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Kvalitné kotly
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N OV I N K A ! - CO M B I S / M U LT I CO M B I S - L I AT I N OV É KOT LY S "5-T R I E D O U " / E KO D E S I G N
N OV I N K A ! - WA L LY H O L Z - KOTO L N A S P LY Ň OVA N I E D R E VA S "5-T R I E D O U " / E KO D E S I G N

Splyňovacie kotly
palivo: sušené drevo
max.20% vlhkosť

s retortovým horákom
palivo: hnedé uhlie, drevné pelety
s prídavným roštom

liatinových kotlov
na výmenníku VIADRUS
s hrúbkou liatiny až 7 mm

bez prídavného roštu

-

-

COMBI (U22)

liatinových kotlov
na výmenníku SIME
s hrúbkou liatiny až 12 mm

-

-

COMBI S

kotla z kotlovej ocele P265GH
s hrúbkou steny vnútorného
výmenníka do 6 mm

-

DUO

LE

DUO NG
DUO INDUSTRIAL NG

MAXI

kotla z kotlovej ocele P265GH
s hrúbkou steny vnútorného
výmenníka 6-8 mm
WALLY HOLZ

AUTOMATICKÉ KOTLA
s žľabovým horákom
palivo: hnedé uhlie, drevné pelety, biomasa
s prídavným roštom

bez prídavného roštu

s peletovým horákom
palivo: drevné pelety
s prídavným roštom

-

MULTICOMBI (U22)

bez prídavného roštu

-

UNIPELET

-

-

-

DUOPELET

LE
s peletovým horákom

DUOPELET NG
DUO INDUSTRIAL NG
s peletovým horákom

MAXI
s peletovým horákom

MULTICOMBI S (32)

-

MULTIDUO

-

-

Kondenzačné kotly BRAVA SLIM / BRAVA ONE
BRAVA ONE

BRAVA SLIM

BRAVA SLIM

BRAVA ONE

• K dispozícii v jednofunkčné alebo dvoufunkční verzii.
• 4 rôzne výkony: 25, 30, 35 a 40 kW.
• Pohodlné elektronické ovládanie pomocou tlačidiel.
• Veľký LCD displej, ktorý zobrazuje viac informácií o kotle a jeho stavu.
• Efektívne 12-doskový doskový výmenník tepla pre T.U.V. s výkonom
40 kW - zaisťuje rýchle ohrev teplej úžitkovej vody.
• Modulácia cirkulačného čerpadla s prevádzkovými režimami: trvalá
alebo modulované.

BRAVA SLIM VERZE "T"

• K dispozícii len vo verzii s dvojitou funkciou.
• 2 rôzne výkony: 25 a 30 kW.
• Jednoduché a intuitívne ovládanie pomocou gombíkov.
• Menší displej zobrazujúci základné parametre kotla.

BRAVA SLIM

BRAVA ONE

Vlastnosti kotlov BRAVA SLIM / BRAVA ONE:

• Elektronická regulácia spaľovacieho procesu s automatickou kalibráciou a optimalizáciou znižuje spotrebu plynu a zaisťuje stabilnú prevádzku
kotla bez ohľadu na kvalitu plynu.
• Má vypaľovačku typu PREMIX s automatickou reguláciou výkonu. Intuitívne ovládanie spolu s čitateľným displejom LCD, ktorý zobrazuje
potrebné informácie o prevádzke kotla, jeho stavu a nastavenie teploty.
• Špirálový výmenník z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele.
• Funkcia predhrievanie T.U.V. Ochranná funkcia obehového čerpadla proti zablokovaniu.
• Možnosť pripojenia dvoch typov izbových termostatov (OpenTherm® alebo symbol: zap / vyp).
• Funkcia ochrany pred mrazom - automaticky aktivuje kotol, aby chránil systém a bojler proti zamrznutiu (požadovaný prístup k elektrine a
plynu).
• Možnosť zmeny druhu prívodu plynu: prírodné / LPG.
• Má elektronické čerpadlo s úsporou energie, snímač akumulačné nádrže a spätnú reguláciu kúrenia T.I. s konštantným zvýšením teploty (ΔT).
• Zabudované ovládanie počasie (vyžaduje sa inštalácia externého snímača teploty).
• Kryt kotla je vybavený zvukovou izoláciou, ktorá zaručuje mimoriadne tichú prevádzku kotla.
• Jednoduchý a rýchly prístup k kotlu na servisné účely vďaka odnímateľnému čelnému panelu.
• Bezprostredné uvedenie kotla do prevádzky autorizovaným servisným technikom spoločnosti Klimosz.

BRAVA SLIM 25 T
Jednofunkčné kotol s
prepínacím ventilom
pre teplú úžitkovú
vodu.

BRAVA SLIM 25
Dvoufunkční kotly
s výmenníkom
pre teplú úžitkovú
vodu.

BRAVA SLIM 30
Dvoufunkční kotly
s výmenníkom
pre teplú úžitkovú
vodu.

BRAVA SLIM 35
Dvoufunkční
kotly s výmenníkom pre teplú
úžitkovú vodu.

BRAVA SLIM 40
Dvoufunkční
kotly s výmenníkom pre teplú
úžitkovú vodu.

BRAVA ONE 25
Dvoufunkční
kotly s výmenníkom pre teplú
úžitkovú vodu.

BRAVA ONE 30
Dvoufunkční
kotly s výmenníkom pre teplú
úžitkovú vodu.

Katalógová cena

1248 €
bez DPH

na objednávku

na objednávku

na objednávku

na objednávku

973 €
bez DPH

na objednávku

Skupina zliav
Objednávací kód

C6
KO/GA/SI/8114210

C6
KO/GA/SI/8114250

C6
KO/GA/SI/8114252

C6
KO/GA/SI/8114254

C6
KO/GA/SI/8114256

C0
KO/GA/SI/8114200

C0
KO/GA/SI/8114202

3,2 ÷ 25,7 kW

4,3 ÷ 21,4 kW

5,1 ÷ 25,7 kW

6,5 ÷ 32,2 kW

7,5 ÷ 37,5 kW

4,3 ÷ 21,4 kW

5,1 ÷ 25,7 kW

6 ÷ 35 kW

7 ÷ 40 kW

4 ÷ 24 kW

4,8 ÷ 28 kW

16,5 l / min

19,4 l / min

11,2 l / min

12,9 l / min

Tepelná energia (50 ° C - 30 ° C)
Tepelný výkon užitočné vody

-

4 ÷ 24 kW

4,8 ÷ 28 kW

Kapacita zaťaženie vody (EN13203)

-

11,2 l / min

12,9 l / min

Trieda účinnosti ErP v režime vykurovania
Trieda účinnosti ErP v T.U.V.

-

Účinnosť (50 ° C - 30 ° C)

107,5 %

107,5 %

107,1 %

107,3 %

107,1 %

107 %

107,1 %

Účinnosť pre zníženú spotrebu energie
až o 30%

108,5 %

108,5 %

108,5 %

108,5 %

108,5 %

108,5 %

108,5 %

Hladina akustického výkonu v prostredí
Kúrenie inštalácie

53 dB(A)

51 dB(A)

53 dB(A)

50 dB(A)

51 dB(A)

54 dB(A)

56 dB(A)

-

XL

XL

XL

XXL

XL

XL

27,5 kg

28,3 kg

28,4 kg

29,9 kg

32,6 kg

28,3 kg

28,4 kg

Deklarovaný profil zaťaženie T.U.V.
Hmotnosť
Hydraulické pripojenie:
M - napájanie pre Kúrenie inštalácie

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

-

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "

U - T.U.V.
G - plynové pripojenie

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

-

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "

1/2 "
3/4 "

E - Výstup studenej vody T.U.V.
R - návrat Kúrenie inštalácia

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

M2 - napájanie pre T.U.V.

3/4 "

-

-

-

-

-

-

R2 - návrat z zásobníka T.U.V.

3/4 "

-

-

-

-

-

-

Podmienky päťročnej záruky:

Dvojročná záruka s možnosťou predĺženia predĺženého predĺženie záruky po dobu 12 mesiacov a získanie záruky až 5 rokov od dátumu montáže. Predĺženie záruky je za príplatok
vo výške 399 PLN brutto a predlžuje záruku o jeden rok (cena predĺženie záruky zahŕňa náklady na výročné preskúmanie).

Komínový adaptér
- priamy 60/100
- farba: biela

Komínový adaptér
- priamy 60/100 x 80/125
- farba: biela

Izbový regulátor
bezdrôtový
AURATON 2025RTH

Izbový regulátor
zapojený
AURATON 2025

Snímač
vonkajšej
teploty

A0

A0

A0

A0

A0

KO/2ADPSEKRTC016214M

KO/2ADPSGRETP017516M

AU/RE/K004/2

AU/RE/K004/3

KO/GA/SI/8094101

44 € bez DPH

71 € bez DPH

105 € bez DPH

50 € bez DPH

14 € bez DPH

Ručne plnené kotla z liatiny a ocele najvyššej kvality
určené pre spaľovanie: uhlie a drevo

WALLY S LIATINOVÝ
IRON OCEĽOVÝ

KLIMOSZ WALLY S

KLIMOSZ IRON

* Plná záruka zabezpečená v prípade použitia tepelnej ochrany návratu vody.

Liatinový výmenník z talianskej liatiny najvyššej kvality!
Predpokladaná životnosť až 25 rokov!

Sekundárne vzduchová klapka, vhodná najmä pre "horný"
spaľovanie.

Šírka stien kotla do 12mm: výnimočnej trvanlivosti bolo
dosiahnuté použitím korpusu o šírke stien do 12mm.

Malé rozmery kotlov umožňujú inštaláciu v malých
kotolniach.

O 34% väčšia spoľahlivosť, tepelný výkon a výmena tepla a
súčasne vyšší výkon na jeden článok ako u konkurencie.

Jednoduchá inštalácia vďaka umiestnenie 2 "závitové
príruby na hornej strane kotla.

Najväčší plniaci otvor kotol obsahuje jeden z najväčších
plniacich otvoru na trhu o rozmere 40 X 36 cm (až o 53%
väčší ako u konkurencie) umožňuje spaľovanie väčších
kusu dreva.

Možnosť rozšírenia kotla o regulátor ťahu alebo regulátor
ventilátora podrobná ponuka na konci katalógu.

Najvyššia kvalita prevedenia! O vysokej kvalite svedčí okrem
iného precízne vyrobené dverné rukoväte pre bezpečné
a pohodlné ovládanie a aj po mnohých rokoch používania
tesnenie dverí z mäkkého materiálu poskytuje vynikajúcu
tesnosť (zabraňuje uvoľňovaniu dymu z kotla), izolácia
dverí je z odolného materiálu (vermikulit), znižujúce tepelné
straty pre životné prostredie a masívne závesy poskytujem
dostatočnú odolnosť proti pádu dverí po niekoľkých rokoch
používania.

Veľmi dobrý pomer cena / kvalita! Kotol bol
vyrobený z ocele najvyššej kvality s hrúbkou
steny vnútorného výmenníka 5mm.

Možnosť rozšírenia kotla o regulátor ťahu
alebo regulátor ventilátora podrobná
ponuka na konci katalógu.

Sekundárne vzduchová klapka, vhodná
najmä pre "horný" spaľovanie.

Ľahko sa čistí vďaka jednoduchej konštrukcii.

Kotol obsahuje pevný dymovod umiestnený na zadnej časti kotla.

Štandardné doplnkové príslušenstvo: odnímateľný
popolník, teplomer, poistný ventil, vypúšťací ventil a čistiace
sada: kefa + kutáč.
Doplnková, voliteľná výbava: Regulátor ťahu / Regulácia
KLIMOSZ PID + ventilátor DM85 / Regulácia ST-24 +
ventilátor DM85 / Regulácia ST-28 + ventilátor DM85.

Dlhý odvod splodín v konvekčným
výmenníka tepla zvyšuje účinnosť kotla.
Malé rozmery kotlov umožňujú inštaláciu v
malých kotolniach.

Štandardné doplnkové príslušenstvo:
odnímateľný popolník a čistiace sada: kefa
+ kutáč
Doplnková, voliteľná výbava: Regulátor ťahu
/ Regulácia KLIMOSZ PID + ventilátor DM85
/ Regulácia ST-24 + ventilátor DM85 /
Regulácia ST-28 + ventilátor DM85.

Izolácia znižujúce tepelné straty do okolia od
renomovaného výrobcu ROCKWOOL.

Izolácia znižujúce tepelné straty do okolia od
renomovaného výrobcu ROCKWOOL.

Wally 23

Wally 34

Wally 45

Wally 56

Wally 67

Iron 10

Iron 15

823 €

923 €

1073 €

1223 €

1373 €

505 €

575 €

698 €

Základné palivo: uhlie

23 kW

34 kW

45 kW

56 kW

67 kW

10 kW

15 kW

25 kW

Základné palivo: drevo

17 kW

25 kW

34 kW

42 kW

49 kW

10 kW

15 kW

25 kW

Cena bez DPH

Iron 25

Účinnosť

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

~ 80 %

Doporučená dĺžka dreva

260 mm

410 mm

560 mm

710 mm

860 mm

310 mm

390 mm

400 mm

100 ÷ 300 °C

100 ÷ 300 °C

100 ÷ 300 °C

100 ÷ 300 °C

100 ÷ 300 °C

140 ÷ 260 °C

140 ÷ 260 °C

140 ÷ 260 °C

Objem vody

30 dm3

39 dm3

48 dm3

57 dm3

66 dm3

30 dm3

45 dm3

70 dm3

Priemer komínového výstupu

147 mm

147 mm

147 mm

147 mm

147 mm

140 mm

140 mm

140 mm

Doporučený komínový ťah

8 Pa

10 Pa

12 Pa

13 Pa

15 Pa

12 ÷ 18 Pa

12 ÷ 18 Pa

14 ÷ 20 Pa

Maximálny pracovný tlak vody

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

1,5 bar

1,5 bar

1,5 bar

Vhodné pre zatvorený systém

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

2”

2”

2”

2”

2”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

226 kg

288 kg

350 kg

412 kg

474 kg

140 kg

180 kg

240 kg

Šírka

597 mm

597 mm

597 mm

597 mm

597 mm

425 mm

475 mm

565 mm

Výška

1016 mm

1016 mm

1016 mm

1016 mm

1016 mm

960 mm

1060 mm

1175 mm

Hĺbka

670 mm

830 mm

970 mm

1120 mm

1270 mm

670 mm

750 mm

775 mm

Výška dymovodu

825 mm

825 mm

825 mm

825 mm

825 mm

830 mm

925 mm

1030 mm

Teplota splodín

Pripojenie kotla: dodávka a
návrat
Váha
Energetická trieda

Novinka !

KLIMOSZ WALLY HOLZ

KLIMOSZ WALLY HOLZ je poloautomatický splynovac kotla na
drevo. Ponúka jednu z najlacnejších foriem vykurovania, ktoré sú
k dispozícii na trhu pri súčasných cenách pohonných hmôt. Vďaka
špeciálnej konštrukcii výmenníka, ktorá je obložená tvarovým
keramickým a moderným riadením spaľovania, bola dosiahnutá
vysoká účinnosť ~ 90%. Výsledkom je extrémne čistý spalín a čistý
spaľovací proces, vďaka ktorému tento typ kotla spĺňa najvyššie
európske a národné normy a environmentálne normy ako ekodizajn
a "5-trieda".
Kotol Klimosz WALLY HOLZ je šetrný k životnému
prostrediu - pre ekologické a obnoviteľné palivo,
ktoré je drevo, ktoré udržuje nulovú bilanciu CO2
- rastúci strom absorbuje toľko oxidu uhličitého,
aký vzniká pri spaľovaní, a jeho popol je len pár kíl
1 tony, čo Môžete použiť ako prírodné hnojivo na
záhrade.

3/5

let

ZÁRUKA

až

6/8mm
*****

HRÚBKA
VÝMENNÍKA

VEĽKÁ
SPAĽOVACIA
KOMORA

SPOĽAHLIVÝ
SYSTÉM
ČISTENIA
VÝMENNÍKA

MALÁ
VEĽKOSŤ

Klimosz
WALLY
HOLZ
bol
vyrobený
z najkvalitnejších materiálov a komponentov,
vďaka čomu ponúkame 5-ročnú záruku. Tento typ
kotla, vzhľadom k svojej špecifikácii spaľovacieho
procesu, vyžaduje montáž spolu s vybranou
vyrovnávacou nádržou a nabíjacím systémom.
Klimosz WALLY HOLZ bol vyrobený z vysoko
kvalitnej kotlovej ocele P265GH so zvýšenou
teplotnou odolnosťou a zvýšenou plasticitou.
Hrúbka steny vnútorná fólia je až 6/8 mm, čo
dokazuje mimoriadnu trvanlivosť a kvalitu, ktorú
ponúka Klimosz.
Kotol má mimoriadne veľkú spaľovaciu komoru
s objemom 120 litrov a možnosť vkladania
drevených okrúhlych driekov s dĺžkou až 50 cm a
veľkého zaťažovacieho otvoru s rozmermi až 260
x 432 mm. To všetko umožňuje extrémne dlhú
prácu na jednom nabitie paliva - až 12 hodín.
Vo výmenníku požiarnych rúrok bol použitý
spoľahlivý a jednoduchý čistiaci systém - to
sú špeciálne špirálové prvky, ktoré sú spojené
kravaty a pákou, vďaka ktorej je možné pohybom
ľahko a rýchlo vyčistiť výmenník, aby bola
zaistená optimálna účinnosť a čistota výmenníka.
Kotol má veľkosť porovnateľnú so štandardným
kotlom, malou výškou a rozmery, takže kotla je
vhodné ako pre modernizovanú kotolňu, tak pre
nové budovy.

Kotol je charakterizovaný spoľahlivosťou
a bezpečnosťou: štandardne je vybavená
chladiacou cievkou, ktorá chráni kotol pred
prehriatím, rukoväte "odskrutkujte a zatlačte"
boli špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečili
dostatočnú tesnosť. Kotol bol vybavený
radom snímačov teploty a moderné ovládač
automatikou, navyše má kotol tepelný spínač - po
spálení dreva v spaľovacej komore sa sám vypne.

Palivo: sušené drevo (max. 20% vlhkosť)

Cenník
Cena bez DPH
Skupina zliav
Objednávací kód

Zariadenie

WALLY HOLZ 18kW

WALLY HOLZ 25kW

2108 €

2297 €

A3

A3

KO/CK/WALLY/18

KO/CK/WALLY/25

WALLY HOLZ 18kW

WALLY HOLZ 25kW

VOLBA: Verzia s plechu 8 mm - na objednávku,
požiadajte regionálneho obchodníka o cenu.

VOLBA: Verzia s plechu 8 mm - na objednávku,
požiadajte regionálneho obchodníka o cenu.

Verze tloušťka plechu 6 mm (3-let záruka)
Verze tloušťka plechu 8 mm (5-let záruka)
Mechanický čisticí systém výměníku trubek
Regulátor EKOSTER 2
Vestavěná chladicí cívka
ŠPECIÁLNE PONUKA KÚPANIE V SADE!
Spýtajte sa regionálneho predajcu na špeciálnu zľavu.

Vyrovnávací nádrž KLIMOSZ TANK (kapacita 800L / 1000L / 1500L / 2000L)

VOLBA: 419 € bez DPH

Nabíjecí systém LADDOMAT 21-60

Ekologické normy

WALLY HOLZ 18kW

WALLY HOLZ 25kW

5-třída (EN 303-5:2012)
EcoDesign (UE 2015/1198)

-

Třída energetické účinnosti ErP

Technické špecifikácie
Odporúčaná kapacita vyrovnávacej nádrže
Plocha ohrevu
Efektívnosť

WALLY HOLZ 18kW

WALLY HOLZ 25kW

L

800 - 1500

1000 - 2000

m2

< 180

< 250

%

89,3

89

Rozsah regulácie výkonu

kW

7 - 18

10 - 25

Teplota spalín

°C

130 - 140

140 - 150

dm3

55

Objem vody
Odporúčaný ťah komína

Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody

75
10 - 15

bar

Rozmery / Hmotnosť

3

WALLY HOLZ 18kW

WALLY HOLZ 25kW

Výška

mm

1220

1320

Hĺbka

mm

960

1040

Šírka

mm

660

720

Výška ku komínu

mm

870

960

225 x 380

Rozmery nakladacieho otvoru

mm

Pripojenie kotla: napájanie a návrat

cal

2

Pripojenie kotla: priemer cievky chladiace cievky

cal

3/4

Hmotnosť

kg

546

260 x 432

546

AKO FUNGUJE KOTOL NA SPLYŇOVANIE DREVA?
KLIMOSZ WALLY HOLZ kotol je jedným z najlacnejších foriem vykurovania na trhu k dispozícii prostredníctvom použitie lacného a ľahko dostupného paliva všeobecne
základná čo je palivové drevo. Dôležitým parametrom je, že drevo na drevo je suché (ochutené) a jeho vlhkosť nepresahuje 15 - 20%. Pri ochutenie dreva získavame
počas spaľovacieho procesu 100% výhrevnosti, čo sa priamo premieta do dlhšej doby horenia samotného dreva.
Vďaka špeciálnej konštrukcii výmenníka, ktorá je obložená špeciálne tvarovaným keramikou, odsávaním ventilátora a moderným riadením spaľovacieho procesu,
bola dosiahnutá vysoká účinnosť až ~ 90%. Vplyv vysokej účinnosti sú mimoriadne čisté výfukové plyny a čistý spaľovací proces, takže kotol spĺňa najprísnejšie
európske i národných noriem a štandardov v oblasti životného prostredia, ktoré majú certifikovaný "Ekodizajn" a "5-trieda".
Spalování dřeva probíhá ve dvou fázích v procesu nazývaném zplyňování dřeva (tzv. Reverzní spalování). Proces pyrolýzy se odplyní první ohřívač a spáleny dřevoplyn
(což je 80% dřeva), a teprve potom se koná spalování příslušného - uhlí tvořené odplynění.
Pre zaistenie správneho spaľovací proces a je nutné bezporuchovú prevádzku kotla na zabezpečenie kontinuálnej odvod tepla pomocou vyrovnávacia nádrž
s kapacitou aspoň 55 l / 1 kW kotla, vrátane systému LADDOMAT nabíjania typ. Minimálna kapacita vyrovnávacích nádrží je: >800L pre WALLY HOLZ 18kW, a >1000L
pre WALLY HOLZ 25kW.

KLIMOSZ COMBI

10

let

ZÁRUKA

až do

7mm
*****

VYSOKO KVALITNÉ
LIATINA

MOŽNÉ
VYKONÁVANIE
UHLIE / DREVO

Klimosz
COMBI
je
výrobok
vyrobený
z najkvalitnejších materiálov, ktorých výrobný
proces spĺňa najvyššie európske normy kvality.
Certifikát o sile a spoľahlivosti zariadení je plnou
10-ročnou zárukou, ktorú spoločnosť Klimosz
poskytuje integrite železného výmenníka.
Klimosz COMBI má vysoko účinný trojstupňový
železný výmenník vyrobený z vysoko kvalitnej
talianskej liatiny s hrúbkou steny až 7 mm. Tento
typ výmenníka má veľmi veľký priestor pre spätné
získavanie tepla z dymových plynov, ktorý priamo
prenáša vysokú účinnosť kotla. Vďaka tomu je
kotol charakterizovaný veľmi nízkou spotrebou
paliva a generuje viac tepla z jednej tony paliva.
Klimosz COMBI má integrovaný liatinový rošt pre
spaľovanie paliva: uhlia / drevo v ručnom režime.

Klimosz COMBI má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz COMBI je spoľahlivosť a bezpečnosť.
Kotol má niekoľko nezávislých tepelných ochrán:
snímač teploty kotla, snímač teploty trubice
napájača (v prípade zistenia tepla v prívodnom
potrubí, palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne
ventilátor). Kotol má tiež bezpečnostné
zariadenie, ktoré funguje bez potreby elektrického
prúdu v podobe "hasičov", ktoré zaplavuje nádrž
v prípade núdze.

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

Základné palivo: ekohrasek (uhlie)

KLIMOSZ COMBI

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Zásobník 230L s uzáverom s tesnením vo veku zásobníka zabezpečuje
pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie pred poškodením

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

COMBI 3W
nezmontované
verze EKO

COMBI 4W
nezmontované
verze EKO

COMBI 5W
nezmontované
verze EKO

COMBI 6W
nezmontované
verze EKO

COMBI 3W
nezmontované
verze NG

COMBI 4W
nezmontované
verze NG

COMBI 5W
nezmontované
verze NG

COMBI 6W
nezmontované
verze NG

2170 €

2288 €

2420 €

2556 €

-

-

-

-

A3

A3

A3

A3

-

-

-

-

KO/PA/KC22E3WUT

KO/PA/KC22E4WUT

KO/PA/KC22E5WUT

KO/PA/KC22E6WUT

-

-

-

-

COMBI 3W
verze EKO

COMBI 4W
verze EKO

COMBI 5W
verze EKO

COMBI 6W
verze EKO

COMBI 3W
verze NG

COMBI 4W
verze NG

COMBI 5W
verze NG

COMBI 6W
verze NG

2208 €

2325 €

2458 €

2593 €

3031 €

3176 €

3313 €

3469 €

Katalógová cena
(bez DPH)
Skupina zliav
Kód - nezmontované verzia

• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

Katalógová cena
(bez DPH)

A3

A3

A3

A3

B3

B3

B3

B3

Kód - zásobník
vľavo

Skupina zliav

KO/PA/KC22E3WLT

KO/PA/KC22E4WLT

KO/PA/KC22E5WLT

KO/PA/KC22E6WLT

KO/PA/315124100

KO/PA/325124100

KO/PA/332124100

KO/PA/335124100

Kód - zásobník
vpravo

KO/PA/KC22E3WPT

KO/PA/KC22E4WPT

KO/PA/KC22E5WPT

KO/PA/KC22E6WPT

KO/PA/315224100

KO/PA/325224100

KO/PA/332224100

KO/PA/335224100

Menovitý výkon: ekohrasok
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín
Plocha výmeny tepla
Objem vody

Klimosz COMBI 3W

Klimosz COMBI 4W

Klimosz COMBI 5W

Klimosz COMBI 6W

15 kW

25 kW

30 kW

35 kW

83 %

80 %

81,5 %

80 %

5 - 15 kW

7,5 - 25 kW

9,6 - 30 kW

12,2 - 35 kW

100 - 250 °C

100 - 250 °C

100 - 250 °C

100 - 250 °C

-

-

-

-

35 dm3

40 dm3

50 dm3

55 dm3

Priemer odtoku výfuku

156 mm

156 mm

156 mm

156 mm

Odporúčaný ťah komína

10 - 15 Pa

10 - 20 Pa

10 - 20 Pa

15 - 25 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody

-

-

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

6/4" / 2 ”

6/4" / 2 ”

6/4" / 2 ”

6/4" / 2 ”

370 kg (EKO) / 390 kg (NG)

410 kg (EKO) / 430 kg (NG)

455 kg (EKO) / 475 kg (NG)

500 kg (EKO) / 520 kg (NG)

Šírka kotla s zásobníkom

1180 mm

1180 mm

1180 mm

1180 mm

Výška s ovládačom

1555 mm

1555 mm

1555 mm

1555 mm

Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť

Výška s otvorenou klapkou zásobníka

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

690 mm

790 mm

890 mm

990 mm

Výška dymovodu

1150 mm

1150 mm

1150 mm

1150 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ MULTICOMBI

10

let

ZÁRUKA

až do

7mm
*****

VYSOKO KVALITNÉ
LIATINA

MOŽNÉ
VYKONÁVANIE
UHLIE / DREVO

Klimosz MULTICOMBI je výrobok vyrobený
z najkvalitnejších materiálov, ktorých výrobný
proces spĺňa najvyššie európske normy kvality.
Certifikát o sile a spoľahlivosti zariadení je plnou
10-ročnou zárukou, ktorú spoločnosť Klimosz
poskytuje integrite železného výmenníka.
Klimosz MULTICOMBI má vysoko účinný
trojstupňový železný výmenník vyrobený z vysoko
kvalitnej talianskej liatiny s hrúbkou steny až
7 mm. Tento typ výmenníka má veľmi veľký
priestor pre spätné získavanie tepla z dymových
plynov, ktorý priamo prenáša vysokú účinnosť
kotla. Vďaka tomu je kotol charakterizovaný veľmi
nízkou spotrebou paliva a generuje viac tepla
z jednej tony paliva.
Klimosz MULTICOMBI má integrovaný liatinový
rošt pre spaľovanie paliva: uhlia / drevo v ručnom
režime.

Klimosz MULTICOMBI má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz
MULTICOMBI
je
spoľahlivosť
a bezpečnosť. Kotol má niekoľko nezávislých
tepelných ochrán: snímač teploty kotla, snímač
teploty trubice napájača (v prípade zistenia tepla
v prívodnom potrubí, palivo vytlačí núdzovú
situáciu a vypne ventilátor). Kotol má tiež
bezpečnostné zariadenie, ktoré funguje bez
potreby elektrického prúdu v podobe "hasičov",
ktoré zaplavuje nádrž v prípade núdze.

Žľabový horák Klimosz - Sa vyznačuje spoľahlivú a robustnú konštrukciu, jeho výhodou oproti
retortovému horáka je chýbajúce koleno (ohyb) a tým aj menší odpor pri dodávke paliva, čo robí tento
typ horáka vhodný pre spaľovanie paliva horšej kvality, napr. Uhlie s jemnou prímesou, nízkovalitní pelety
a biomasa . Jedinečný dizajn horáka a spaľovací proces spôsobuje, že kotol s týmto horákom nevyžaduje
veľký komínový ťah.

KLIMOSZ MULTICOMBI

Základné palivo: ekohrasek (uhlie) / peletky

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Zásobník 230L s uzáverom s tesnením vo veku zásobníka zabezpečuje
pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie pred poškodením

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

MULTICOMBI 4W
nezmontované
verze EKO

MULTICOMBI 5W
nezmontované
verze EKO

MULTICOMBI 4W
nezmontované
verze NG

MULTICOMBI 5W
nezmontované
verze NG

2540 €

2618 €

-

-

A3

A3

-

-

KO/PA/KMC22E3WUT

KO/PA/KMC22E4WUT

-

-

MULTICOMBI 4W
verze EKO

MULTICOMBI 5W
verze EKO

MULTICOMBI 4W
verze NG

MULTICOMBI 5W
verze NG

2579 €

2655 €

3328 €

3625 €

A3

A3

B3

B3

Kód - zásobník
vľavo

KO/PA/KMC22E3WLT

KO/PA/KMC22E4WLT

KO/PA/520124200

KO/PA/532124200

Kód - zásobník
vpravo

KO/PA/KMC22E3WPT

KO/PA/KMC22E4WPT

KO/PA/520224200

KO/PA/532224200

Katalógová cena
(bez DPH)
Skupina zliav
Kód - nezmontované verzia

Katalógová cena
(bez DPH)
Skupina zliav

Menovitý výkon: ekohrasok
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín
Plocha výmeny tepla
Objem vody

Klimosz MULTICOMBI 4W

Klimosz MULTICOMBI 5W

20 kW

32 kW

16 kW

20 kW

83 - 84,5 %

83,5 - 85 %

5 - 20 kW

8 - 32 kW

100 - 220 °C

120 - 260 °C

-

-

40 dm3

50 dm3

Priemer odtoku výfuku

156 mm

156 mm

Odporúčaný ťah komína

10 - 20 Pa

10 - 20 Pa

4 bar

4 bar

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat

6/4" / 2 ”

6/4" / 2 ”

475 kg (EKO) / 495 kg (NG)

490 kg (EKO) /510 kg (NG)

Šírka kotla s zásobníkom

1180 mm

1180 mm

Výška s ovládačom

1555 mm

1555 mm

Hmotnosť

Výška s otvorenou klapkou zásobníka

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

790 mm

890 mm

Výška dymovodu

1150 mm

1150 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ UNIPELET
Klimosz UNIPELET je automatický kotol vyrobený
z vysoko kvalitnej liatiny s peletovým horákom.

10
ZÁRUKA

let

Klimosz UNIPELET je výrobok vyrobený
z najkvalitnejších materiálov, ktorých výrobný
proces spĺňa najvyššie európske normy kvality.
Certifikát o sile a spoľahlivosti zariadení je plnou
10-ročnou zárukou, ktorú spoločnosť Klimosz
poskytuje integrite železného výmenníka.
Klimosz UNIPELET má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - umožňuje umiestniť
nádobu na pelety z akejkoľvek strany kotla zľava / doprava / za / pred kotlom, aby mohol
byť umiestnený a prispôsobený každému typ
kotolne.

Klimosz UNIPELET je šetrný k životnému
prostrediu - ekologické a obnoviteľné palivo, čo
je peleta, ktorá udržuje nulovú bilanciu CO2 rastúci strom absorbuje toľko oxidu uhličitého,
ktorý vzniká pri spaľovaní a jeho popol je len pár
kíl 1 tony, čo Môžete ho použiť ako prírodné biohnojivo na záhrade.

MALÉ
ROZMERY

Kotol má veľkosť porovnateľnú so štandardným
kotlom, malou výškou a rozmery, takže kotla je
vhodné ako pre modernizovanú kotolňu, tak pre
nové budovy.

Sada horákov na pelety znamená spoľahlivosť
a bezpečnosť. Sada obsahuje okrem iného
odolný zapaľovač, odolný proti vyhoreniu vďaka
špeciálnej kovovej zliatine, oveľa odolnejšie
voči keramickým ekvivalentom predchádzajúcej
generácie. Sada obsahuje rad ochrán: napájacie
potrubie typu SPIRO zo špeciálneho taviaceho
materiálu, ktoré poskytuje spoľahlivú ochranu
proti spätnému vzplanutia aj v prípade výpadku
prúdu, druhou ochranou je snímač teploty vo
vnútri rúrky podávača horáku, ktorý v prípade
nadmernej detekcie teploty tlačí peletu proti
vstupu tepla vedľa zásobníka .

Peletový horák Klimosz - Inovatívny horák na pelety s vysokou účinnosťou až do 99%.
Dvojité automatické čistenie v štandardnom vyhotovení: odfúknutými a mechanické čistenie
s pohyblivým roštom horáka, okrem toho umožňuje automatické zapaľovanie, dohorievanie
a obnovenie funkcie - v prípade, že nie je potreba kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.

Základné palivo: drevné pelety

Cenník
Katalógová cena (bez DPH)

UNIPELET 15

UNIPELET 25

UNIPELET 35

UNIPELET 40

2429 €

2568 €

2756 €

2875 €

KO/PA/615065400

KO/PA/625065400

KO/PA/635065400

KO/PA/640065400

UNIPELET 15

UNIPELET 25

UNIPELET 35

UNIPELET 40

Skupina zliav

A

Objednávací kód - verzia pre: Klimosz WALLY (U22) / Viadrus U22

Zariadenie

Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného: 2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá
C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie
teplotné čidlo a možnosť spolupráce s krbom

Skladací, priestranná skladovacia nádrž na pelety s objemom 310L z pozinkovanej ocele

Zasobnik 900l
- skladací, priestranná skladovacia nádrž na pelety z pozinkovanej ocele
- rozmery: 110 x 110 x 150 cm
VOLBA: 135 € bez DPH

Zasobnik 1700L
- skladací, priestranná skladovacia nádrž na pelety z pozinkovanej ocele
- rozmery: 125 x 125 x 156cm
VOLBA: 293 € bez DPH

WiFi Module (pouze pro Klimosz KOMFORT)
VOLBA: 105 € bez DPH

Ekologické normy

UNIPELET 15

UNIPELET 25

UNIPELET 35

UNIPELET 40

Trieda ErP

-

Technické špecifikácie

UNIPELET 15

UNIPELET 25

UNIPELET 35

UNIPELET 40

m2

< 150

< 250

< 350

< 400

%

87

90

90

90

Rozsah regulácie výkonu

kW

4 - 15

7 - 25

9 - 35

Teplota spalín

°C

Plocha ohrevu
Účinnosť

Objem vody
Odporúčaný ťah komína

12 - 40
100 - 230

dm3

36

41

50

55

Pa

10 - 15

10 - 20

10 - 20

15 - 25

-

-

-

-

UNIPELET 35

UNIPELET 40

1267

1363

390

420

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody

100 - 200

bar

Rozměry / Hmotnost

4

UNIPELET 15

UNIPELET 25

Výška

mm

1095

Hĺbka

mm

Šírka

mm

545

Výška ku komínu

mm

675

Pripojenie kotla: napájanie a návrat

cal

6/4 / 2

Hmotnosť

kg

1075

260

1171

310

KLIMOSZ COMBI S

NOVINKA !
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let

ZÁRUKA

až do

12mm
*****

VYSOKO KVALITNÉ
LIATINA

Klimosz COMBI S je výrobok vyrobený
z najkvalitnejších materiálov, ktorých výrobný
proces spĺňa najvyššie európske normy kvality.
Certifikát o sile a spoľahlivosti zariadení je plnou
10-ročnou zárukou, ktorú spoločnosť Klimosz
poskytuje integrite železného výmenníka.
Klimosz COMBI S má vysoko účinný trojstupňový
železný výmenník vyrobený z vysoko kvalitnej
talianskej liatiny s hrúbkou steny až 12 mm. Tento
typ výmenníka má veľmi veľký priestor pre spätné
získavanie tepla z dymových plynov, ktorý priamo
prenáša vysokú účinnosť kotla na 91,3%. Vďaka
tomu je kotol charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz COMBI S má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz COMBI S je spoľahlivosť a bezpečnosť.
Kotol má niekoľko nezávislých tepelných ochrán:
snímač teploty kotla, snímač teploty trubice
napájača (v prípade zistenia tepla v prívodnom
potrubí, palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne
ventilátor). Kotol má tiež bezpečnostné
zariadenie, ktoré funguje bez potreby elektrického
prúdu v podobe "hasičov", ktoré zaplavuje nádrž
v prípade núdze.

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

Základné palivo: ekohrasok / drevné pelety

KLIMOSZ COMBI S

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Nový zásobník 300L klapky ovladac wkomponowanym zásobníka má
komfortné rukoväť a veko zásobníka tesnenie, ktoré zaisťuje pohodlnú
manipuláciu, úniky zásobníkom a tesnenie chráni pred poškodením

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Najvyšší model ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom
• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

COMBI S3
verzia EKO

COMBI S4
verzia EKO

COMBI S5
verzia EKO

COMBI S3
verzia NG

COMBI S4
verzia NG

COMBI S5
verzia NG

2384 €

2585 €

2792 €

2799 €

3001 €

3206 €

A3

A3

A3

A3

A3

A3

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/1916117100

KO/PA/1922117100

KO/PA/1928117100

KO/PA/916124100

KO/PA/922124100

KO/PA/928124100

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/1916217100

KO/PA/1922217100

KO/PA/1928217100

KO/PA/916224100

KO/PA/922224100

KO/PA/928224100

Klimosz COMBI S3
TRIEDA
ekohrasok / drevné pelety

5

TRIEDA

Klimosz COMBI S4

5

Klimosz COMBI S5

5

TRIEDA

TRIEDA

16,1 kW

22,6 kW

28,9 kW

91,3 %

90,1 - 90,3 %

89,7 %

Rozsah regulácie výkonu

4,7 - 16,1 kW

4,7 - 22,6 kW

8,2 - 28,9 kW

Teplota spalín

120 - 200 °C

120 - 200 °C

120 - 200 °C

-

-

-

ECODESIGN
ekohrasok / drevné pelety
Menovitý výkon: ekohrasok
Efektívnosť

Plocha výmeny tepla
Objem vody

34 dm3

44 dm3

52 dm3

Priemer odtoku výfuku

147 mm

147 mm

147 mm

Odporúčaný ťah komína

15 - 25 Pa

15 - 25 Pa

15 - 25 Pa

-

-

-

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

4 bar

4 bar

1

1

2" / 1 /2 ”

2" / 1 /2 ”

4 bar
2" / 1 1/2 ”

-

-

-

1260 mm

1260 mm

1260 mm

1490 mm

1490 mm

1490 mm

1,5 m (EKO) / 1,95 m (COMBI S)

1,5 m (EKO) / 1,95 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,95 m (NG)

Hĺbka kotla

791 mm

872 mm

936 mm

Výška dymovodu

1300 mm

1300 mm

1300 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ MULTICOMBI S

NOVINKA !

10

let

ZÁRUKA

až do

12mm
*****

VYSOKO KVALITNÉ
LIATINA

Klimosz MULTICOMBI S je výrobok vyrobený
z najkvalitnejších materiálov, ktorých výrobný
proces spĺňa najvyššie európske normy kvality.
Certifikát o sile a spoľahlivosti zariadení je plnou
10-ročnou zárukou, ktorú spoločnosť Klimosz
poskytuje integrite železného výmenníka.
Klimosz MULTICOMBI S má vysoko účinný
trojstupňový výmenník vyrobený z vysoko
kvalitnej talianskej liatiny s hrúbkou steny
až 12 mm. Tento typ výmenníka má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo prenáša vysokú
účinnosť kotla na ~> 90%. Vďaka tomu je kotol
charakterizovaný veľmi nízkou spotrebou paliva
a generuje viac tepla z jednej tony paliva.
Klimosz MULTICOMBI S má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz MULTICOMBI S je spoľahlivosť
a bezpečnosť. Kotol má niekoľko nezávislých
tepelných ochrán: snímač teploty kotla, snímač
teploty trubice napájača (v prípade zistenia tepla
v prívodnom potrubí, palivo vytlačí núdzovú
situáciu a vypne ventilátor). Kotol má tiež
bezpečnostné zariadenie, ktoré funguje bez
potreby elektrického prúdu v podobe "hasičov",
ktoré zaplavuje nádrž v prípade núdze.

Žľabový horák Klimosz - Sa vyznačuje spoľahlivú a robustnú konštrukciu, jeho výhodou oproti
retortovému horáka je chýbajúce koleno (ohyb) a tým aj menší odpor pri dodávke paliva, čo robí tento
typ horáka vhodný pre spaľovanie paliva horšej kvality, napr. Uhlie s jemnou prímesou, nízkovalitní pelety
a biomasa . Jedinečný dizajn horáka a spaľovací proces spôsobuje, že kotol s týmto horákom nevyžaduje
veľký komínový ťah.

Základné palivo: ekohrasok / drevné pelety

KLIMOSZ MULTICOMBI S

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Nový zásobník 300L klapky ovladac wkomponowanym zásobníka má
komfortné rukoväť a veko zásobníka tesnenie, ktoré zaisťuje pohodlnú
manipuláciu, úniky zásobníkom a tesnenie chráni pred poškodením

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH
• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Najvyšší model ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom
• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

MULTICOMBI S5
(MultiCombi 32)
verzia EKO

MULTICOMBI S5
(MultiCombi 32)
verzia NG

2825 €

3240 €

A3

A3

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/1932117200

KO/PA/932124200

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/1932217200

KO/PA/932224200

Klimosz MULTICOMBI S5
(MultiCombi 32)
TRIEDA
ekohrasok / drevné pelety

5

TRIEDA

Menovitý výkon: ekohrasok

32,5 kW

Menovitý výkon: drevné pelety

26,3 kW

Efektívnosť

89,6 - 89,7 %

Rozsah regulácie výkonu

8,2 - 28,9 kW

Teplota spalín

120 - 200 °C

Plocha výmeny tepla

-

Objem vody

52 dm3

Priemer odtoku výfuku

147 mm

Odporúčaný ťah komína

15 - 25 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

4 bar
2" / 1 1/2 ”
1260 mm
1490 mm
1,5 m (EKO) / 1,95 m (NG)

Hĺbka kotla

936 mm

Výška dymovodu

1300 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ LE

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz LE je výrobok vyrobený z najkvalitnejších
materiálov a výrobného procesu, ktorý spĺňa
najvyššie európske štandardy kvality - vďaka
čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť
výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz LE má univerzálny a dobre premyslený
dizajn - dovoľuje vám meniť stranu podnosu,
takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz LE je spoľahlivosť a bezpečnosť. Kotol má
niekoľko nezávislých tepelných ochrán: snímač
teploty kotla, snímač teploty trubice napájača
(v prípade zistenia tepla v prívodnom potrubí,
palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne ventilátor).
Kotol má tiež bezpečnostné zariadenie, ktoré
funguje bez potreby elektrického prúdu v podobe
"hasičov", ktoré zaplavuje nádrž v prípade núdze.

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

Základné palivo: ekohrasok

KLIMOSZ LE

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Zásobník 230L s uzáverom s tesnením vo veku zásobníka zabezpečuje
pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

LE 10
verzie EKO

LE 20
verzie EKO

LE 30
verzie EKO

LE 40
verzie EKO

LE 10
verzie NG

LE 20
verzie NG

LE 30
verzie NG

LE 40
verzie NG

2160 €

2298 €

2565 €

2745 €

2686 €

3012 €

3108 €

3471 €

A3

A3

A3

A3

B3

B3

B3

B3

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/
1410117100

KO/PA/
1420117100

KO/PA/
1430117100

KO/PA/
1440117100

KO/PA/
1210124100

KO/PA/
1220124100

KO/PA/
1230124100

KO/PA/
1240124100

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/
1410217100

KO/PA/
1420217100

KO/PA/
1430217100

KO/PA/
1440217100

KO/PA/
1210224100

KO/PA/
1220224100

KO/PA/
1230224100

KO/PA/
1240224100

Klimosz LE 10
TRIEDA
ekohrasok
ECODESIGN
ekohrasok
Menovitý výkon: ekohrasok
Efektívnosť

5

TRIEDA

Klimosz LE 20

5

Klimosz LE 30

5

Klimosz LE 40

5

TRIEDA

TRIEDA

TRIEDA

11,4 kW

21 kW

30 kW

41 kW

-

89,7 %

90,1 - 90,3 %

89 - 91 %

89,7 %

Rozsah regulácie výkonu

3 - 11,4 kW

7 - 21 kW

10 - 30 kW

12 - 40 kW

Teplota spalín

90 - 140 °C

90 - 140 °C

90 - 140 °C

90 - 140 °C

Plocha výmeny tepla

2,6 m2

3,6 m2

4,1 m2

4,9 m2

Objem vody

83 dm3

105 dm3

112 dm3

125 dm3

Priemer odtoku výfuku

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Odporúčaný ťah komína

5 - 15 Pa

10 - 20 Pa

10 - 25 Pa

10 - 30 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

2 bar

2 bar

2 bar

2 bar

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

450 / 470 kg

500 / 520 kg

550 / 570 kg

600 / 620 kg

1180 mm

1180 mm

1250 mm

1250 mm

1485 mm

1555 mm

1555 mm

1555 mm

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

740 mm

840 mm

840 mm

980 mm

Výška dymovodu

1105 mm

1275 mm

1275 mm

1275 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ LE s peletovým horákom

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz LE je výrobok vyrobený z najkvalitnejších
materiálov a výrobného procesu, ktorý spĺňa
najvyššie európske štandardy kvality - vďaka
čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť
výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz LE má univerzálny a dobre premyslený
dizajn - umožňuje vám zmeniť stranu horáka /
zásobníka, vďaka čomu môže byť umiestnený
a prispôsobený každému typu kotlové miestnosti.
Kotly Klimosz s peletovým horákom majú rad
jedinečných riešení: odolný zapaľovač, odolný
proti vyhoreniu vďaka špeciálnej kovovej zliatine,
oveľa odolnejšie voči keramickým ekvivalentom
predchádzajúcej generácie. Navyše sú vybavené
spoľahlivými tepelnými ochranami pre kotly:
napájacie potrubie SPIRO zo špeciálneho
materiálu, ktoré poskytuje spoľahlivú ochranu
proti spätnému vzplanutia aj v prípade výpadku
prúdu, druhou ochranou je teplotný snímač
vnútri potrubia napájacieho zdroja horáka, ktoré
v prípade nadmernej detekcie teploty vytláča
pelety prenikaniu tepla pokračuje do kontajnera.

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Peletový horák Klimosz - Inovatívny horák na pelety s vysokou účinnosťou až do 99%.
Dvojité automatické čistenie v štandardnom vyhotovení: odfúknutými a mechanické čistenie
s pohyblivým roštom horáka, okrem toho umožňuje automatické zapaľovanie, dohorievanie
a obnovenie funkcie - v prípade, že nie je potreba kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.

Základné palivo: drevné pelety

KLIMOSZ LE

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Skladací, priestranná skladovacia nádrž na pelety s objemom 310L
z pozinkovanej ocele

• Zásobník 900L 110cm sirka

• Nový, integrovaný s kotlom, zásobník na pelety s objemom 310L
s pohodlnou rukoväťou pre zdvíhanie tlmiče a okno pre vizuálnu
kontrolu úrovne peliet v zásobníku

• Zásobník 900L

• Najvyšší model ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

x 110cm hĺbka x 150cm vyska                                     
+154 € bez DPH

• Zásobník 1700L 125cm

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo T.U.V., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

sirka x 125cm hĺbka x 156cm vyska                          
+293 € bez DPH

• WiFi Modul
+105 € bez DPH

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

110cm sirka x 110cm
hĺbka x 150cm vyska                                     
+154 € bez DPH

• Zásobník 1700L
125cm sirka x 125cm
hĺbka x 156cm vyska                          
+293 € bez DPH

• Ochranné predné dvere znižujú tepelné straty na životné prostredie
a chráni pred horúcim povrchom dverí kotla

• WiFi Modul
+105 € bez DPH

LE 10
verzia EKO

LE 20
verzia EKO

LE 30
verzia EKO

LE 40
verzia EKO

LE 10
verzia NG

LE 20
verzia NG

LE 30
verzia NG

LE 40
verzia NG

2979 €

3231 €

3596 €

3933 €

3258 €

3518 €

3875 €

4220 €

A3

A3

A3

A3

B3

B3

B3

B3

Kód: horák vľavo

KO/PA/
1410165400

KO/PA/
1420165400

KO/PA/
1430165400

KO/PA/
1440165400

KO/PA/
1210165400

KO/PA/
1220165400

KO/PA/
1230165400

KO/PA/
1240165400

Kód: horák vpravo

KO/PA/
1410265400

KO/PA/
1420265400

KO/PA/
1430265400

KO/PA/
1440265400

KO/PA/
1210265400

KO/PA/
1220265400

KO/PA/
1230265400

KO/PA/
1240265400

Klimosz LE 10
TRIEDA
drevné pelety

Počas certifikácie.

ECODESIGN
drevné pelety

-

Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín

10 kW

Klimosz LE 20

5

Klimosz LE 30

5

Klimosz LE 40

5

TRIEDA

TRIEDA

TRIEDA

20 kW

30,7 kW

40,8 kW

~ 90 %

90,2 %

91 %

91,2 %

3 - 11 kW

7 - 21 kW

10 - 30,7 kW

12 - 40,8 kW

90 - 140 °C

90 - 140 °C

90 - 140 °C

90 - 140 °C

Plocha výmeny tepla

2,6 m2

3,6 m2

4,1 m2

4,9 m2

Objem vody

83 dm3

105 dm3

112 dm3

125 dm3

Priemer odtoku výfuku

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Odporúčaný ťah komína

7 - 20 Pa

10 - 20 Pa

10 - 30 Pa

10 - 30 Pa

-

-

2 bar

2 bar

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat

2 bar

2 bar

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

390 / 410 kg

460 / 480 kg

510 / 530 kg

560 / 580 kg

Šírka kotla s zásobníkom

1560 mm

1560 mm

1760 mm

1760 mm

Výška s ovládačom

1485 mm

1555 mm

1555 mm

1555 mm

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hmotnosť

Výška s otvorenou klapkou zásobníka
Hĺbka kotla

740 mm

840 mm

840 mm

980 mm

Výška dymovodu

1105 mm

1275 mm

1275 mm

1275 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ DUO

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Klimosz DUO je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu, ktorý
spĺňa najvyššie európske štandardy kvality vďaka čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz DUO má univerzálny a dobre premyslený
dizajn - dovoľuje vám meniť stranu podnosu,
takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz DUO je spoľahlivosť a bezpečnosť. Kotol
má niekoľko nezávislých tepelných ochrán: snímač
teploty kotla, snímač teploty trubice napájača
(v prípade zistenia tepla v prívodnom potrubí,
palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne ventilátor).
Kotol má tiež bezpečnostné zariadenie, ktoré
funguje bez potreby elektrického prúdu v podobe
"hasičov", ktoré zaplavuje nádrž v prípade núdze.

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

KLIMOSZ DUO

Základné palivo: drevné pelety

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Zásobník 230L s uzáverom s tesnením vo veku zásobníka zabezpečuje
pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

Katalogová cena (bez DPH)
Skupina slev

• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Kryt prevodového motora a systém prívodu paliva s logom Klimosz,
ktorý je prepojený s kontajnerom, má rukoväte pre rýchlu demontáž

DUO 25
verzia EKO

DUO 35
verzia EKO

DUO 25
verzia NG

DUO 35
verzia NG

2159 €

2518 €

2800 €

3071 €

A3

A3

B3

B3

Kód: zásobník vlevo

KO/PA/1625117100

KO/PA/1635117100

KO/PA/225124100

KO/PA/235124100

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/1625217100

KO/PA/1635217100

KO/PA/225224100

KO/PA/235224100

Klimosz DUO 25
TRIEDA
drevné pelety
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín

5

Klimosz DUO 35

5

TRIEDA

TRIEDA

19 kW

29 kW

89,3 %

90,3 %

7,7 - 25 kW

10,5 - 35 kW

100 - 200 °C

100 - 200 °C

Plocha výmeny tepla

3,1 m2

3,5 m2

Objem vody

92 dm3

105 dm3

Priemer odtoku výfuku

160 mm

160 mm

Odporúčaný ťah komína

10 - 20 Pa

15 - 20 Pa

2 bar

2 bar

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

1 1/2 ”

1 1/2 ”

490 / 510 kg

520 / 540 kg

1180 mm

1250 mm

1555 mm

1555 mm

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

840 mm

840 mm

Výška dymovodu

1275 mm

1275 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ MULTIDUO

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz MULTIDUO je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu,
ktorý spĺňa najvyššie európske štandardy kvality
- vďaka čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz MULTIDUO má univerzálny a dobre
premyslený dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť a prispôsobiť
akémukoľvek typu kotolne.
Klimosz MULTIDUO je spoľahlivosť a bezpečnosť.
Kotol má niekoľko nezávislých tepelných ochrán:
snímač teploty kotla, snímač teploty trubice
napájača (v prípade zistenia tepla v prívodnom
potrubí, palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne
ventilátor). Kotol má tiež bezpečnostné
zariadenie, ktoré funguje bez potreby elektrického
prúdu v podobe "hasičov", ktoré zaplavuje nádrž
v prípade núdze.

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Žľabový horák Klimosz - Sa vyznačuje spoľahlivú a robustnú konštrukciu, jeho výhodou oproti
retortovému horáka je chýbajúce koleno (ohyb) a tým aj menší odpor pri dodávke paliva, čo robí tento
typ horáka vhodný pre spaľovanie paliva horšej kvality, napr. Uhlie s jemnou prímesou, nízkovalitní pelety
a biomasa . Jedinečný dizajn horáka a spaľovací proces spôsobuje, že kotol s týmto horákom nevyžaduje
veľký komínový ťah.

KLIMOSZ MULTIDUO

Základné palivo: drevné pelety

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 190l s uzáverom s dvoma sponami a tesnením vo veku
zásobníka zabezpečuje pohodlnú obsluhu, tesnosť a chráni tesnenie
pred poškodením

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Velký zásobník 230L s pohodlnou rukojetí a těsnění v klapce násypky
umožňuje méně časté doplňování paliva v násypce, zajišťuje pohodlný
provoz, těsnost a chrání těsnění proti poškození

• Zásobník 320 L
VOLBA: 125€ bez DPH

• Moderné a intuitívne ovládač KLIMOSZ EcoControl podporuje: 4-cestný
ventil, čerpadlo., Čerpadlo T.U.V. a izbový termostat

• Ovládač Klimosz KOMFORT
VOLBA: 137€ bez DPH
• WiFi Modul (pouze pro Klimosz
KOMFORT) VOLBA: 105€ bez DPH

• Nejvyšší model ovladača Klimosz KOMFORT podporuje mimo jiné: 2x
4-cestné ventily, 2x čerpadla C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulační čerpadlo,
2x topné okruhy, 2 pokojové termostaty, venkovní teplotní čidlo
a možnost spolupráce s krbem
• Ochranné přední dveře snižují tepelné ztráty na životní prostředí
a chrání před horkým povrchem dveří kotle

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

MULTIDUO 32
verzia EKO

MULTIDUO 32
verzia NG

2805 €

3273 €

A3

B3

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/18132117200

KO/PA/432124200

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/18132217200

KO/PA/432224200

Klimosz MULTIDUO 32
TRIEDA
drevné pelety
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín
Plocha výmeny tepla
Objem vody

5

TRIEDA
18,8 kW
89,4 %
9,6 - 32 kW
100 - 170 °C
3,5 m2
105 dm3

Priemer odtoku výfuku

160 mm

Odporúčaný ťah komína

15 - 20 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

2 bar
1 1/2 ”
500 / 520 kg
1250 mm
1555 mm
1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

840 mm

Výška dymovodu

1275 mm

Trieda ErP

• WiFi Modul
VOLBA: 105€ bez DPH

KLIMOSZ DUOPELET

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz DUOPELET je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu,
ktorý spĺňa najvyššie európske štandardy kvality
- vďaka čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz DUOPELET má univerzálny a dobre premyslený dizajn - umožňuje vám zmeniť stranu horáka / zásobníka, vďaka čomu môže byť
umiestnený a prispôsobený každému typu kotlové miestnosti.
Kotly Klimosz s peletovým horákom majú rad
jedinečných riešení: odolný zapaľovač, odolný
proti vyhoreniu vďaka špeciálnej kovovej zliatine,
oveľa odolnejšie voči keramickým ekvivalentom
predchádzajúcej generácie. Navyše sú vybavené
spoľahlivými tepelnými ochranami pre kotly:
napájacie potrubie SPIRO zo špeciálneho
materiálu, ktoré poskytuje spoľahlivú ochranu
proti spätnému vzplanutia aj v prípade výpadku
prúdu, druhou ochranou je teplotný snímač
vnútri potrubia napájacieho zdroja horáka, ktoré
v prípade nadmernej detekcie teploty vytláča
pelety prenikaniu tepla pokračuje do kontajnera.

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Peletový horák Klimosz - Inovatívny horák na pelety s vysokou účinnosťou až do 99%.
Dvojité automatické čistenie v štandardnom vyhotovení: odfúknutými a mechanické čistenie
s pohyblivým roštom horáka, okrem toho umožňuje automatické zapaľovanie, dohorievanie
a obnovenie funkcie - v prípade, že nie je potreba kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.

Základné palivo: drevné pelety

KLIMOSZ DUOPELET

Verzia EKO

Verzia NG

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Skladací, priestranná skladovacia nádrž na pelety s objemom 310L
z pozinkovanej ocele

• Zásobník 900L 110cm sirka

• Nový, integrovaný s kotlom, zásobník na pelety s objemom 310L
s pohodlnou rukoväťou pre zdvíhanie tlmiče a okno pre vizuálnu
kontrolu úrovne peliet v zásobníku

• Zásobník 900L

x 110cm hĺbka x 150cm vyska                                     
+154 € bez DPH

• Najvyšší model ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• Zásobník 1700L 125cm
sirka x 125cm hĺbka x 156cm vyska                          
+293 € bez DPH

• WiFi Modul
+105 € bez DPH

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

110cm sirka x 110cm
hĺbka x 150cm vyska                                     
+154 € bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného:
2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo T.U.V., cirkulačné
čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom

• Zásobník 1700L
125cm sirka x 125cm
hĺbka x 156cm vyska                          
+293 € bez DPH

• Ochranné predné dvere znižujú tepelné straty na životné prostredie
a chráni pred horúcim povrchom dverí kotla

• WiFi Modul
+105 € bez DPH

DUOPELET 15
verzia EKO

DUOPELET 25
verzia EKO

DUOPELET 35
verzia EKO

DUOPELET 15
verzia NG

DUOPELET 25
verzia NG

DUOPELET 35
verzia NG

2510 €

2596 €

2981 €

2983 €

3106 €

3491 €

A3

A3

A3

B3

B3

B3

Kód: horák vľavo

KO/PA/1715165400

KO/PA/1725165400

KO/PA/1735165400

KO/PA/715165400

KO/PA/725165400

KO/PA/735165400

Kód: horák vpravo

KO/PA/1715265400

KO/PA/1725265400

KO/PA/1735265400

KO/PA/715265400

KO/PA/725265400

KO/PA/735265400

Klimosz DUOPELET 15
TRIEDA
drevné pelety
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť
Rozsah regulácie výkonu
Teplota spalín

5

Klimosz DUOPELET 25

5

Klimosz DUOPELET 35

5

TRIEDA

TRIEDA

TRIEDA

14,9 kW

25,3 kW

26,8 kW

90,1 %

90,3 %

90,8 %

4,5 - 15 kW

7,5 - 25,3 kW

10,5 - 26,8 kW

100 - 170 °C

100 - 170 °C

100 - 200 °C

Plocha výmeny tepla

2,1 m2

3,1 m2

3,5 m2

Objem vody

70 dm3

92 dm3

105 dm3

Priemer odtoku výfuku

160 mm

160 mm

160 mm

Odporúčaný ťah komína

7 - 20 Pa

10 - 20 Pa

10 - 30 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom
Výška s ovládačom
Výška s otvorenou klapkou zásobníka

2 bar

2 bar

2 bar

1 1/2 ”

1 1/2 ”

1 1/2 ”

360 / 380 kg

430 / 450 kg

460 / 480 kg

1560 mm

1560 mm

1760 mm

1485 mm

1555 mm

1555 mm

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hĺbka kotla

740 mm

840 mm

840 mm

Výška dymovodu

1105 mm

1275 mm

1275 mm

Trieda ErP

KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz DUO INDUSTRIAL NG je
výrobok vyrobený z najkvalitnejších
materiálov a výrobného procesu, ktorý
spĺňa najvyššie európske štandardy
kvality - vďaka čomu poskytujeme
5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo
výmenník vyrobený z vysoko kvalitnej
kotlovej ocele P265GH. Výmenník
tepla tohto typu má veľmi veľký
priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo
premení na vysokú účinnosť kotla
až ~> 90%. Vďaka tomu je kotol tejto
rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla
z jednej tony paliva.
Klimosz DUO INDUSTRIAL NG má
univerzálny a dobre premyslený
dizajn - dovoľuje vám meniť stranu
podnosu, takže ho môžete umiestniť
a prispôsobiť akémukoľvek typu
kotolne.
Klimosz DUO INDUSTRIAL NG je
spoľahlivosť a bezpečnosť. Kotol
má niekoľko nezávislých tepelných
ochrán: snímač teploty kotla, snímač
teploty trubice napájača (v prípade
zistenia tepla v prívodnom potrubí,
palivo vytlačí núdzovú situáciu a vypne
ventilátor).

Variabilný vývod dymovodu: Inovatívne a patentovaná
riešenie Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla - uľahčuje
pripojenie kotla k komínu, či už je vedený zvisle alebo
vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách kotla k T.I.
a T.U.V .: zjednodušuje montáž a znižuje náklady na
montáž.

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG

Základné palivo: ekohrasok / drevné pelety

Verzia NG
Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Veľký zásobník 780L (w DUO INDUSTRIAL NG 100) lub 940L (w DUO INDUSTRIAL NG 150) s pohodlnou rukoväťou a tesnenie v klapke násypky umožňuje
menej časté dopĺňanie paliva v násypke, zabezpečuje pohodlný prevádzku, tesnosť a chráni tesnenie proti poškodeniu.

• WiFi Modul VOLBA: 105€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného: 2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné čerpadlo, 2 vykurovacie
okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné čidlo a možnosť spolupráce s krbom.
• Ochranné predné dvere znižujú tepelné straty na životné prostredie a chráni pred horúcim povrchom dverí kotla.

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

DUO INDUSTRIAL NG 100
verzia NG

DUO INDUSTRIAL NG 150
verzia NG

6396 €

8426 €

B5

B7

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/2100194100

KO/PA/21501104100

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/2100294100

KO/PA/21502104100

Klimosz DUO INDUSTRIAL NG 100
TRIEDA
ekohrasok
TRIEDA
drevné pelety
Menovitý výkon: ekohrasok
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť

-

Klimosz DUO INDUSTRIAL NG 150

5

TRIEDA

5

-

-

149 kW

86,2 kW

-

TRIEDA

88 %

89 %

Rozsah regulácie výkonu

31 - 104,4 kW

50 - 149 kW

Teplota spalín

120 - 240 °C

120 - 240 °C

Plocha výmeny tepla

11,1 m2

15,2 m2

Objem vody

260 dm3

360 dm3

Priemer odtoku výfuku

195 mm

195 mm

Odporúčaný ťah komína

20 - 35 Pa

25 - 40 Pa

2 bar

2 bar

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat

2 1/2 ”

2 1/2 ”

Hmotnosť

1370 kg

1520 kg

Šírka kotla s zásobníkom

1995 mm

1995 mm

Výška s ovládačom

1950 mm

1950 mm

Výška s otvorenou klapkou zásobníka

2,0 m

2,2 m

Hĺbka kotla

1220 mm

1340 mm

Výška dymovodu

1755 mm

1755 mm

KLIMOSZ DUOPELET NG (INDUSTRIAL)

5

let

ZÁRUKA

P265GH
*****

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz DUOPELET je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu,
ktorý spĺňa najvyššie európske štandardy kvality
- vďaka čomu poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele
P265GH. Výmenník tepla tohto typu má veľmi
veľký priestor pre spätné získavanie tepla
z dymových plynov, ktorý priamo premení na
vysokú účinnosť kotla až ~> 90%. Vďaka tomu je
kotol tejto rady charakterizovaný veľmi nízkou
spotrebou paliva a generuje viac tepla z jednej
tony paliva.
Klimosz DUOPELET má univerzálny a dobre premyslený dizajn - umožňuje vám zmeniť stranu horáka / zásobníka, vďaka čomu môže byť
umiestnený a prispôsobený každému typu kotlové miestnosti.
Kotly Klimosz s peletovým horákom majú rad
jedinečných riešení: odolný zapaľovač, odolný
proti vyhoreniu vďaka špeciálnej kovovej zliatine,
oveľa odolnejšie voči keramickým ekvivalentom
predchádzajúcej generácie. Navyše sú vybavené
spoľahlivými tepelnými ochranami pre kotly:
napájacie potrubie SPIRO zo špeciálneho
materiálu, ktoré poskytuje spoľahlivú ochranu
proti spätnému vzplanutia aj v prípade výpadku
prúdu, druhou ochranou je teplotný snímač
vnútri potrubia napájacieho zdroja horáka, ktoré
v prípade nadmernej detekcie teploty vytláča
pelety prenikaniu tepla pokračuje do kontajnera.

Variabilný vývod dymovodu:
Inovatívne a patentovaná riešenie
Klimosz pre uľahčenie inštalácie kotla uľahčuje pripojenie kotla k komínu, či už
je vedený zvisle alebo vodorovne.

Usporiadanie prípojok na oboch stranách
kotla k T.I. a T.U.V .: zjednodušuje montáž
a znižuje náklady na montáž.

Peletový horák Klimosz - Inovatívny horák na pelety s vysokou účinnosťou až do 99%.
Dvojité automatické čistenie v štandardnom vyhotovení: odfúknutými a mechanické čistenie
s pohyblivým roštom horáka, okrem toho umožňuje automatické zapaľovanie, dohorievanie
a obnovenie funkcie - v prípade, že nie je potreba kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.

Základné palivo: drevné pelety

KLIMOSZ DUOPELET NG

Verzia NG
Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• DUOPELET NG 75: zásobník 900L 110cm sirka x 110cm hloubka x 150cm vyska

• Zásobník 1700L (pouze pro DUOPELET NG 75)
125cm sirka x 125cm hĺbka x 156cm vyska +160 € bez DPH

• DUO INDUSTRIAL NG 150: zásobník 1700L 125cm sirka x 125cm hloubka x 156cm vyska
• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT podporuje okrem iného: 2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulačné čerpadlo, 2 vykurovacie
okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné čidlo a možnosť spolupráce s krbom.

• WiFi Modul +105 € bez DPH

• Ochranné predné dvere znižujú tepelné straty na životné prostredie a chráni pred horúcim povrchom dverí kotla.

DUOPELET 75
verzia NG

DUOPELET 150
verzia NG

7156 €

12932 €

B5

B7

Kód: horák vľavo

KO/PA/775185300

KO/PA/71501125300

Kód: horák vpravo

KO/PA/775285300

KO/PA/71502125300

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

Klimosz DUOPELET NG 75
TRIEDA
drevné pelety

5

Klimosz DUOPELET NG 150

5

TRIEDA

TRIEDA

Menovitý výkon: drevné pelety

62 kW

122 kW

Efektívnosť

91,5 %

92 %

Rozsah regulácie výkonu

18,6 - 62 kW

36,6 - 122 kW

Teplota spalín

100 - 200 °C

100 - 240 °C

Plocha výmeny tepla
Objem vody

8,1 m2

15,2 m2

195 dm3

360 dm3

Priemer odtoku výfuku

195 mm

195 mm

Odporúčaný ťah komína

10 - 20 Pa

10 - 30 Pa

-

-

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť

1,8 bar

2 bar

2”

2 1/2 ”

960 kg

1575 kg

Šírka kotla s zásobníkom

2450 mm

3250 mm

Výška s ovládačom

1826 mm

1950 mm

Hĺbka kotla

1020 mm

1340 mm

Výška dymovodu

1582 mm

1755 mm

KLIMOSZ MAXI

Usporiadanie prípojok na oboch stranách kotla k T.I.
a T.U.V .: zjednodušuje montáž a znižuje náklady na
montáž.

5

let

ZÁRUKA

P265GH
**** *

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz MAXI je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu, ktorý spĺňa
najvyššie európske štandardy kvality - vďaka čomu
poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele P265GH.
Výmenník tepla tohto typu má veľmi veľký priestor
pre spätné získavanie tepla z dymových plynov, ktorý
priamo premení na vysokú účinnosť kotla až ~> 90%.
Vďaka tomu je kotol tejto rady charakterizovaný
veľmi nízkou spotrebou paliva a generuje viac tepla
z jednej tony paliva.

až do

8mm

HRÚBKA
VÝMENNÍKA

Klimosz MAXI má výmenník vyrobený z vysoko
kvalitnej kotlovej ocele P265GH s hrúbkou steny až
8mm! Použitie listov také hrúbky zaručuje bez- pečnosti použitie po mnoho rokov a mimoriadnu životnosť kotla.
Klimosz MAXI je spoľahlivosť a bezpečnosť. Kotol
má niekoľko nezávislých tepelných ochrán: snímač
teploty kotla, snímač teploty trubice napájača (v
prípade zistenia tepla v prívodnom potrubí, palivo
vytlačí núdzovú situáciu a vypne ventilátor).

Retortový horák Klimosz - Má ročná preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~ 90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi dobre
umožňuje spaľovanie pelety, vďaka čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť druh paliva.
Spoľahlivosť systému dopĺňa použité motoreduktor najvyššej kvality od renomovaného
výrobcu so zabezpečením proti zablokovaniu.

KLIMOSZ MAXI

Základné palivo: ekohrasok

Klimosz MAXI 100 i 150 - jeden retortový horák

Klimosz MAXI 200 - dva retortové horáky

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Velky zásobník 780L (MAXI 100), a 940L (MAXI 150), a dva zásobníky 720L (= 1440L MAXI 200) - s pohodlnou
rukoväťou a tesnenie v klapke násypky umožňuje menej časté dopĺňanie paliva v násypke, zabezpečuje pohodlný
prevádzku, tesnosť a chráni tesnenie proti poškodeniu.

• WiFi Modul VOLBA: 105€ bez DPH

• MAXI 100 i MAXI 150 - Najvyšší model ovládače Klimosz KOMFORT RT-16 podporuje okrem iného: 2x 4-cestné
ventily, 2x čerpadlá TI, čerpadlo TÚV., Cirkulačné čerpadlo, 2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie
teplotné čidlo a možnosť spolupráce s krbom,
• MAXI 200 - Najvyšší model ovládače Klimosz KOMFORTindustrial RT-16i podporuje okrem iného: 4x 4-cestné ventily,
4x čerpadlá TI, 2x čerpadlo TÚV., 2x cirkulačné čerpadlo, 4x vykurovacie okruhy, 4x izbové termostaty, 2x vonkajší
teplotný snímač a možnosť spolupráce s krbom.

MAXI 100

MAXI 150

MAXI 200

8031 €

8604 €

11855 €

B5

B7

B10

Kód: zásobník vľavo

KO/PA/8100194100

KO/PA/81501104100

-

Kód: zásobník vpravo

KO/PA/8100294100

KO/PA/81502104100

-

-

-

KO/PA/82000116100

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

Kód: zásobník univerzálny

Klimosz MAXI 100
TRIEDA
ekohrasok
Menovitý výkon: ekohrasok
Efektívnosť

5

Klimosz MAXI 150

5

Klimosz MAXI 200

5

TRIEDA

TRIEDA

TRIEDA

103 kW

142 kW

203 kW (2x101,5kW)

89 %

89 %

91,2 %

Rozsah regulácie výkonu

30 - 103 kW

50 - 142 kW

66 - 203 kW

Teplota spalín

100 - 260 °C

100 - 260 °C

100 - 260 °C

Plocha výmeny tepla

10,8 m2

15,3 m2

20,2 m2

Objem vody

450 dm3

500 dm3

650 dm3

Priemer odtoku výfuku

195 mm

195 mm

195 mm

Odporúčaný ťah komína

20 - 30 Pa

20 - 30 Pa

20 - 35 Pa

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť

2 bar

2 bar

2 bar

2 1/2 ”

2 1/2 ”

2 1/2 ”

1160 kg

1450 kg

2100 kg

Šírka kotla s zásobníkom

1965 mm

1965 mm

2882 mm

Výška s ovládačom

1595 mm

1645 mm

1613 mm

2m

2m

2m

Výška s otvorenou klapkou zásobníka
Hĺbka kotla

1515 mm

1765 mm

1686 mm

Výška dymovodu

1180 mm

1180 mm

1142 mm

KLIMOSZ MAXI s peletovým horákom

Usporiadanie prípojok na oboch stranách kotla k T.I.
a T.U.V .: zjednodušuje montáž a znižuje náklady na
montáž.

až do

8mm

HRÚBKA
VÝMENNÍKA

5

let

ZÁRUKA

P265GH
**** *

VYSOKO KVALITNÁ
OCEĽ

Klimosz MAXI je výrobok vyrobený z najkvalitnejších materiálov a výrobného procesu, ktorý spĺňa
najvyššie európske štandardy kvality - vďaka čomu
poskytujeme 5-ročnú záruku na tesnosť výmenníka.
Kotol má vysoko účinný plameňovo výmenník
vyrobený z vysoko kvalitnej kotlovej ocele P265GH.
Výmenník tepla tohto typu má veľmi veľký priestor
pre spätné získavanie tepla z dymových plynov, ktorý
priamo premení na vysokú účinnosť kotla až ~> 90%.
Vďaka tomu je kotol tejto rady charakterizovaný
veľmi nízkou spotrebou paliva a generuje viac tepla
z jednej tony paliva.

Klimosz MAXI má výmenník vyrobený z vysoko
kvalitnej kotlovej ocele P265GH s hrúbkou steny až
8mm! Použitie listov také hrúbky zaručuje bez- pečnosti použitie po mnoho rokov a mimoriadnu životnosť kotla.
Kotly Klimosz s peletovým horákom majú rad
jedinečných riešení: odolný zapaľovač, odolný
proti vyhoreniu vďaka špeciálnej kovovej zliatine,
oveľa odolnejšie voči keramickým ekvivalentom
predchádzajúcej generácie. Navyše sú vybavené
spoľahlivými tepelnými ochranami pre kotly:
napájacie potrubie SPIRO zo špeciálneho materiálu,
ktoré poskytuje spoľahlivú ochranu proti spätnému
vzplanutia aj v prípade výpadku prúdu, druhou
ochranou je teplotný snímač vnútri potrubia
napájacieho zdroja horáka, ktoré v prípade nadmernej
detekcie teploty vytláča pelety prenikaniu tepla
pokračuje do kontajnera.

Peletový horák Klimosz - Inovatívny horák na pelety s vysokou účinnosťou až do 99%.
Dvojité automatické čistenie v štandardnom vyhotovení: odfúknutými a mechanické čistenie
s pohyblivým roštom horáka, okrem toho umožňuje automatické zapaľovanie, dohorievanie
a obnovenie funkcie - v prípade, že nie je potreba kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.

KLIMOSZ MAXI

Základné palivo: drevné pelety

Štandardne :

Voliteľné vybavenie:

• Zásobník 1700L 125cm sirka x 125cm hloubka x 156cm vyska

• WiFi Modul VOLBA: 105€ bez DPH

• Najvyšší model Ovládač Klimosz KOMFORT RT-16 podporuje okrem iného: 2x 4-cestné ventily, 2x čerpadlá T.I., čerpadlo T.U.V .., cirkulačné čerpadlo,
2 vykurovacie okruhy, 2 izbové termostaty, vonkajšie teplotné čidlo a možnosť spolupráce s krbom.

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

MAXI 100 s peletovým hořákem

MAXI 150 s peletovým hořákem

11 551 €

12 252 €

B5

B7

Kód: horák vľavo

na objednávku

na objednávku

Kód: horák vpravo

na objednávku

na objednávku

Klimosz MAXI 100
TRIEDA
drevné pelety
Menovitý výkon: drevné pelety
Efektívnosť

5

Klimosz MAXI 150

5

TRIEDA

TRIEDA

102 kW

145 kW

91 %

92 %

Rozsah regulácie výkonu

30 - 102 kW

36 - 145 kW

Teplota spalín

100 - 260 °C

100 - 260 °C

Plocha výmeny tepla

10,8 m2

15,3 m2

Objem vody

450 dm3

500 dm3

Priemer odtoku výfuku

195 mm

195 mm

Odporúčaný ťah komína

20 - 30 Pa

20 - 30 Pa

-

-

Môže byť inštalovaný v uzavretom
systéme
Maximálny pracovný tlak vody
Pripojenie kotla: napájanie a návrat
Hmotnosť
Šírka kotla s zásobníkom

2 bar

2 bar

2 1/2 ”

2 1/2 ”

1160 kg

1450 kg

1965 mm

1965 mm

ZPA / ZPR - SADA AUTOMATICKÉHO HORÁKA

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

Spoľahlivosť a bezpečnosť kotla zabezpečuje
niekoľko nezávislých tepelných senzorov:
Snímač teploty kotla, snímač teploty kotla (Ak
je zvýšená teplota zistené v prívodnej rúrke
podávače, vysúva sa núdzovo palivo a vypne
ventilátor), kotol má tiež zabezpečenie pracujúci
bez zdroja energie prúdu tzv. "Strážca ", ktorý
zabraňuje vstupu teplu do zásobníka.

Základňa kotla je vyrobená z vysoko kvalitnej
kotlovej ocele s vodnou prírubou.
(ZPA) Liatinový retortový horák má ročná
preverenú, jednoduchú a spoľahlivú konštrukciu.
Je určený k spaľovaniu uhlia s účinnosti ~
90%. Horák je univerzálny - zároveň veľmi
dobre umožňuje spaľovanie pelety, vďaka
čomu je možné v akúkoľvek chvíli zmeniť
druh paliva. Spoľahlivosť systému dopĺňa
použité motoreduktor najvyššej kvality od
renomovaného výrobcu so zabezpečením proti
zablokovaniu.

(VOLBA) Moderné a intuitívne ovládač
KLIMOSZ ecoCONTROL ktorý podporuje
Čerpadlo CO, TUV a izbový termostat.
(VOLBA) Moderné a intuitívne regulácia
KLIMOSZ KOMFORT umožňujúci obsluhu
2x čerpadlo CO, čerpadlo TÚV, obehové čerpadlo,
2x vykurovacie okruhy, 2x izbové termostaty,
vonkajšie teplotné čidlo a možnosť spolupráce
s krbom.

(ZPR) Liatinový žľabový horák sa vyznačuje
spoľahlivou a robustnú konštrukciu, jeho
výhodou oproti retortovému horáka je
chýbajúce koleno (ohyb) a tým aj menší odpor
pri dodávke paliva, čo robí tento typ horáka
vhodný pre spaľovanie paliva horšej kvality,
napr. Uhlia s jemnou prímesí, nízkovalitní pelety
a biomasa. Jedinečný dizajn horáka a spaľovací
proces spôsobuje, že kotol s týmto horákom
nevyžaduje veľký komínový ťah.

Štandardné
doplnkové
príslušenstvo:
podstavec pod kotol s vodným golierom,
kompletný retortový / žľabový horák,
odnímateľný popolník, vysokoteplotné silikón,
zásobník 190l, komplet keramických dosiek (iba
pre ZPA).

Možnosť zmeny strany horáka - kotol
umožňuje zmenu strany zásobníka a zároveň
zmenu horáka napr. Na peletový - vďaka čomu
je možné v budúcnosti zmeniť druh základného
paliva napr. Z uhlia na pelety bez nutnosti
zakúpenia nového kotla.

POZOR! Sada nie je kompatibilný s Wally (S),
vhodná len pre Wally (22), Wally26 a Viadrus
U22 a U26.

Až dva týždne prevádzky na jeden zásyp
paliva: V prípade voliteľného zásobníka 320L (štandard zásobník 190l).
POZOR! Sada automatických horákov je
štandardne ponúkané bez regulátora.

Katalógová cena (bez DPH)
Skupina zliav

ZPA 15kW

ZPA 15

ZPA 25 / ZPR 20

ZPA 30 / ZPR 32

ZPA 35

1123 €

1148 €

1194 €

1238 €

A3

A3

A3

A3

ZPA 25kW

ZPR 20kW

ZPA 30kW

ZPR 32kW

ZPA 35kW

retortový horák ( pro 4 - čl. )

retortový horák( pro 4 - čl. )

žľabový horák ( pro 4 - čl. )

retortový horák ( pro 5 - čl. )

žľabový horák ( pro 5 - čl. )

retortový horák ( pro 6 - čl. )

Základné palivo: ekohrášek

15 kW

25 kW

20 kW

30 kW

32 kW

35 kW

Náhradné palivo: drevné pelety

15 kW

25 kW

16 kW

30 kW

20 kW

32 kW

83 %

80 %

83 - 84,5 %

81,5 %

83,5 - 85 %

80 %

5 ÷ 15 kW

7,5 ÷ 25 kW

5 ÷ 20 kW

9,6 ÷ 30 kW

8 ÷ 32 kW

12,2 ÷ 35 kW
120 ÷ 260 °C

Účinnosť
Rozsah regulácie výkonu
teplota splodín

100 ÷ 250 °C

100 ÷ 250 °C

100 ÷ 220 °C

120 ÷ 260 °C

120 ÷ 260 °C

Objem vody

35 dm3

40 dm3

40 dm3

50 dm3

50 dm3

55 dm3

Priemer komínového výstupu

156 mm

156 mm

156 mm

156 mm

156 mm

156 mm

Doporučený komínový ťah

10 ÷ 15 Pa

10 ÷ 20 Pa

10 ÷ 20 Pa

10 ÷ 20 Pa

15 ÷ 20 Pa

15 ÷ 25 Pa

Maximálny pracovný tlak vody

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

Vhodné pre zatvorený systém

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

Pripojenie kotla: dodávka a
návrat
Váha
Rozmery: Šírka, Výška, Hĺbka,
Výška dymovodu

6/4” GW / 2" GZ

-

370 kg

410 kg

475 kg

455 kg

490 kg

500 kg

1160 x 1455 x 660 x 1150 mm

1160 x 1455 x 755 x 1150 mm

1160 x 1455 x 755 x 1150 mm

1160 x 1455 x 850 x 1150 mm

1160 x 1455 x 850 x 1150 mm

1160 x 1455 x 945 x 1150 mm

Energetická trieda
Štandardný zásobník
Voliteľný zásobník
Štandardné ovládač

Voliteľný ovládač

WIFI Modul

190 L

190 L

190 L

190 L

190 L

190 L

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

320 L
VOLBA +125€ bez DPH

Nie je v cene

Nie je v cene

Nie je v cene

Nie je v cene

Nie je v cene

Nie je v cene

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz ecoCONTROL
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

Klimosz KOMFORT
VOĽBA (viď strana s doplnkovým
príslušenstvom)

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

ZPP - SADA PELETOVÉHO HORÁKA

pre: Klimosz WALLY (U22), Viadrus Hercules U22

Ekologický produkt kotol je šetrný
k životnému prostrediu - na ekologické
a obnoviteľné palivo, ako sú pelety, ktoré
dodržiavajú nulovú bilanciu CO2 - strom
v období rastu spotrebuje toľko oxidu
uhličitého, koľko sa uvoľní pri spaľovaní a
jeho popol je len ~ 2 kg na 1 tonu . ktorý
je možné použiť ako prírodné záhradné
biohumus.
Inovatívny horák na pelety s vysokou
účinnosťou až do 99%. Dvojité
automatické čistenie v štandardnom
vyhotovení: odfúknutými a mechanické
čistenie s pohyblivým roštom horáka,
okrem toho umožňuje automatické
zapaľovanie, dohorievanie a obnovenie
funkcie - v prípade, že nie je potreba
kúriť, nespotrebováva ani gram paliva, čo
spôsobuje úsporu paliva až 30%.
Vhodný pre každú kotolňu: v prípade
potreby, je možné horák umiestniť na
druhú stranu a akékoľvek umiestnenie
zásobníka voči kotlu.

Súčasti je bezpečný a spoľahlivý
zapaľovač zo špeciálnej ocele, ktorý je
oveľaodolnejšívporovnanískeramickými
zapaľovačmi predchádzajúcej generácie.
Kotol obsahuje rôzne zabezpečenia:
špirálový podávač typu SPIRO zo
špeciálneho tavného materiálu, ktorý
poskytuje spoľahlivú ochranu pred
spätným plameňom v prípade výpadku
prúdu, druha ochrana je teplotný
snímač vnútri rúrky podávače horáka,
kedy v prípade detekcie vysoké teploty,
dôjde k vytlačeniu paliva a znemožnenie
prehoreniu paliva do zásobníka.
Jeden zásyp peliet v zásobníku až
na jeden mesiac! (V prípade použitia
zásobníku 1700L) - V štandarde je kotol
ponúkaný so zásobníkom na 310L ktorý umožňuje prácu kotla až na 7 dní
na jeden zásyp peliet.
Moderné a intuitívne regulácia ako
štandard! Kotol je ponúkaný s najvyšším
modelom riadiacej jednotky KLIMOSZ
KOMFORT
umožňujúci
obsluhu
2x čerpadlo TI, čerpadlo TÚV, obehové
čerpadlo, 2x vykurovacie okruhy,
2x izbové termostaty, vonkajšie teplotné
čidlo a možnosť spolupráce s krbom.
Možnosť ovládania kotla vzdialenou
správou cez WiFi pomôcť aplikácie pre
Android a iOS alebo pomoci PC a webové
stránky - po dokúpení modulu WiFi.
Štandardné doplnkové príslušenstvo:
kompletná peletový horák, regulátor
KLIMOSZ KOMFORT, podávač 1.5m,
špirálový podávač typu SPIRO 1m,
komplet keramických dosiek, dvierka
s otvorom pre horák + záslepka horáka.
POZOR! Sada nie je kompatibilný
s Wally (S), vhodná len pre Wally (22)
a Viadrus U22.

Katalógová cena (bez DPH)

ZPP 15

ZPP 25

ZPP 35

ZPP 40

1505 €

1528 €

1548 €

1565 €

A3

A3

A3

A3

Skupina zliav

ZPP 15kW

ZPP 25kW

ZPP 35kW

ZPP 40kW

peletový horák ( pro 4 - čl. )

peletový horák ( pro 5 - čl. ) ( pro 6 - čl. )

peletový horák ( pro 7 - čl. )

peletový horák ( pro 8 - čl. )

Základné palivo: drevné pelety

15 kW

25 kW

35 kW

40 kW

Účinnosť

87 %

90 %

90 %

90 %

Rozsah regulácie výkonu

4,5 ÷ 15 kW

7,5 ÷ 25 kW

9,6 ÷ 35 kW

12 ÷ 40 kW

Teplota splodín

100 ÷ 230 °C

100 ÷ 200 °C

100 ÷ 200 °C

100 ÷ 230 °C

Objem vody

36 dm3

41 dm3

50 dm3

55 dm3

Priemer komínového výstupu

156 mm

156 mm

156 mm

156 mm

Doporučený komínový ťah

10 ÷ 15 Pa

10 ÷ 20 Pa

10 ÷ 20 Pa

15 ÷ 25 Pa

Maximálny pracovný tlak vody

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

Vhodné pre zatvorený systém

-

-

-

-

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

6/4” GW / 2" GZ

260 kg

310 kg

390 kg

420 kg

545 x 1095 x 1075 x 675 mm

545 x 1095 x 1171 x 675 mm

545 x 1095 x 1267 x 675 mm

545 x 1095 x 1363 x 675 mm

310 L

310 L

310 L

310 L

VOLBA +135 € bez DPH
900 L

VOLBA +135 € bez DPH
900 L

VOLBA +135 € bez DPH
900 L

VOLBA +135 € bez DPH
900 L

VOLBA +293 € bez DPH
1700 L

VOLBA +293 € bez DPH
1700 L

VOLBA +293 € bez DPH
1700 L

VOLBA +293 € bez DPH
1700 L

Klimosz KOMFORTpelet

Klimosz KOMFORTpelet

Klimosz KOMFORTpelet

Klimosz KOMFORTpelet

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

Pripojenie kotla: dodávka a návrat
Váha
Rozmery: Šírka, Výška, Hĺbka, Výška
dymovodu

-

Energetická trieda
Štandardný zásobník

Voliteľný zásobník

Štandardné ovládač

WIFI Modul

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

KLIMOSZ
ecoCONTROL

KLIMOSZ KOMFORT
RT-16

KLIMOSZ KOMFORT
pelet RT-16p

KLIMOSZ KOMFORT
industrial RT-16i

KLIMOSZ PID RT-04C
+ ventilátor

TECH ST-24 SIGMA
+ ventilátor

TECH ST-28 z PID
+ ventilátor

skupina zliav

A0

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Kód

AU/TMK/JOKER

AU/ST/RT16

AU/ST/RT16P

AU/ST/RT16IND

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)

Katalógová cena (bez DPH)

178 €

353 €

345 €

613 €

105 €

120 €

153 €

1

2

2

4

1

1

1

čerpadlo TUV

-

-

Primárne TUV

-

-

Časové pásma pre TUV

-

-

-

Anti Legionella pre TUV

-

-

-

Počet podporovaných čerpadiel CO

Cirkulačné čerpadlo TÚV

-

-

-

-

Časové pásmo pre cirkulačné čerpadlo

-

-

-

-

Čerpadlo by-pass (kotlové)

-

-

-

-

-

-

Podporované 4-cestné ventily

1

2

2

-

-

-

-

-

4

Rýchly štart
Podpora vykurovacích kriviek

-

Obsahuje týždenný plán

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prevádzka LETO / ZIMA
Automatická zmena režimu LETO / ZIMA

-

-

-

-

Prevádzka JESEŇ

-

-

-

-

Počet podporovaných izbových termostatov

1

2

2

4

-

-

-

Nedostupný

Áno, po dokúpení
WiFi modulu

Áno, po dokúpení
WiFi modulu

Áno, po dokúpení
WiFi modulu

-

-

-

Počet obsluhovaných Podávač

1

1

2

2

-

-

-

Počet obsluhovaných ventilátorov

1

1

1

2

1

1

1

Ventilátor horáka / ohnisko

-

Obsluha zapaľovača

-

-

PID - zmena výkonu podľa teploty kotla

-

-

PIDs - zmena výkonu podľa teploty splodín

-

-

Snímač splodín

-

Podpora krbu

-

Koncový spínač klapky zásobníka

-

Konektor USB pre aktualizáciu SW

-

Ovládanie kotla cez WiFi

-

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

VOLBA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ručná prevádzka

WIFI Modul
KLIMOSZ KOMFORT
pouze pro KLIMOSZ KOMFORT

Bezdrôtový izbový
termostat ecoCONTROL
pre KLIMOSZ ecoCONTROL

Bezdrôtový izbový termostat
AURATON 2025RTH pre
KLIMOSZ KOMFORT

Drôtový izbový termostat
AURATON 2025 pre KLIMOSZ
KOMFORT

Bezpečnostný ventil STS 20
požadovan prí spaľovanie
peliet alebo biomasy v kotloch
s retortovým / žľabovým
horákom

Bezpečnostný ventil DBV-1 3/4
"pre uzavreté systémy

skupina zliav

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Kód

CA/TAT/8450

AU/TMK/K600

AU/RE/K004/2

AU/RE/K004/3

CV/U6/9117

CV/U6/14826

Katalógová cena (bez DPH)

105 €

34 €

105 €

50 €

55 €

88 €

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

4-cestný ventil
ESBE VRG141 25-10 RP
( 1" ) DN25 GW

4-cestný ventil
ESBE VRG141 32-16 RP
( 1 1/4" ) DN32 GW

4-cestný ventil
ESBE VRG141 40-25 RP
( 1 1/2" ) DN40 GW

4-cestný ventil
ESBE VRG141 50-40 RP
( 2" ) DN50 GW

Servo 4-cestného ventilu
ESBE ARA661 (3-POINT SPDT 230V
AC 6NM 120S)

skupina zliav

A0

A0

A0

A0

A0

Kód

AR/CO/ZM001

AR/CO/ZM001/1

AR/CO/ZM001/2

AR/CO/ZM001/3

AR/RE/S002/2

Katalógová cena (bez DPH)

83 €

93 €

133 €

200 €

173 €

RCO-CH
- koleso
- priemer 150mm

RCO-CH-EX
- koleso
- s ochranou proti výbuchu
- priemer 150mm

RCP-CH
- pravouhlý
- rozmery 140x150mm

RCW-CH
- pravouhlý
- regulátor ťahu pre čistenie
- rozmery: 125x185mm

RCWS-CH
- pravouhlý
- regulátor ťahu pre čistenie
- prevedenie pre keramické
komíny
- rozmery: 125x250mm

RCR-CH
- regulátor ťahu na potrubie
- rozsah priemerov 120200mm

skupina zliav

D0

D0

D0

D0

D0

D0

Kód

IN/KO/R001/1

IN/KO/R001/2EX

IN/KO/R001/

IN/KO/R001/6

IN/KO/R001/4

IN/KO/R001/2

Katalógová cena (bez DPH)

43 €

49 €

48 €

48 €

53 €

58 €

RC 14 / O
- koleso
- priemer: 100mm, 110mm, 120mm, 130mm,
140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm,
190mm, 200mm

RC 14M / O
- koleso
- priemer: 210mm, 220mm, 230mm, 240mm,
250mm, 260mm, 270mm, 280mm, 290mm,
300mm

RC 14
-pravoúhlý
- univerzálny s reguláciou v teréne:
130 - 265mm

RC 14M
- pravouhlý
- univerzálny s reguláciou v teréne:
215 - 345mm

skupina zliav

D0

D0

D0

D0

Kód

IN/KO/RC14O100
IN/KO/RC14O110
IN/KO/RC14O120
IN/KO/RC14O130
IN/KO/RC14O140
IN/KO/RC14O150
IN/KO/RC14O160
IN/KO/RC14O170
IN/KO/RC14O180
IN/KO/RC14O190
IN/KO/RC14O200

IN/KO/RC14MO210
IN/KO/RC14MO220
IN/KO/RC14MO230
IN/KO/RC14MO240
IN/KO/RC14MO250
IN/KO/RC14MO260
IN/KO/RC14MO270
IN/KO/RC14MO280
IN/KO/RC14MO290
IN/KO/RC14MO300

IN/KO/RC14

IN/KO/RC14M

Katalógová cena (bez DPH)

138 €

173 €

138 €

173 €

UPS
IPS300-SIN-WM

UPS
IPS600-SIN-WM

UPS
IPS1000-SIN

Batéria GLP
80Ah 12V

Batéria GLP
100Ah 12V

Batéria GLP
150Ah 12V

Batéria GLP
200Ah 12V

skupina zliav

D0

D0

D0

D0

D0

D0

D0

Kód

AU/IN/IPS300

AU/IN/IPS600

AU/IN/IPS1000

IN/AR/GLP80

IN/AR/GLP100

IN/AR/GLP150

IN/AR/GLP200

Katalógová cena (bez DPH)

101 €

146 €

203 €

160 €

208 €

305 €

413 €

Vlastnosti systému verzií UPS:
IPS300-SIN-WM a IPS600-SIN-WM

Vlastnosti systému verzií UPS:
IPS1000-SIN

- čistý sínusový výstupný priebeh (skutočný sin).
- Závesný kryt.
- Synchronizácia výstupného napätia s napájacie sieťou (napätie a frekvencia).
- Zaisťuje nabíjanie akumulátora a automatické prepínanie na batériu.
- Riadenie mikroprocesorom.
- Harmonické výstupné napätie <5%.
- Spolupráca s odporovými, indukčnými a kapacitnými prijímači.
- Ponuka výberu s LCD displejom.
- Momentálna preťaženie 150%.
- Úspora elektrickej energie v režime spánku (menej ako 5 W).
- Nabíjačka batérií naprogramovaná z ponuky MENU (3 stupne).
- Doba zálohovania závisí na pripojených batériách.
- Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky.
- Nízkofrekvenčný toroidný transformátor vo vstupnej fáze.

- čistý sínusový výstupný priebeh (skutočný sin).
- Pomaly sa pohybujúce teleso.
- Synchronizácia výstupného napätia s napájacie sieťou (napätie a frekvencia).
- Zaisťuje nabíjanie akumulátora a automatické prepínanie na batériu.
- Riadenie mikroprocesorom.
- Harmonické výstupné napätie <5%.
- Spolupráca s odporovými, indukčnými a kapacitnými prijímači.
- Ponuka výberu s LCD displejom.
- Momentálna preťaženie 150% (do 1500W).
- Úspora elektrickej energie v režime spánku (menej ako 5 W).
- Nabíjačka batérií naprogramovaná z ponuky MENU (3 stupne).
- Doba zálohovania závisí na pripojených batériách.
- Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky.
- Nízkofrekvenčný toroidný transformátor vo vstupnej fáze.

KLIMOSZ TANK
Najvyššia kvalita spracovania
Zásobníky T.U.V. a zásobníky kombinované nádrže Klimosz TANK (iba vnútorná nádrž)
sú pokryté kvalitnú keramickú smaltovanou farbou o teplote 850 stupňov Celzia, čo je
hygienický náter a súčasne chráni nádobu pred koróziou zvnútra.
Spoľahlivá ochrana proti korózii
Druhý prvok predstavujúci ochranu zásobníka T.U.V. a zásobníky kombinované nádrže proti
chemickej korózii je použitie horčíkovej anódy, ktorá je štandardným vybavením týchto
nádrží. Je možné zakúpiť voliteľnú elektrickú anódu titánu, ktorá pôsobí ako aktívna ochrana
proti korózii a automaticky nastaví primeranú hodnotu rozdielu elektrického potenciálu medzi
telesom nádrže a anódou, čo zabraňuje korózii nádrže. Použitie elektrickej titánové anódy je
veľmi komfortné riešenie, pretože trvá asi 10 rokov aktívnej ochrany nádrže bez nutnosti
častej výmeny, ako v prípade horčíkových anódy - kde je potrebné tieto anódy nahradiť raz
ročne podľa prevádzkových a prevádzkových pokynov.
Nízke tepelné straty pre životné prostredie a estetický dizajn
Nízke tepelné straty pre životné prostredie sú zaistené použitím vysoko kvalitná izolácia
vyrobené z neodstrániteľné polyuretánovej peny. Nádrže s väčšou kapacitou majú izoláciu
vyrobenú z odnímateľné polyuretánovej špongie, ktorá sa dá ľahko otvoriť a skĺznuť pomocou
jazdca, aby bolo jednoduchšie priviesť a zasadiť sa cez dvere kotolne. Celý doplnok je estetický
a praktický - pretože je ľahko čistiť, vonkajší plášť je vyrobený z vysoko kvalitnej ekologickej
kože s matnou farbou, čo je perfektný doplnok k vášmu kotlu Klimosz.
Prečo je vhodné použiť vyrovnávaciu nádrž v kotla?
Zásobník zhromažďuje horúcu kotolný vodu pre skladovanie, čo znamená, že kotol bude
musieť zapáliť a zhasnúť omnoho častejšie (pri kotloch s horákom na pelety), zatiaľ čo v prípade
kotlov s horákom s retorty / žľabom - kotly bude oveľa zriedka. Použitie vyrovnávacej nádrže
zvyšuje životnosť kotla nižšou spotrebou zapaľovača v peletovom horáku (oveľa menší počet
vypaľovacích cyklov) a prispieva k zníženiu spotreby paliva až o 30%, pretože kotol trvá dlhšie pri
maximálnej účinnosti a kratšie počas režimu vypaľovania / vypnutie / podpora, kde je účinnosť
kotly oveľa nižšia ako účinnosť pri menovitom výkone.

Anóda vyrobená
z horčíka

AM30x440

AM40x400

AM40x580

AM-EF2887

AM-EF2912

AM-EO2775

AM-EO2776

AM33x133x4

AM33x133x6

Katalógová cena
(Bez DPH)

14 €

19 €

27 €

38 €

10 €

29 €

34 €

30 €

43 €

Kód

LEM/CZ/001

LEM/CZ/002

LEM/CZ/003

LEM/CZ/004

LEM/CZ/005

LEM/CZ/006

LEM/CZ/007

LEM/CZ/008

LEM/CZ/009

Skupina zliav

C0

C0

C0

C0

C0

C0

C0

C0

C0

Anoda vyrobená
z titanu (elektricka)

AT300

AT500

AT2000

Katalógová cena
(Bez DPH)

136 €

311 €

530 €

Kód

LEM/CZ/010

LEM/CZ/011

LEM/CZ/012

Skupina zliav

C0

C0

C0

Vykurovací článok
G.P. séria

G.P. 1,4kW

G.P. 2kW

G.P. 3kW

G.P. 4,5kW

G.P. 6kW

G.P. 9kW

G.P. 12kW

Katalógová cena
(Bez DPH)

49 €

52 €

64 €

242 €

262 €

293 €

333 €

Kód

LEM/CZ/013

LEM/CZ/014

LEM/CZ/015

LEM/CZ/016

LEM/CZ/017

LEM/CZ/018

LEM/CZ/019

Skupina zliav

C0

C0

C0

C0

C0

C0

C0

Vykurovací článok
G.K. séria

G.K. 2kW (6/4")

G.K. 3kW (6/4")

G.K. 4,5kW (6/4")

G.K. 6kW (6/4")

G.K. 9kW (6/4")

G.K. 12kW (6/4")

Katalógová cena
(Bez DPH)

49 €

62 €

226 €

235 €

246 €

276 €

Kód

LEM/CZ/020

LEM/CZ/021

LEM/CZ/022

LEM/CZ/023

LEM/CZ/024

LEM/CZ/025

Skupina zliav

C0

C0

C0

C0

C0

C0

Zásobníky TÚV s dvoma špirálami

Dva zdroje energie - vďaka použitiu dvoch špirálových zvitkov s možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Použitie špirálové cievky zaručuje rýchly ohrev TUV. Ohrev vody vo
vykurovacej sezóne pomocou špirály ohrievanej z CO, v letnej sezóne pomocou špirály napájané zo solárnych kolektorov, prídavný ohrev vody pomocou voliteľne inštalovaného elektrického
vykurovacieho telesa. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického titánu (voliteľne) a vnútro nádrže
pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY
v červenej farbe.

model

20.200
SE

20.250
SE

20.300
SL

20.300
SE

20.350
SE

20.400
SE

20.500
NE

20.800
NE

20.1000
NE

20.1500
NE

20.2000
NE

Katalógová cena (bez DPH)

662 €

705 €

737 €

737 €

759 €

948 €

1457 €

2528 €

2911 €

4895 €

6549 €

Menovitá kapacita

200 L

250 L

300 L

300 L

350 L

400 L

500 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

Skutočná kapacita

194 L

238 L

286 L

286 L

333 L

380 L

472 L

757 L

932 L

1414 L

1822 L

Horná špirála - Povrch

0,7 m2

0,9 m2

1,0 m2

1,0 m2

1,0 m2

1,1 m2

1,06 m2

1,54 m2

1,31 m2

2,3 m2

2,7 m2

Horná špirála - Vykurovací
výkon

14,5 kW

19,8 kW

22,7 kW

22,2 kW

22,2 kW

24,5 kW

-

-

-

-

-

Horná špirála - Účinnosť

360 L/h

480 L/h

550 L/h

540 L/h

540 L/h

580 L/h

-

-

-

-

-

Horná špirála - Obsah

3,7 L

4,2 L

5,2 L

4,9 L

4,9 L

5,4 L

6,4 L

9,4 L

7,9 L

20,5 L

25,2 L

Dolná špirála - Povrch

0,9 m2

1,3 m2

1,4 m2

1,4 m2

1,4 m2

1,5 m2

2,25 m2

2,89 m2

3,45 m2

3,47 m2

4,5 m2

Dolná špirála - Vykurovací
výkon

19,8 kW

28,0 kW

30,8 kW

30,1 kW

30,1 kW

33,0 kW

-

-

-

-

-

Dolná špirála - Účinnosť

480 L/h

680 L/h

750 L/h

740 L/h

740 L/h

800 L/h

-

-

-

-

-

4,2 L

6,4 L

6,9 L

7,0 L

7,0 L

7,5 L

13,7 L

26,2 L

31,3 L

30,4 L

41,6 L

Maximálna pracovná teplota
a tlak zásobníka

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 8 bar

95°C / 8 bar

95°C / 8 bar

95°C / 8 bar

95°C / 8 bar

Maximálna pracovná teplota
a tlak špirály

110°C / 16
bar

110°C / 16
bar

110°C / 16
bar

110°C / 16
bar

110°C / 16
bar

110°C / 16
bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

95°C / 6 bar

Dolná špirála - Obsah

Váha

97 kg

123 kg

132 kg

130 kg

146 kg

155 kg

158 kg

252 kg

279 kg

421 kg

501 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1250 mm

1470 mm

1520 mm

1750 mm

1650 mm

1820 mm

1674 mm

1937 mm

2002 mm

2193 mm

2399 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

600 mm

600 mm

650 mm

600 mm

650 mm

650 mm

750 mm

990 mm

1050 mm

1200 mm

1300 mm

2x AM-EO2776

2x AM-EO2775

2x AM-EO2776

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

Magnéziová anóda
Voliteľná titánová anóda

AM40x400

AM40x400

AM40x400

AM40x400

AM40x400

AM40x400

AM-EF2887

2x AM-EO2775

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT2000

Voliteľné elektrické vykurovacie teleso

VOLBA: G.P. 1,4 / 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

VOLBA: G.K. 2,0 (6/4") / 4,5 (6/4") / 6,0 (6/4") / 9,0 (6/4") / 12,0 (6/4")

Energetická trieda

Zásobníky TÚV s jednou špirálou

Vysoký výkon kúrenia - vďaka použitiu špirálové cievky s veľkou vykurovacou plochou, ktorá zaručuje rýchly ohrev vody TÚV. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii
vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického titánu (voliteľne) a vnútro nádrže pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko
kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.

model

11.100
SE

11.140
SE

11.200
SE

11.250
SE

11.300
SE

11.350
SE

11.400
SE

11.500
NE

11.800
NE

11.1000
NE

11.1500
NE

11.2000
NE

Katalógová cena (bez DPH)

338 €

379 €

471 €

526 €

574 €

670 €

788 €

1180 €

2478 €

2602 €

4562 €

6301 €

Menovitá kapacita

100 L

140 L

200 L

250 L

300 L

350 L

400 L

500 L

800 L

988 L

1500 L

1951 L

Skutočná kapacita

97 L

132 L

199 L

245 L

293 L

342 L

389 L

480 L

768 L

939 L

1439 L

1853 L

Dolná špirála - Povrch

0,6 m2

0,9 m2

0,9 m2

1,3 m2

1,4 m2

1,4 m2

1,5 m2

2,25 m2

2,89 m2

3,45 m2

3,47 m2

4,5 m2

Dolná špirála - Vykurovací výkon

13,6 kW

20,2 kW

19,8 kW

28,0 kW

30,1 kW

30,1 kW

33,0 kW

-

-

-

-

-

Dolná špirála - Účinnosť

330 L/h

490 L/h

480 L/h

680 L/h

740 L/h

740 L/h

800 L/h

-

-

-

-

-

2,2 L

4,0 L

4,2 L

6,4 L

7,0 L

7,0 L

7,5 L

13,7 L

26,2 L

31,3 L

30,4 L

41,6 L

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 8
bar

95°C / 8
bar

95°C / 8
bar

95°C / 8
bar

95°C / 8
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

95°C / 6
bar

Dolná špirála - Obsah
Max. pracovné tepl. tlak
zásobníka
Max. pracovné tepl. tlak špirály
Váha

110°C / 16 110°C / 16 110°C / 16 110°C / 16 110°C / 16 110°C / 16 110°C / 16
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
44 kg

63 kg

79 kg

101 kg

113 kg

125 kg

132 kg

145 kg

221 kg

233 kg

382 kg

454 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1000 mm

1280 mm

1250 mm

1470 mm

1520 mm

1650 mm

1820 mm

1674 mm

1937 mm

2002 mm

2193 mm

2399 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

460 mm

460 mm

600 mm

600 mm

650 mm

650 mm

650 mm

750 mm

990 mm

1050 mm

1200 mm

1300 mm

Magnéziová anóda

AM
30x440

AM
30x440

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM-EF2887

2x AM-EO2775

2x AM-EO2776

2x AM-EO2775

2x AM-EO2776

Voliteľná titánová anóda

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

Voliteľné elektrické vykurovacie
teleso

VOLBA: G.P. 1,4 / 2,0

Energetická trieda

VOLBA: G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

VOLBA: G.K. 2,0 (6/4") / 4,5 (6/4") / 6,0 (6/4") / 9,0 (6/4") / 12,0
(6/4")

Zásobníky TÚV s jednou špirálou MAXI

Model je určený pre tepelné čerpadlá a plynové kotly s možnosťou ohrevu vody pomocou voliteľne inštalovaného elektrického vykurovacieho telesa. Vysoká účinnosť - vďaka špirále TÚV s veľkou
plochou na výmenu tepla. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického titánu (voliteľne) a vnútro nádrže
pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY
v červenej farbe.
model

26.200 SE

26.300 SE

26.400 SE

Katalógová cena (bez DPH)

888 €

995 €

1171 €

Menovitá kapacita

200 L

290 L

385 L

Skutočná kapacita

192 L

280 L

368 L

Dolná špirála - Povrch

1,9 m2

3,2 m2

4,5 m2

Dolná špirála - Vykurovací výkon

41,8 kW

69,0 kW

100 kW

Dolná špirála - Účinnosť

1020 L/h

1720 L/h

2350 L/h

9,4 L

15,8 L

23,5 L

Maximálna pracovná teplota a tlak
zásobníka

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
špirály

110 °C / 16 bar

110 °C / 16 bar

110 °C / 16 bar

Dolná špirála - Obsah

Váha
Rozmery - Výška (s izolácie)

103 kg

145 kg

186 kg

1250 mm

1520 mm

1820 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

600 mm

650 mm

650 mm

AM40x400

AM40x400

AM40x400

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT500

VOLBA: G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

VOLBA: G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

VOLBA: G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

Magnéziová anóda
Voliteľná titánová anóda
Voliteľné elektrické vykurovacie
teleso
Energetická trieda

Zásobníky TUV bez špirál

Model určený pre skladovanie TUV. Možnosť dodatočného ohrevu vody pomocou voliteľného elektrického vykurovacieho telesa. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti
korózii vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického titánu (voliteľne) a vnútro nádrže pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

15.100
SE

15.140
SE

15.200
SE

15.250
SE

15.300
SE

15.350
SE

15.400
SE

15.500
NE

15.800
NE

15.1000
NE

15.1500
NE

15.2000
NE

Katalógová cena
(Bez DPH)

261 €

295 €

405 €

427 €

492 €

533 €

733 €

1046 €

1676 €

1966 €

3904 €

5597 €

Menovitá kapacita

100 L

140 L

200 L

250 L

300 L

350 L

400 L

500 L

800 L

988 L

1500 L

1951 L

Skutočná kapacita

99 L

140 L

207 L

255 L

305 L

352 L

401 L

497 L

796 L

974 L

1475 L

1904 L

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 6
bar

95 °C / 8
bar

95 °C / 8
bar

95 °C / 8
bar

95 °C / 8
bar

95 °C / 8
bar

Maximálna pracovná
Teplota a tlak zásobníka
Váha

33 kg

49 kg

66 kg

79 kg

87 kg

96 kg

105 kg

125 kg

175 kg

211 kg

338 kg

388 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1000 mm

1280 mm

1250 mm

1470 mm

1520 mm

1650 mm

1820 mm

1702 mm

1937 mm

2002 mm

2193 mm

2399 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

460 mm

460 mm

600 mm

600 mm

650 mm

650 mm

650 mm

750 mm

990 mm

1050 mm

1200 mm

1300 mm

Magnéziová anóda

AM
30x440

AM
30x440

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM
40x400

AM-EF2887

2x AM-EO2775

2x AM-EO2776

2x AM-EO2775

2x AM-EO2776

Voliteľná titánová anóda

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT300

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT500

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

VOLBA:
AT2000

Voliteľné elektrické vykurovacie
teleso

VOLBA: G.P. 1,4 / 2,0

Energetická trieda

VOLBA: G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0

VOLBA: G.K. 2,0 (6/4") / 4,5 (6/4") / 6,0 (6/4") / 9,0 (6/4") / 12,0
(6/4")

Vyrovnávacie nádrže s dvoma špirálami

Dva zdroje energie - vďaka použitiu dvoch špirálových zvitkov s možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Použitie špirálové cievky zaručuje rýchly vody z kotlov. Izolácia je vyrobená
z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

16.200 B-2

16.300 B-2

16.400 B-2

16.500 B-2

16.600 B-2

16.800 B-2

16.1000 B-2

16.1500 B-2

16.2000 B-2

Katalógová cena
(Bez DPH)

704 €

835 €

1036 €

1221 €

1389 €

1559 €

1657 €

2223 €

3152 €

Menovitá kapacita

200 L

300 L

400 L

500 L

600 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

Horná špirála - Povrch

0,7 m2

1,0 m2

1,0 m2

1,1 m2

1,1 m2

1,3 m2

1,5 m2

1,7 m2

2,2 m2

Horná špirála - Obsah

3,7 L

4,9 L

5,4 L

6,4 L

9,4 L

9,4 L

7,9 L

20,5 L

25,2 L

Dolná špirála - Povrch

0,9 m2

1,4 m2

1,4 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,8 m2

3,4 m2

3,7 m2

4,3 m2

Dolná špirála - Obsah

4,2 L

7,0 L

7,0 L

9,7 L

9,7 L

14,3 L

17,3 L

18,7 L

22,3 L

Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Váha

98 kg

132 kg

149 kg

169 kg

186 kg

246 kg

278 kg

350 kg

395 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1250 mm

1560 mm

1850 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2220 mm

2275 mm

1990 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

600 mm

650 mm

650 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Vyrovnávacie nádrže s jednou špirálou

Vysoký výkon ohrevu - vďaka použitiu špirálové cievky s veľkou vykurovacou plochou, ktorá zaručuje rýchly ohrev vody z kotlov. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.

Model

16.200 B-1

16.300 B-1

16.400 B-1

16.500 B-1

16.600 B-1

16.800 B-1

16.1000 B-1

16.1500 B-1

16.2000 B-1

Katalógová cena
(Bez DPH)

499 €

625 €

655 €

970 €

1093 €

1236 €

1344 €

1680 €

2275 €

Menovitá kapacita

200 L

300 L

400 L

500 L

600 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

Dolná špirála - Povrch

0,9 m2

1,4 m2

1,4 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,8 m2

3,4 m2

3,7 m2

4,3 m2

Dolná špirála - Obsah

4,2 L

7,0 L

7,0 L

9,7 L

9,7 L

14,3 L

17,3 L

18,7 L

22,3 L

Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Váha

79 kg

112 kg

128 kg

147 kg

163 kg

219 kg

247 kg

315 kg

350 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1250 mm

1560 mm

1850 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2220 mm

2275 mm

1990 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

600 mm

650 mm

650 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Vyrovnávacie nádrže bez špirál

Model určený pre skladovanie teplej vody z kotla. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

16.200 B-0

16.300 B-0

16.400 B-0

16.500 B-0

16.600 B-0

16.800 B-0

16.1000 B-0

16.1500 B-0

16.2000 B-0

Katalógová cena
(Bez DPH)

434 €

468 €

518 €

781 €

898 €

995 €

1096 €

1484 €

2100 €

200 L

300 L

400 L

500 L

600 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

Menovitá kapacita
Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka
váha

66 kg

85 kg

101 kg

108 kg

124 kg

162 kg

178 kg

241 kg

263 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1250 mm

1560 mm

1850 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2220 mm

2275 mm

1990 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

600 mm

650 mm

650 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Zásobníky kombinované s dvoma špirálami

Tri zdroje energie - možnosť pripojenia zdrojov tepla ako sú: bojler, krb s vodným plášťom, solárne kolektory a ďalšie. Rýchly ohrev vody - vďaka použitiu špeciálneho dizajnu, kedy sa nádrž TÚV
ohrieva na veľkom povrchu. Vysoká účinnosť - vďaka špirále TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii vo forme magnéziovej
anódy (štandardné) alebo elektronického titánu (voliteľne) a vnútro nádrže pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej
peny zaručujúce minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

24.300/80-2

24.400/120-2

24.500/140-2

24.800/200-2

24.1000/200-2

Katalógová cena
(Bez DPH)

1300 €

1553 €

2030 €

2532 €

2753 €

80 L

120 L

140 L

200 L

200 L

Menovitá kapacita - zásobník TÚV
Menovitá kapacita - vyrovnávacej nádrže

220 L

280 L

360 L

600 L

800 L

Horná špirála - Povrch

1,0 m2

1,0 m2

1,1 m2

1,3 m2

1,5 m2

Horná špirála - Obsah

4,9 L

4,9 L

5,4 L

6,9 L

7,6 L

Dolná špirála - Povrch

1,4 m2

1,8 m2

1,9 m2

2,8 m2

3,4 m2

Dolná špirála - Obsah

7,0 L

8,8 L

9,7 L

14,3 L

17,3 L

Maximálna pracovná teplota a tlak
zásobníka TÚV

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
vyrovnávacej nádrže

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
špirály

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

187 kg

204 kg

264 kg

296 kg

304 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1470 mm

1700 mm

1770 mm

2080 mm

2220 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

750 mm

800 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

AM30x440

AM30x440

AM30x440

AM40x400

AM40x400

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

-

-

Váha

Magnéziová anóda
Voliteľná titánová anóda
Energetická trieda

Zásobníky kombinované s jednou špirálou

Dva zdroje energie - možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Rýchly ohrev vody - vďaka použitiu špeciálneho dizajnu, kedy sa nádrž TÚV ohrieva na veľkom povrchu. Vysoká účinnosť
- vďaka špirále TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického
titánu (voliteľne) a vnútro nádrže pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty.
Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

24.300/80-1

24.400/120-1

24.500/140-1

24.600/200-1

24.800/200-1

24.1000/200-1

Katalógová cena
(Bez DPH)

999 €

1139 €

1718 €

1838 €

2237 €

2340 €

Menovitá kapacita - zásobník TÚV

80 L

120 L

140 L

200 L

200 L

200 L

Menovitá kapacita - vyrovnávacej
nádrže

220 L

280 L

360 L

400 L

600 L

800 L

Dolná špirála - Povrch

1,4 m2

1,8 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,8 m2

3,4 m2

Dolná špirála - Obsah

7,0 L

8,8 L

9,7 L

9,7 L

14,3 L

17,3 L

Maximálna pracovná teplota a tlak
zásobníka TÚV

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
vyrovnávacej nádrže

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
špirály

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

110 °C / 6 bar

Váha
Rozmery - Výška (s izolácie)
Rozmery - Šírka (s izolácie)
Magnéziová anóda
Voliteľná titánová anóda

139 kg

167 kg

189 kg

244 kg

262 kg

291 kg

1470 mm

1700 mm

1770 mm

1730 mm

2080 mm

2220 mm

750 mm

800 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

AM30x440

AM30x440

AM30x440

AM40x400

AM40x400

AM40x400

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

-

-

-

Energetická trieda

Zásobník kombinované bez špirál

Jeden zdroj energie - možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Rýchly ohrev vody - vďaka použitiu špeciálneho dizajnu, kedy sa nádrž TÚV ohrieva na veľkom povrchu. Vysoká účinnosť
- vďaka špirále TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Dlhoročná trvanlivosť - vďaka použitiu dodatočnej ochrany proti korózii vo forme magnéziovej anódy (štandardné) alebo elektronického
titánu (voliteľne) a vnútro nádrže pokrytý špeciálnym keramickým smaltom vypáleným pri 850 ° C. Izolácia je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny zaručujúce minimálne tepelné straty.
Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

24.300/80-0

24.400/120-0

24.500/140-0

24.600/200-0

24.800/200-0

24.1000/200-0

Katalógová cena
(Bez DPH)

896 €

1053 €

1487 €

1704 €

1843 €

2004 €

Menovitá kapacita - zásobník TÚV

80 L

120 L

140 L

200 L

200 L

200 L

Menovitá kapacita - vyrovnávacej
nádrže

220 L

280 L

360 L

400 L

600 L

800 L

Maximálna pracovná teplota a tlak
zásobníka TÚV

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a tlak
vyrovnávacej nádrže

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

112 kg

133 kg

151 kg

200 kg

208 kg

223 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

1470 mm

1700 mm

1770 mm

1730 mm

2080 mm

2220 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

750 mm

800 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Váha

Magnéziová anóda
Voliteľná titánová anóda
Energetická trieda

AM30x440

AM30x440

AM30x440

AM40x400

AM40x400

AM40x400

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

VOLBA: AT300

-

-

-

Hygienické nádrže typu SPIRO s dvoma špirálami

Tri zdroje energie - možnosť pripojenia zdrojov tepla ako sú: bojler, krb s vodným plášťom, solárne kolektory a ďalšie. Hygienický vďaka použitiu cievky z nehrdzavejúcej ocele (schválené pre pitnú
vodu). Vysoká účinnosť - vďaka špirále TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Trvanlivosť - vďaka špirále TUV vyrobené z vysoko kvalitnej ocele: AISI 316L. Izolácia v modeli 300L je vyrobená z vysoko
kvalitnej polyuretánovej peny, zatiaľ čo kapacity 500-2000L sú vyrobené z odnímateľné polyuretánovej peny - zaisťuje minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

25.300-2/4

25.500-2/5

25.600-2/5

25.800-2/5

25.800-2/7,5

25.1000-2/5

25.1000-2/7,5

Katalógová cena
(Bez DPH)

1400 €

1989 €

2389 €

2538 €

2632 €

3304 €

4034 €

Menovitá kapacita

300 L

500 L

600 L

800 L

800 L

1000 L

1000 L

Špirála SPIRO - Povrch

4,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

7,5 m2

50, m2

7,5 m2

Špirála SPIRO - Obsah

18 L

23 L

23 L

23 L

34 L

23 L

34 L

Horná špirála - Povrch

1,0 m2

1,1 m2

1,1 m2

1,3 m2

1,3 m2

1,5 m2

1,5 m2

Horná špirála - Obsah

4,9 L

5,4 L

5,4 L

6,9 L

6,9 L

7,6 L

7,6 L

Dolná špirála - Povrch

1,4 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,8 m2

2,8 m2

3,4 m2

3,4 m2

Dolná špirála - Obsah

7,0 L

9,7 L

9,7 L

14,3 L

14,3 L

17,3 L

17,3 L

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály SPIRO

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

160 kg

187 kg

204 kg

264 kg

272 kg

296 kg

304 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

Váha

1610 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2080 mm

2220 mm

2220 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

750 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

-

-

-

-

-

Energetická trieda

Hygienické nádrže typu SPIRO s jednou špirálou

Dva zdroje energie - možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Hygienický vďaka použitiu cievky z nehrdzavejúcej ocele (schválené pre pitnú vodu). Vysoká účinnosť - vďaka špirále
TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Trvanlivosť - vďaka špirále TUV vyrobené z vysoko kvalitnej ocele: AISI 316L. Izolácia v modeli 300L je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny, zatiaľ
čo kapacity 500-2000L sú vyrobené z odnímateľné polyuretánovej peny - zaisťuje minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

25.300-1/4

25.500-1/5

25.600-1/5

25.800-1/5

25.800-1/7,5

25.1000-1/5

25.1000-1/7,5

Katalógová cena
(Bez DPH)

1158 €

1540 €

1981 €

2151 €

2235 €

2706 €

3260 €

Menovitá kapacita

300 L

500 L

600 L

800 L

800 L

1000 L

1000 L

Špirála SPIRO - Povrch

4,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

7,5 m2

50, m2

7,5 m2

Špirála SPIRO - Obsah

18 L

23 L

23 L

23 L

34 L

23 L

34 L

Dolná špirála - Povrch

1,4 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,8 m2

2,8 m2

3,4 m2

3,4 m2

Dolná špirála - Obsah

7,0 L

9,7 L

9,7 L

14,3 L

14,3 L

17,3 L

17,3 L

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály SPIRO

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

142 kg

165 kg

181 kg

237 kg

245 kg

265 kg

273 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

Váha

1610 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2080 mm

2220 mm

2220 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

750 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

-

-

-

-

-

Energetická trieda

Hygienické nádrže typu SPIRO bez špirál

Jeden zdroj energie - možnosťou pripojenia napr. Kotly a slnečných kolektorov. Hygienický vďaka použitiu cievky z nehrdzavejúcej ocele (schválené pre pitnú vodu). Vysoká účinnosť - vďaka špirále
TÚV s veľkou plochou na výmenu tepla. Trvanlivosť - vďaka špirále TUV vyrobené z vysoko kvalitnej ocele: AISI 316L. Izolácia v modeli 300L je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej peny, zatiaľ
čo kapacity 500-2000L sú vyrobené z odnímateľné polyuretánovej peny - zaisťuje minimálne tepelné straty. Estetické puzdro z odolného SKAY v červenej farbe.
Model

25.300-0/4

25.500-0/5

25.600-0/5

25.800-0/5

25.800-0/7,5

25.1000-0/5

25.1000-0/7,5

Katalógová cena
(Bez DPH)

1081 €

1142 €

1901 €

2035 €

2094 €

2555 €

3079 €

Menovitá kapacita

300 L

500 L

600 L

800 L

800 L

1000 L

1000 L

Špirála SPIRO - Povrch

4,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

7,5 m2

50, m2

7,5 m2

Špirála SPIRO - Obsah

18 L

23 L

23 L

23 L

34 L

23 L

34 L

Maximálna pracovná teplota a
tlak špirály SPIRO

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

95 °C / 6 bar

Maximálna pracovná teplota a
tlak zásobníka

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

95 °C / 3 bar

116 kg

126 kg

142 kg

180 kg

188 kg

194 kg

204 kg

Rozmery - Výška (s izolácie)

Váha

1610 mm

1770 mm

2070 mm

2080 mm

2080 mm

2220 mm

2220 mm

Rozmery - Šírka (s izolácie)

750 mm

850 mm

850 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

-

-

-

-

-

Energetická trieda

PREČO SÚ KOTLY KLIMOSZ NAJLEPŠÍ VOĽBOU?
Každý kotol Klimosz je určený pre tých najnáročnejších užívateľov, ktorí oceňujú najvyššiu kvalitu, pohodlie
a spoľahlivosť. Pri navrhovaní kotlov Klimosz sa snažíme vytvoriť produkt založený na najvyšších technologických
štandardoch s prísnymi emisnými normami pre životné prostredie.

Overená konštrukcia

Po léta ověřená ocelová a litinová konstrukce kotlů Klimosz byla základem pro vytváření nových projektů
s nejvyššími standardy kvality, které zaručují dlouhodobou bezporuchovou činnost.

Bezpečnosť použitia a dlhoročná životnosť

Kotol vyrobený z najlepšej kotlovej ocele P265GH so zvýšenou tepelnou odolnosťou a výmenníkom
hrúbky až 8 mm zaručuje dlhé a bezpečné používanie kotla. Odhadovaná životnosť kotla je až 25 rokov.

Kotly so 100% najvyššou kvalitou!

Klimosz Sp.z o.o. je to osvedčená značka na európskom trhu s vykurovaním, vyrábajúca vysoko kvalitné
kotla. Využívame najlepšie techniky a špecialistov v odbore, pracujeme s najlepšími európskymi
dodávateľmi vysoko kvalitných výrobkov, ktoré obsahujú inovatívne technológie.

Ekológia a komfort

Ochrana životného prostredia a znižovanie emisií, sú našou hlavnou prioritou a preto investujeme do
výroby iba takých kotlov, ktoré spĺňajú prísne požiadavky prestížnej 5-emisnej triedy podľa EN 303-5:
2012 a ekodizajn, ktoré sú oprávnené na dotačné program Zelená úsporám.

Autorizovaný servis na území SK

Klimosz je predovšetkým plne vyškolená a profesionálne sieť autorizovaných servisných služieb. Vďaka
dlhoročným skúsenostiam ponúkame záručný a pozáručný servis, odborné poradenstvo a technickú
podporu počas celej životnosti kotla. Vďaka neustálej a rýchlej dostupnosti náhradných dielov je odozva
na každej servisné hlásenie do 24 hodín!

/klimoszpl

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
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www.klimosz.eu

pečiatka distribútora

Cenník nie je obchodná ponuka, ale slúži ako informácia.
Vzhľadom na možné tlačovým chybám si vyhradzujeme právo k zmenám.
Najaktuálnejšie verzie katalógu a cenníka je vždy dostupná k stiahnutiu na našich stránkach www.klimosz.eu - Súbory na stiahnutie.

