatury kotła)

Algorytm sterowania PIDs 
(dostosowanie mocy kotła na 
podstawie temperatury spalin)

Czujnik spalin OPCJA OPCJA OPCJA

Współpraca z kominkiem

Wyłącznik krańcowy klapy zasobnika OPCJA OPCJA OPCJA
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STEROWNIKI  DO KOTLÓW DUŻEJ  MOCY

Moduł WIFI tylko do KLIMOSZ KOMFORT AURATON 2025RTH
Bezprzewodowy panel pokojowy

AURATON 2025
Przewodowy panel pokojowy

420 PLN
517 PLN brutto

420 PLN
517 PLN brutto

200 PLN
246 PLN brutto

A / 0

CA/TAT/8450 AU/RE/K004/2 AU/RE/K004/3

AKCESORIA DO STEROWNIKÓW
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IARCO-CH

średnica 150mm
RCO-CH-EX

z zabezpieczeniem 
przeciw-wybuchowym, 

średnica 150mm

RCP-CH
wymiary 

140x150mm

RCW-CH
regulator ciągu do 

wyczystki, wymiary: 
125x185mm

RCWS-CH
regulator ciągu do wyczystki, 

wersja do kominów 
ceramicznych, 125x250mm

RCR-CH
regulator ciągu na 

rurę, zakres średnic 
120-200mm

170 PLN
209 PLN brutto 

195 PLN
240 PLN brutto

190 PLN
234 PLN brutto

190 PLN
234 PLN brutto

210 PLN
258 PLN brutto

230 PLN
285 PLN brutto

D / 0

IN/KO/R001/1 IN/KO/R001/2EX IN/KO/R001/ IN/KO/R001/6 IN/KO/R001/4 IN/KO/R001/2

RC 14/O
okrągła

dostępne różne średnice

RC 14M/O
okrągła

dostępne różne średnice

RC 14 
kwadratowa

regulowana: 130-265mm

RC 14M
kwadratowa

regulowana: 215-345mm

552 PLN
679 PLN brutto 

690 PLN
849 PLN brutto 

552 PLN
679 PLN brutto 

690 PLN
849 PLN brutto 

D / 0

100mm: IN/KO/RC14O100
110mm: IN/KO/RC14O110

120mm: IN/KO/RC14O120
130mm: IN/KO/RC14O130
140mm: IN/KO/RC14O140
150mm: IN/KO/RC14O150
160mm: IN/KO/RC14O160
170mm: IN/KO/RC14O170

180mm: IN/KO/RC14O180
190mm: IN/KO/RC14O190

200mm: IN/KO/RC14O200

210mm: IN/KO/RC14MO210
220mm: IN/KO/RC14MO220
230mm: IN/KO/RC14MO230
240mm: IN/KO/RC14MO240
250mm: IN/KO/RC14MO250
260mm: IN/KO/RC14MO260
270mm: IN/KO/RC14MO270

280mm: IN/KO/RC14MO280
290mm: IN/KO/RC14MO290
300mm: IN/KO/RC14MO300

IN/KO/RC14 IN/KO/RC14M

UPS ZASILACZ AWARYJNY
IPS300-SIN-WM

UPS ZASILACZ AWARYJNY
IPS600-SIN-WM

UPS ZASILACZ AWARYJNY
IPS1000-SIN

405 PLN
498 PLN brutto 

585 PLN
720 PLN brutto

810 PLN
996 PLN brutto 

D / 0

AU/IN/IPS300 AU/IN/IPS600 AU/IN/IPS1000

Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin). Obudowa wisząca. Syn-
chronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość). 
Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace 
bateryjną. Sterowanie mikroprocesorowe. Harmoniczne napięcia wyjściowe-
go <5%. Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojem-
nościowymi. Menu wyboru z wyświetlaczem LCD. Chwilowa przeciążalność 
150%. Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia (poniżej 5W). Pro-
gramowana z MENU ładowarka akumulatorów (3-stopnie). Czas podtrzyma-
nia zależny od podłączonych akumulatorów. Łatwy w montażu i uruchomie-
niu. Niskoczęstotliwościowy transformator toroidalny w stopniu wejściowym

Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin). Obudowa wolnoleżąca. 
Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotli-
wość). Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na 
prace bateryjną. Sterowanie mikroprocesorowe. Harmoniczne napięcia wyj-
ściowego <5%. Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, 
pojemnościowymi. Menu wyboru z wyświetlaczem LCD. Chwilowa przeciążal-
ność 150% (do 1500W). Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia 
(poniżej 5W). Programowana z MENU ładowarka akumulatorów (3-stopnie). 
Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów. Łatwy w monta-
żu i uruchomieniu .Niskoczęstotliwościowy transformator toroidalny w stop-
niu wejściowym.

Akumulator GLP 80Ah 12V Akumulator GLP 100Ah 12V Akumulator GLP 150Ah 12V Akumulator GLP 200Ah 12V

640 PLN
787 PLN brutto

830 PLN
1  021 PLN brutto

1 220 PLN
1  501 PLN brutto 

1 650 PLN
2 030 PLN brutto

D / 0

IN/AR/GLP80 IN/AR/GLP100 IN/AR/GLP150 IN/AR/GLP200

REGULATORY CIĄGU KOMINOWEGO

NASADOWE REGULATORY CIĄGU KOMINOWEGO

ZASILACZE AWARYJNE (UPS)

AKUMULATORY GLP DO ZASILACZY AWARYJNYCH
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