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ECODESIGN
2020

ECODESIGN

Paliwo:
PELLET

5 Klasa

Dostępne moce:
16 kW, 24 kW, 32 kW

Kotły typu HEAD - PELL są to kotły wodne, 
niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane 
do spalania biomsy typu „pellet”. Wyposażone 
w specjalny palnik z zapalarką, oraz podajnik 
ślimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujący 
pracą kotła . Kotły dostarczane są w stanie 
zmontowanym z izolacją cieplną.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
wymogi Ekoprojekt (ecodesign)  
wg Rozporządzenia UE 2015/1189

Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody 
do temperatury na wylocie nie przekraczającej 
90°C. Znajduje on zastosowanie głównie 
w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, 
gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. 
i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować 
w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dostępne moce: 16kW, 24 kW, 32 kW.

Kompaktowa budowa kotła pozwala 
na montaż w małych kotłowniach

Wysokosprawny palnik pelletowy typu 
Pelletix II z automatyczną zapalarką 
i czyszczeniem

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4, 5 i 6 mm

Wysoka sprawność cieplna >89%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem 
obsługujący 2 pompy (c.o., cwu, obsługuje 
zawór mieszający)

HEAD-PELL 16 kW - 32 kW

Zalety:
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STEROWNIK: Regulator temperatury TECH ST–7171 przeznaczony jest do peletowych kotłów CO. 
Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), grzałką, podajnikiem głównym 
oraz podajnikiem dodatkowym paliwa. Urządzenie to może również współpracować z dwoma zaworami 
trójdrożnymi lub czterodrożnymi, regulatorem pokojowym, modułem GSM oraz modułem Ethernet.
Zaletą tego sterownika jest jego prostota w obsłudze. Użytkownik dokonuje wszystkich zmian
parametrów za pomocą gałki impulsatora.

PALNIK: PELETIX II to nowoczesny, ze ślimakowym podajnikiem palnik peletowy. Jego praca jest w pełni 
automatyczna, rozpalanie oraz wygaszanie a także czyszczenie dokonują się w zaprogramowanych 
cyklach czasowych. Oznacza to minimum obsługi i maksimum wygody. Materiały z których wykonane 
jest urządzenie są selektywnie wybierane, dla przykładu wszystkie części narażone na działania wysokiej 
temperatury są wykonane ze stali wysokotemperaturowej.
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Moduł internetowy

HEAD-PELL 16 kW - 32 kW

Przekrój poprzeczny

Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła 
przez Internet. Użytkownik kontroluje stan wszystkich urządzeń instalacji 
kotła. Możliwy jest podgląd historii temperatur w postaci przejrzystych 
wykresów oraz podgląd historii alarmów sterownika. Możliwości oraz 
sposób konfi guracji modułu internetowego są uzależnione od rodzaju 
i oprogramowania sterownika głównego. W związku z ciągłym rozwojem 
oprogramowania naszych sterowników wprowadzane są ciągłe ulepszenia 
i usprawniania. W sterownikach nowego typu proces konfi guracji jest znacznie 
uproszczony (w podmenu modułu internetowego w menu instalatora znajduje 
się opcja: Rejestracja – brak tej opcji oznacza że sterownik główny jest 
starszego typu). Moduł Ethernet ST-505 jest przystosowany do współpracy 
zarówno ze starszymi sterownikami głównymi jak i nowszymi.

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

16 kW 24-32 kW
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Parametr j.m. HEAD-PELL
16 kW 24 kW 32 kW

KLASA KOTŁA 5 5 5
Zakres mocy grzewczej kW 4,8-16 7,2-24 9,6-32
Orientacyjna pow. ogrzewanego pom. m2 50-140 120:220 200:310
Temp.spalin moc nomin./ minimalnej C 151,8/94,1 151,8/94,1 149,5/82,5
Rodzaj paliwa WOOD PELLETS-C1
Pojemność wodna kotła l 63 106 134
Masa zestawu bez wody kg 220 283 410
Przepływ masy spalin przy mocy nominalnej 
i minimalnej

g/s
0,00869
0,00429

0,00869
0,00429

0,00869
0,00429

Ilość spalanego paliwa przy mocy nominalnej kg/h
3,590
1,090

5,655
1,550

7,720
2,009

Zakres ustawień temp. na regulatorze 50-85 50-85 50-85
Max. temperatura wody C 90
Max.pobór mocy W 450
Max. ciśnienie robocze Bar 1,0
Ciśnienie próbne Bar 4,0
Sprawność cieplna % >89
Wymagany ciąg spalin mb 0,2
Wysokość komina m 5
Wymagany przekrój
otworu komina

cm2
284
190

Średnica rury spalinowej mm 160
Pobór mocy w pracy z nominalną mocą
grzewczą (230 V / 50 Hz)

kW 0,28

Opory hydrauliczne mbar 25
Maksymalny pobór mocy W 450
Pobór mocy podczas rozpalania W 300
Wymiary gabarytowe

Szerokość kotła mm 470 540 590

Szerokość bez palnika mm 1200 1200 1250
Głębokość mm 750 900 955

Głębokość z palnikiem mm 900 1000 1050
Wysokość mm 1330 1480 1500

Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła mm 1130 1320 1350
Pobór mocy w czuwaniu W 4

PELLETIX II

4 mm
5 mm
6 mm >89%

MONTAŻ 2D

Układ 
samoczynnego
zapłonu paliwa

Palnik z funkcją 
automatycznego 
czyszczenia 
w standardzie

Grubość blachy
wymiennika
kotła

Gwarancja
na szczelność
wymiennika 
kotła

Wysoka
sprawność
cieplna

Montaż zbiornika
z opałem z lewej
lub prawej strony 

45°C
+ –

Regulator sterowania 
z obsługą 2 pomp, 
zaworu mieszającego,
możliwość sterowania 
przez internet*

MONTAŻ 3D

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych
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ECODESIGN
2020

ECODESIGN

Paliwo:
PELLET

5 Klasa

Dostępne moce:
16 kW

Kompaktowa budowa kotła pozwala 
na montaż w małych kotłowniach

Wysokosprawny palnik pelletowy typu 
Pelletix II z automatyczną zapalarką 
i automatycznym czyszczeniem

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4,5,6 mm

Wysoka sprawność cieplna >89 %

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem 
obsługujący 2 pompy (c.o., cwu, obsługuje 
zawór mieszający)

HEAD-PELL PREMIUM 16 kW

Zalety:Zalety:Kotły typu HEAD - PELL są to kotły wodne, 
niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane 
do spalania biomsy typu „pellet”. Wyposażone 
w specjalny palnik z zapalarką, oraz podajnik 
ślimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujący 
pracą kotła . Kotły dostarczane są w stanie 
zmontowanym z izolacją cieplną.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
wymogi Ekoprojekt (ecodesign)  
wg Rozporządzenia UE 2015/1189

Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody 
do temperatury na wylocie nie przekraczającej 
90°C. Znajduje on zastosowanie głównie 
w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, 
gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. 
i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować 
w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dostępne moce: 16kW.
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STEROWNIK: Regulator temperatury TECH ST–7171 przeznaczony jest do peletowych kotłów CO. 
Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), grzałką, podajnikiem głównym 
oraz podajnikiem dodatkowym paliwa. Urządzenie to może również współpracować z dwoma zaworami 
trójdrożnymi lub czterodrożnymi, regulatorem pokojowym, modułem GSM oraz modułem Ethernet.
Zaletą tego sterownika jest jego prostota w obsłudze. Użytkownik dokonuje wszystkich zmian
parametrów za pomocą gałki impulsatora.

PALNIK: PELETIX II to nowoczesny, ze ślimakowym podajnikiem palnik peletowy. Jego praca jest w pełni 
automatyczna, rozpalanie oraz wygaszanie a także czyszczenie dokonują się w zaprogramowanych 
cyklach czasowych. Oznacza to minimum obsługi i maksimum wygody. Materiały z których wykonane 
jest urządzenie są selektywnie wybierane, dla przykładu wszystkie części narażone na działania wysokiej 
temperatury są wykonane ze stali wysokotemperaturowej.

*Head-Pell Premium*Head-Pell Premium
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Moduł internetowy

HEAD-PELL PREMIUM 16 kW - 32 kW

Przekrój poprzeczny

Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła 
przez Internet. Użytkownik kontroluje stan wszystkich urządzeń instalacji 
kotła. Możliwy jest podgląd historii temperatur w postaci przejrzystych 
wykresów oraz podgląd historii alarmów sterownika. Możliwości oraz 
sposób konfi guracji modułu internetowego są uzależnione od rodzaju 
i oprogramowania sterownika głównego. W związku z ciągłym rozwojem 
oprogramowania naszych sterowników wprowadzane są ciągłe ulepszenia 
i usprawniania. W sterownikach nowego typu proces konfi guracji jest znacznie 
uproszczony (w podmenu modułu internetowego w menu instalatora znajduje 
się opcja: Rejestracja – brak tej opcji oznacza że sterownik główny jest 
starszego typu). Moduł Ethernet ST-505 jest przystosowany do współpracy 
zarówno ze starszymi sterownikami głównymi jak i nowszymi.

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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Parametr j.m. HEAD-PELL
16 kW

KLASA KOTŁA 5
Zakres mocy grzewczej kW 4,8-16
Orientacyjna pow. ogrzewanego pom. m2 50-140
Temp.spalin moc nomin./ minimalnej C 151,8/94,1
Rodzaj paliwa WOOD PELLETS-C1
Pojemność wodna kotła l 63
Masa zestawu bez wody kg 220
Przepływ masy spalin przy mocy nominalnej 
i minimalnej

g/s
0,00869
0,00429

Ilość spalanego paliwa przy mocy nominalnej kg/h
3,590
1,090

Zakres ustawień temp. na regulatorze 50-85
Max. temperatura wody C 90
Max.pobór mocy W 450
Max. ciśnienie robocze Bar 1,0
Ciśnienie próbne Bar 4,0
Sprawność cieplna % >89
Wymagany ciąg spalin mb 0,2
Wysokość komina m 5
Wymagany przekrój
otworu komina

cm2
284
190

Średnica rury spalinowej mm 160
Pobór mocy w pracy z nominalną mocą
grzewczą (230 V / 50 Hz)

kW 0,28

Opory hydrauliczne mbar 25
Maksymalny pobór mocy W 450
Pobór mocy podczas rozpalania W 300
Wymiary gabarytowe

Szerokość mm 1200
Głębokość z palnikiem mm 900

Głębokość mm 750
Szerokość kotła mm 470

Wysokość mm 1330
Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła mm 1130
Pobór mocy w czuwaniu W 4

PELLETIX II

4 mm
5 mm
6 mm >89%

MONTAŻ 2D

Układ 
samoczynnego
zapłonu paliwa

Palnik z funkcją 
automatycznego 
czyszczenia 
w standardzie

Grubość blachy
wymiennika
kotła

Gwarancja
na szczelność
wymiennika 
kotła

Wysoka
sprawność
cieplna

Montaż zbiornika
z opałem z lewej
lub prawej strony 

45°C
+ –

Regulator sterowania 
z obsługą 2 pomp, 
zaworu mieszającego,
możliwość sterowania 
przez internet*

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych
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ECODESIGN
2020

Paliwo:
PELLET

ECODESIGN

5 Klasa

Dostępne moce:
10, 15, 20, 25, 30 kW

Kotły z serii SLIMET to ekologiczne urządzenia 
nowej generacji na paliwo stałe przystosowane 
do spalania biomasy typu PELLET.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) wg.  
rozporządzenia UE 2015/1189. Przeznaczone 
są do ogrzewania budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz małych obiektów uży-
teczności publicznej.

Zasobnik na pellet został umieszczony na 
kotle, dzięki takiej konstrukcji SLIMET znajdzie 
zastosowanie również w małych kotłowniach.
Za proces spalania odpowiada samoczyszczący 
palnik KIPI z obrotową komorą spalania, 
a eksploatacja tego kotła ogranicza się jedynie 
do okresowego uzupełniania paliwa oraz 
oczyszczania półki z popiołu.

Dostępne moce: 10, 15, 20, 25, 30 kW 

Kompaktowa budowa kotła pozwala 
na montaż w małych kotłowniach

Wysokosprawny palnik pelletowy typu 
Biopalnik z automatycznym czyszczeniem

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 6 mm

Wysoka sprawność cieplna 91%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 
3 pompy (c.o., cwu, obiegowa, podłogowa, 
obsługuje zawór mieszający)

Slimet 10, 15, 20, 25, 30 kW 

Zalety:Kotły z serii SLIMET to ekologiczne urządzenia 
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Przekrój poprzeczny

Slimet 10, 15, 20, 25, 30 kW

7 
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Rysunek 8 – Wymiary gabarytowe kotła 

Tabela III - Zestawienie wymiarów typoszeregów kotła 

NAZWA WYMIAR SLIMET 10 
SLIMET 15 

SLIMET 20 
SLIMET 25 SLIMET 30 JEDNOSTKA 

 A1 1455 1455 1655 mm 
 A2 643 643 743 mm 
 A3 726 726 826 mm 
 B 596 680 764 mm 
 C1 1047 1147 1247 mm 
 C2 672 772 872 mm 
 D1 494 494 594 mm 
 D2 692 692 792 mm 
Średnica czopucha φ 159 mm 
Pojemność zasobnika  175 230 317 litr 
Otwór zasypowy paliwa 
(patrz Rysunek 23 w instrukcji) 

szer. x 
dł. 388x556 455x640 520x724 mm x mm 

Nazwa Wymiar
SLIMET 10
SLIMET 15

SLIMET 20
SLIMET 25

SLIMET 30 JEDNOSTKA

A1 1455 1455 1655 mm

A2 643 643 743 mm

A3 726 726 826 mm

B 596 680 764 mm

C1 1047 1147 1247 mm

C2 672 772 872 mm

D1 494 494 594 mm

D2 692 692 792 mm

Średnica czopucha Ø 159 mm

Pojemność zasobnika 175 230 317 litr

Otwór zasypowy paliwa
(patrz Rysunek 23 w instrukcji)

szer. x
dł.

388x556 455x640 520x724 mm x mm 

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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PELLETIX II

4 mm
5 mm
6 mm >89%

MONTAŻ 2D

Układ 
samoczynnego
zapłonu paliwa

BIOPALNIK z funkcją 
automatycznego 
czyszczenia 
w standardzie

Grubość blachy
wymiennika
kotła

Gwarancja
na szczelność
wymiennika 
kotła

Wysoka
sprawność
cieplna

Montaż zbiornika
z opałem z lewej
lub prawej strony 

45°C
+ –

Regulator sterowania 
z obsługą 4 pomp, 
zaworu mieszającego,
możliwość sterowania 
przez internet*

*Opcja dodatkowo płatna

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych

Parametr Wartość Jednostka
Nazwa kotła Slimet 10 Slimet 15 Slimet 20 Slimet 25 Slimet 30 -

Moc nominalna kotła 10 15 20 25 28 kW

Zakres mocy cieplnej 3-10 4,5-15 6-20 7,2-25 8,4-28 KW

Wymagany ciąg spalin MINIMUM 0,15 mbar

Pojemność wodna kotła 35,5 50 66 litr

Temperatura spalin wylotowych
(moc nominalna)

81,1 89,4 97,7 110,1 117,6 ˚C

Temperatura spalin wylotowych
(moc nominalna)

59,4 64,3 69,2 69,3 69,4 ˚C

Strumień masy spalin
(moc nominalna)

0,00605 0,00796 0,00988 0,01349 0,01567 Kg/s

Strumień masy spalin
(moc minimalna)

0,00312 0,00412 0,00512 0,00620 0,00685 Kg/s

Opór przepływu wody
(moc nominalna)

0,08 0,25 0,3 mbar

Opór przepływu wody
(moc minimalna)

0,04 0,1 0,08 mbar

Klasa kotła wg EN 303-5:2012 5 -

Stałopalność (moc nominalna) 54 34 36 27 35,5 h

Stałopalność (moc minimalna) 172,5 111 111,5 91 110,5 h

Zakres nastaw regulatora
temperatury

50 - 85 ˚C

Minimalna temperatura wody
w króćcu zasilającym kocioł (d)

45 ˚C

Rodzaj paliwa Wg. PN-EN-303-5_2012: C (sprasowane drewno)

Wymagana ilość pomocniczej 
energii elektrycznej (moc nom-
inalna)

61 65,5 70 79,4 85 W

Wymagana ilość pomocniczej 
energii elektrycznej (moc mini-
malna)

50 47,5 45 49,4 52 W

Wymagana ilość pomocniczej 
energii elektrycznej (stand-by)

3 W

Wymagana temperatura wody 45 ˚C

Wymagane ciśnienie wody 
zasilającej

 min 3 Bar

Głośność kotła 64,3±3,2 dB

Masa kotła 201 203 247 251 334 kg

Masa zasobnika 27 33 39 kg
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ECODESIGN
2020

Paliwo:
PELLET

ECODESIGN

5 Klasa

Dostępne moce:
25 kW - 150 kW

Kocioł typu Ekopell  to ekologiczny kocioł 
nowej generacji, przystosowany do spalania 
biomasy typu Pellet.

Kotły Ekopell wyposażone są 
w samoczyszczący palnik pelletowy - Uni Max
Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
wymogi Ekoprojekt (ecodesign) 
wg Rozporządzenia UE 2015/1189

Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody 
do temperatury na wylocie nie przekraczającej 
90°C. Znajduje on zastosowanie głównie 
w instalacjach centralnego ogrzewania 
w budynkach mieszkalnych, pawilonach 
handlowych, warsztatach, gospodarstwach 
wiejskich, szklarniach, szkołach itp. 
i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować 
w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dostępne moce: 25 kW, 38 kW, 50 kW, 75 kW, 
100 kW, 150 kW 

Kompaktowa budowa kotła pozwala 
na montaż w małych kotłowniach

Wysokosprawny palnik pelletowy typu 
Uni Max z automatycznym czyszczeniem

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4,5,6 mm

Wysoka sprawność cieplna 93%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 
3 pompy (c.o., cwu, obiegowa, podłogowa, 
obsługuje zawór mieszający)

Ekopell 25 kW - 150 kW

Zalety:
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Ekopell 25 kW - 150 kW

Sterownik: Regulator temperatury PLUM ECOTOUCH 850 P BOX do kotłów z palnikiem na pelety.
Oprócz pełnej obsługi palnika regulator umożliwia niezależne sterowanie obiegiem grzejnikowym 
oraz obiegiem podłogowym z zaworem mieszającym. Trzecim niezależnym obiegiem jest CWU.
W pełni automatyczne rozpalanie paliwa powoduje, że praca palnika jest podobna jak w palnikach 
olejowych (kocioł pracuje, gdy jest zapotrzebowanie na energię cieplną).

Palnik: Kotły Ekopell wyposażone są w samoczyszczący palnik pelletowy - Uni-Max. Przebieg 
procesu spalania w palniku kontrolowany jest przez regulator elektroniczny, dzięki temu nie 
wymaga on stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Palnik posiada funkcję automatycznego 
czyszczenia, które polega na automatycznym usuwaniu popiołu z rusztu palnika – funkcja 
ta wyróżnia palnik w porównaniu z palnikami w których popiół i spieki muszą być usuwane ręcznie.
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Przekrój poprzeczny

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

Ekopell 25 kW - 150 kW

Moduł internetowy
Uniwersalny Moduł Internetowy UMI–1N jest urządzeniem pozwalającym na zdalną 

kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie 

i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając 

z modułu UMI–1N użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca 

na świecie. Użytkownik ma możliwość kontrolowania na ekranie komputera domowego, 

stanu wszystkich parametrów urządzeń instalacji kotła i w razie konieczności je 

zmieniać. W przypadku wystąpienia jakiegoś uszkodzenia np. czujnika temperatury 

kotła, użytkownik może natychmiast otrzymać wiadomość e-mail, a po podłączeniu 

modułu GSM wiadomość SMS informującą o zaistniałej sytuacji. Moduł posiada 

możliwość wprowadzenia własnych ustawień powiadomień. Oprócz podglądu 

temperatury każdego czujnika dostępna jest również historia pracy wszystkich 

parametrów regulatora kotła.

Przekrój poprzeczny 
dla Ekopell 25-38 kW

Przekrój poprzeczny 
dla Ekopell 50-150 kW
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Ekopell 25 kW - 150 kW

PELLETIX II

4 mm
5 mm
6 mm >89%

MONTAŻ 2D

Układ 
samoczynnego
zapłonu paliwa

Palnik z funkcją 
automatycznego 
czyszczenia 
w standardzie

Grubość blachy
wymiennika
kotła

Gwarancja
na szczelność
wymiennika 
kotła

Wysoka
sprawność
cieplna

Montaż zbiornika
z opałem z lewej
lub prawej strony 

45°C
+ –

Regulator sterowania 
z obsługą 3 pomp, 
zaworu mieszającego,
możliwość sterowania 
przez internet*

Parametr Jedn. EKOPELL
25 38 50 75 100 150

Nominalna moc cieplna kW 25 38 50 75 100 150

Zakres mocy kW 7.5÷25 11.4÷38 15÷50 22.5÷75 30÷100 45÷150

Sprawność cieplna % 92.5 91.3 91.1 92.3 91.7 93.2

Wielkość powierzchni do ogrzania m² 250 380 500 750 1000 1500

Maksymalna temperatura wody ºC 85

Minimalna temperatura powrotu ºC 48

Maksymalne ciśnienie robocze bar 2.0

Paliwo - Granulat z drewna - pellet

Pojemność zasobnika paliwa dm³/kg ...../200 kg ...../500 kg

Wymagany ciąg spalin Pa 12-17 15-20 15-25 20-25

Średnica czopucha mm 180 200 300

Temperatura spalin moc nominalna ºC 124 122 140 148 155 131

Temperatura spalin moc minimalna ºC 72 70 81 102 96 88

Orientacyjne parametry komina *2

Przekrój przewodu kominowego cm² 180 200 200 200 200 300

Wysokość m 8 10 10 10 12 12

Pojemność wodna kotła dm³ ~185 ~210 ~310 ~456 ~785 ~955

Średnice króćców zasilania, powrotu cale G 1” G 1 1/2” G 2” G 2 1/2”
DN 80

kołnierz

Wymiary gabarytowe

Szerokość mm 632 723 723 835 835 1033

Głębokość z palnikiem mm 1053 1123 1235 1412 1602 1905

Wysokość mm 1336 1336 1417 1615 1620 1896

Masa kotła kg ~450 ~570 ~670 ~780 ~930 ~1640

Zasilanie (V/Hz/W)
230V/ 
50Hz/

64/244*³W

230V/ 
50Hz/

63/243*³W

230V/ 50Hz/
114/284*³W

230V/ 50Hz/
218/518*³W

Maksymalna powierzchnia ogrzewania została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło Q=100 W/m2.
Dane dotyczące komina są jedynie orientacyjne. Dla poprawnej pracy kotła wymagany jest odpowiedni system odprowadzania spalin.

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych.

93%

UNIMAX
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ECODESIGN
2020

Paliwo:
EKOGROSZEK

ECODESIGN

5 Klasa

Kocioł Klaster 5 z retortowym palnikiem węglowym 
jest kotłem niskotemperaturowym i przeznaczony 
jest do podgrzewania wody do temperatury 
na wylocie nie przekraczającej 90 °C. i ciśnieniu 
maksymalnym 1,5 bar. Znajduje on zastosowanie
głównie w instalacjach centralnego ogrzewania 
w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych 
i usługowych, warsztatach, gospodarstwach 
wiejskich i mogą być montowane wyłącznie w 
instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych 
zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować 
w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia 
wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign).
wg. Rozporządzenia UE 2015/1189

Dostępne moce: 14 kW, 23 kW, 50 kW, 100 kW, 
200 kW

Kompaktowa budowa kotła pozwala 
na montaż w małych kotłowniach

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4, 5, 6 mm

Wysoka sprawność cieplna 92%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podłogowa, 
obsługuje zawór mieszający)

Motoreduktor z autorewersem w przypadku 
blokady podajnika

Ślimak podajnika wykonany z jednego 
elementu o grubości 8 mm

Zalety:

KLASTER 5 14kW - 200kW

Dostępne moce:
14 kW - 200 kW
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STEROWNIK: Regulator cechuje oryginalny design oraz przejrzysty i kolorowy wyświetlacz, który wraz 
z innowacyjnym podejściem do budowy interfejsu obsługi wyznacza nowe standardy na rynku urządzeń 
przeznaczonych do nadzorowania procesu spalania w kotłach. OXI BORD 760 w swojej podstawowej 
wersji potrafi  w pełni sterować pracą rozbudowanej instalacji grzewczej wyposażonej w pompę CO, 
pompę CWU, kompletny moduł zaworu mieszającego wraz z pompą zaworu oraz pompą cyrkulacyjną.
Automatyka pozwala na precyzyjną regulację instalacji grzewczej zarówno w trybie pogo-
dowym z wykorzystaniem krzywych grzewczych jak i w trybie czasowym, który umożli-
wia niezależne nastawy czasowe dla wszystkich obsługiwanych modułów. 

PALNIK: Retortowy palnik węglowy- PALNIK KLASTER – zamontowany w dolnej części komory spalania, 
z boku kotła. Składa się z podajnika ślimakowego – napędzanego motoreduktorem – pobierającego paliwo 
z zasobnika i dostarczającego je do paleniska (retorty), gdzie realizowany jest proces spalania. 
Nad palnikiem zawieszony jest profi lowany defl ektor ceramiczny. Konstrukcja zespołu palnika umożliwia 
szybki jego montaż jak i demontaż. Odpady paleniskowe gromadzone są w kasecie popielnikowej 
umieszczonej poniżej palnika.umieszczonej poniżej palnika.
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Moduł internetowy

Przekrój poprzeczny

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

KLASTER 5 14kW-200kW

Przekrój poprzeczny dla KLASTER 14kW

Przekrój poprzeczny dla KLASTER 50kW

Przekrój poprzeczny dla KLASTER 200kW

Przekrój poprzeczny dla KLASTER 100kW

Przekrój poprzeczny dla KLASTER 23kW

Możliwości komunikacyjne MEDIA BORD 200 umożliwiają zarówno przewodowy jak 

i bezprzewodowy sposób podłączenia do Internetu.

Oprócz dedykowanego portu RJ45, które pozwala na przewodowe połączenie 

z dowolnym routerem, moduł został wyposażony w moduł WIFI, który dzięki antenie 

zewnętrznej umożliwia połączenie nawet z trudno dostępnych miejsc.

Urządzenie zostało wyposażone w dodatkową kartę pamięci, która gwarantuje 

ciągłość aktualizacji danych przechowywanych na serwerze, nawet w przypadku 

dłuższej utraty połączenia Internetowego.

Jednocześnie moduł pełni funkcję portu rozszerzeń dla urządzeń fi rmy BRAGER, 

pozwalając na jednoczesne podłączenie do trzech urządzeń pracujących w sieci 

BRAGER.
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>89%

4 mm
5 mm
6 mm

45°C
+ –

Komora spalania 
Z wysokoefektywnym
palnikiem retortowym

Wysoka
sprawność
cieplna

Gwarancja
na szczelność
wymiennika
kotła

Śruba podajnika
paliwa wykonana
z jednego elementu

Grubość blachy
wymiennika kotła

Regulator sterowania
z  obsługą 4 pomp
i zaworu mieszającego

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych.

Wyszczególnienie Jedn. 14 kW 23kW 50 kW 75 kW 100 kW 200 kW

Nominalna moc cieplna kW 14 23 50 75 100 200

Moc minimalna kW 4 7 15 22 30 60

Sprawność cieplna % 92 92 92 91 92 92

Klasa kotła (wg-
PN-EN303-5:2012)

- Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5

Orientacyjna powierzchnia 
ogrzewalna w pomieszczeniach 
mieszkalnych (70 W/m2)

m² 80-200 180-330 400-700 600-1000 750-1400 1500-2800

Pojemność zasobnika paliwa kg 150 180 250 250 450 450

Max. dop. ciśnienie robocze bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Wymagany ciąg kominowy Pa 12 18 20 23 25 30

Wysokość komina m 4 - 6 4 - 6 5 -7 7-9 8 -10 12

Przekrój komina cm² 200 300 400 480 500 900

Temperatura wody
na zasilaniu

Max.
ºC

90 90 90 90 90 90

Min. 45 45 45 45 45 45

Powierzchnia wymiany ciepła m² 1,9 2,8 6,0 9,4 12,0 22,0

Pojemność wodna dm³ 93 105 400 430 650 1940

Masa kotła z palnikiem kg 430 480 880 1200 1600 2990

Zasilanie elektryczne V 230 230 230 230 230 230 - 400

Średni pobór mocy kw 0,132 0,132 0,183 0,3 0,4 0,8

Wymiar od dołu do środka 
wylotu spalin z kotła

mm 1150 1150 1350 - - -

Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem

Szerokość z zasobnikiem

mm

1200 1200 1400 1700 2120 2530

Szerokość kotła 530 590 780 790 1000 1220

Długość (głębokość) 850 750 1230 1315 1360 2530

Wysokość 1370 1540 1580 1700 2020 2100

Średnica zasilania i powrotu 
(króćce wodne)

mm 48,0 60,3 60.3 76,1 60.3 108

Średnica czopucha mm 160 160 200 200 250 300
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TORET 13 kW

Kotły TORET  przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. 
różnego rodzaju obiektów oraz przygotowania c.w.u. 
Znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych 
głównie w budynkach mieszkalnych, pawilonach 
handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich 
itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie 
grawitacyjnym lub pompowym.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymogi 
dotyczące ekoprojektu (ecodesign).
wg. Rozporządzenia UE 2015/1189

ECODESIGN
2020

Paliwo:
EKOGROSZEK

ECODESIGN

5 Klasa

Dostępne moce:
13 kW

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4, 5, 6 mm

Wysoka sprawność cieplna >89%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podłogowa, 
obsługuje zawór mieszający)

Motoreduktor z autorewersem w przypadku 
blokady podajnika

Ślimak podajnika wykonany z jednego 
elementu o grubości 8 mm 

Zalety:
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TORET 13 kW

STEROWNIK: IRYD RTZ  jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem 
ślimakowym. Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu 
umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

Podajnik: PANCERPOL jest przeznaczony do spalania określonego typu paliwa eko-groszku w kotłach 
grzewczych. Paliwo podawane jest bezpośrednio ze zbiornika opału na palenisko w kotle. Dzięki temu paliwo 
podawane jest systematycznie i równomiernie co wpływa na ekonomiczną pracę oraz wygodę użytkowania. 
Urządzenie wyposażone jest w ślimak stalowy posiadający końcówkę w formie pazura ułatwiającą 
wygarnianie paliwa z kolana. Podawanie paliwa następuje za pośrednictwem ślimaka znajdującego się 
w rurze podajnika, na żeliwne palenisko w kotle, gdzie odbywa się spalanie. Palenisko wyposażone jest 
w wianek zębaty oraz pierścień, które wykonane są z żeliwa ogniotrwałego gwarantującego długotrwałą 
i bezawaryjną pracę. 
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Przekrój poprzeczny: TORET 

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

TORET 13 kW

 Podajnik: Obrotowy PANCERPOL

Panel pokojowy GRF
Pilot G RF oferuje:
• strefy czasowe na temp. kotła (korekcja dzienna, nocna, programator 

tygodniowy, strefy można kopiowac na cały tydzień takie same lub 
osobne dla sobota/niedziela)

• strefy czasowe na temp. powietrza w pomieszczeniu (korekcja dzienna, 
nocna oraz ekonomiczna,programator tygodniowy, strefy można 
kopiować na cały tydzień takie same lub osobne dla sobota/niedziela)

• obsługa temp. CWU w sterowaniach Iryd, Iryd PID, w nowszych softach 
sterowników Titanic, KryptonCWU, ProtonCWU. Uwaga nie ma dopisanej 
obsługi CWU w sofcie sterownika Argon2cwu oraz Argon P.

• wbudowany budzik
• czujnik zmierzchu samoczynnie przyciemnia wyświetlacz
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TORET 13 kW

>89%

4 mm
5 mm
6 mm

45°C
+ –

Komora spalania 
Z wysokoefektywnym
palnikiem retortowym

Wysoka
sprawność
cieplna

Gwarancja
na szczelność
wymiennika
kotła

Śruba podajnika
paliwa wykonana
z jednego elementu

Grubość blachy
wymiennika kotła

Regulator sterowania
z  obsługą 4 pomp
i zaworu mieszającego

Wyszczególnienie Jednostki 13 kW

Nominalna moc cieplna kW 13

Moc minimalna kW 4.5

Sprawność cieplna % 89

Klasa kotła (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5

Wielkość powierzchni ogrzewanej m² 100 - 170

Pojemność zasobnika paliwa kg 160

Max. dop. ciśnienie robocze bar 1,5

Ciśnienie próbne bar 4

Orientacyjne zużycie paliwa kg/h ~2.5

Wymagany ciąg spalin mbar 0.20

Wysokość komina m 5

Przekrój komina cm² 250

Temperatura wody
na zasilaniu

Max.
ºC

85

Min. 60/70

Pojemność wodna dm³ 64

Masa kotła z palnikiem kg 410

Zasilanie elektryczne V 230

Pobór mocy wentylat/motoredukt W 80/90

Opory hydrauliczne mbar 0.5 - 3.5

Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła mm 1250

Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem

Szerokość z zasobnikiem

mm

1180

Szerokość kotła 460

Długość (głębokość) 820

Wysokość 1420

Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne) mm G11/2 (48,3 x 3,2)

Średnica czopucha mm 160
Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych.
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ECODESIGN
2020

Paliwo:
EKOGROSZEK

ECODESIGN

5 Klasa

Dostępne moce:
9 kW, 12 kW

Kocioł Ekomini stanowi konstrukcję stalową 
przystosowaną do wysoko efektywnego spalania 
ekogroszku. Kotły wyposażone są w komorę 
paleniskową w której umieszczony jest palnik, 
wysokosprawny wymiennik ciepła, elektroniczny 
sterownik oraz zasobnik paliwa. Proces spalania 
w kotle jest sterowany przez mikroprocesorowy 
sterownik, który pozwala na pracę kotła ze stałą, 
zadaną temperaturą czynnika grzewczego od 
40 do max. 80°C przez podanie odpowiedniej 
ilości paliwa do retorty palnika. Kotły mogą 
być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie 
grawitacyjnym lub pompowym.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymogi 
dotyczące ekoprojektu (ecodesign). 
wg. Rozporządzenia UE 2015/1189

EKOMINI 9 kW, 12KW

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4, 5, 6 mm

Wysoka sprawność cieplna >89%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik obsługujący 3 pompy (c.o., cwu, 
podłogowa)

Motoreduktor z autorewersem w przypadku 
blokady podajnika

Ślimak podajnika wykonany z jednego 
elementu o grubości 8 mm 

Zalety:
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EKOMINI 9 kW, 12KW

STEROWNIK: TECHNIX ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe 
z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę 
ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną.  Sterownik posiada on funkcję elastycznego spalania, 
która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem 
PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł 
grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz 
w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. 

Podajnik: podajnik SV200 jest integralną częścią kotła centralnego ogrzewania z automatycznym 
dozowaniem paliwa (węgla) typu eko groszek. Paliwo jest podawane z zasobnika umieszczonego obok 
kotła C.O. Za pomocą ślimaka do palnika rynnowego. Spalanie węgla następuje w palenisku. Do napędu 
ślimaka podajnika służy motoreduktor składający się z zespolonych ze sobą silnika elektrycznego oraz 
reduktora. Praca silnika regulowana jest mikroprocesorowym sterownikiem kotła.
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Przekrój poprzeczny: EKOMINI

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

 Podajnik: Etna

Panel pokojowy T-1000
Panel pokojowy T-1000 jest przeznaczony do sterowania ogrzewaniem poprzez 
stabilizację temperatury w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. 
Umożliwia zdalne monitorowanie stanu kotła, nastawianie temperatury CO 
i temperatury CWU sterownika bez konieczności udawania się do miejsca 
instalacji kotła.
Zalety regulatora
• zdalne sterowanie stanu kotła 
• oszczędność energii
• obsługa stref czasowych
• nastawianie temperatury CO i CWU
• awaria czujnika temperatury oraz ślimaka
• brak paliwa

EKOMINI 9 kW, 12KW

EKOMINI 9 kW EKOMINI 12 kW
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EKOMINI 9 kW, 12KW

Moduł internetowy Safe It
Moduł internetowy Safe It to rozwiązanie sprzętowo informatyczne do zdalnego 
monitorowania kotłów c.o. przy użyciu dowolnego elektronicznego urządzenia (laptop, 
komputer, tablet, smartfon) podłączonego do sieci internetowej.

Wyszczególnienie Jednostki 9 kW 12 kW

Moc minimalna kW 9 12

Wymagany ciąg kominowy Pa 15-20 15-20

Sprawność % 89 89

Klasa kotła (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5 Klasa 5

Wartość opałowa MJ >28 >28

Masa maksymalnego załadunku paliwa do 
zbiornika

Kg 80 100

Pojemność wody w kotle l 56 61

Wielkość powierzchni grzewczej 
dla starego budownictwa

m² 40-70 70-100

Wielkość powierzchni grzewczej 
dla nowego budownictwa

m² 40-90 70-120

Temperatura wody
na zasilaniu

Max.
ºC

80 80

Min. 40 40

Dopuszczalne ciśnienie pracy bar 1,5 1,5

Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła mm 770 850

Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem

Szerokość z zasobnikiem

mm

1000 1000

Szerokość kotła 390 390

Długość (głębokość) 680 680

Wysokość 940 1020

Masa kotła kg 212 235

>89%

4 mm
5 mm
6 mm

45°C
+ –

Wysoka
sprawność
cieplna

Gwarancja
na szczelność
wymiennika
kotła

Śruba podajnika
paliwa wykonana
z jednego elementu

Grubość blachy
wymiennika kotła

Regulator sterowania
z  obsługą 3 pomp

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych.
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Retop 40 kW - 150 kW

ECODESIGN
2020

Paliwo:
EKOGROSZEK

ECODESIGN

5 Klasa

Dostępne moce:
40 kW - 150 kW

 Kocioł grzewczy Retop przeznaczony jest 
do podgrzewania wody w układach centralnego 
ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie 
przekraczającej 85 ºC oraz o max ciśnieniu roboczym 
nie większym niż 1,5 bara.
 Znajdują one zastosowanie w instalacjach 
centralnego ogrzewania wraz z układami 
podgrzewania wody użytkowej, zarówno w układach 
grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są do 
ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz małych obiektów użyteczności publicznej itp. 
i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie 
z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie 
grawitacyjnym lub pompowym.
 Spełnia wymagania energetyczno-emisyjne 
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia 
wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) 
wg. Rozporządzenia UE 2015/1189

 Dostępne moce: 38 kW, 50 kW, 75 kW, 
100 kW, 150 kW,

Wymiennik wykonany z atestowanej stali 
o grubości 4, 5, 6 mm

Wysoka sprawność cieplna 92%

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 
2 lata na pozostałe elementy i sprawne 
działanie kotła

Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podłogowa, 
obsługuje zawór mieszający)

Motoreduktor z autorewersem w przypadku 
blokady podajnika

Ślimak podajnika wykonany z jednego 
elementu o grubości 8 mm 

Zalety:
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Retop 40 kW - 150 kW

STEROWNIK: IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem 
ślimakowym. Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu 
umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

Podajnik: PANCERPOL jest przeznaczony do spalania określonego typu paliwa eko-groszku w kotłach 
grzewczych. Paliwo podawane jest bezpośrednio ze zbiornika opału na palenisko w kotle. Dzięki temu paliwo 
podawane jest systematycznie i równomiernie co wpływa na ekonomiczną pracę oraz wygodę użytkowania. 
Urządzenie wyposażone jest w ślimak stalowy posiadający końcówkę w formie pazura ułatwiającą 
wygarnianie paliwa z kolana. Podawanie paliwa następuje za pośrednictwem ślimaka znajdującego się 
w rurze podajnika, na żeliwne palenisko w kotle, gdzie odbywa się spalanie. Palenisko wyposażone jest 
w wianek zębaty oraz pierścień, które wykonane są z żeliwa ogniotrwałego gwarantującego długotrwałą 
i bezawaryjną pracę. 
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Retop 40 kW - 150 kW

Przekrój poprzeczny: 

Certyfi katy dostępne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl

Moduł

 Podajnik: PANCERPOL

Panel pokojowy GRF
Pilot G RF oferuje:
• strefy czasowe na temp. kotła (korekcja dzienna, nocna, programator 

tygodniowy, strefy można kopiowac na cały tydzień takie same lub 
osobne dla sobota/niedziela)

• strefy czasowe na temp. powietrza w pomieszczeniu (korekcja dzienna, 
nocna oraz ekonomiczna,programator tygodniowy, strefy można 
kopiować na cały tydzień takie same lub osobne dla sobota/niedziela)

• obsługa temp. CWU w sterowaniach Iryd, Iryd PID, w nowszych softach 
sterowników Titanic, KryptonCWU, ProtonCWU. Uwaga nie ma dopisanej 
obsługi CWU w sofcie sterownika Argon2cwu oraz Argon P.

• wbudowany budzik
• czujnik zmierzchu samoczynnie przyciemnia wyświetlacz
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Retop 40 kW - 150 kW

Wyszczególnienie Jedn. 40 kW 75 kW 100 kW 150 kW

Nominalna moc cieplna kW 40 75 100 150

Zakres mocy kW 12.5÷40 22.5÷75 30÷100 45÷150

Sprawność cieplna % 92

Wielkość powierzchni do ogrzania m² 400 750 1000 1500

Maksymalna temperatura wody ºC 85

Minimalna temperatura powrotu ºC 45

Maksymalne ciśnienie robocze bar 1.5

Paliwo - Węgiel kamienny sortymentu Groszek WK GR II

Pojemność zasobnika paliwa kg 230 300 400 400

Wymagany ciąg spalin Pa 25 25-30 25-30 25-30

Średnica czopucha mm 180 200 200 300

Temperatura spalin - moc nominalna ºC 133 132 135 135

Temperatura spalin - moc minimalna ºC 88 56 88 68

Orientacyjne 
parametry komina

Średnica mm 180 200 200 300

Wysokość m 10 10 12 12

Pojemność wodna kotła dm³ 225 495 825 995

Średnice króćców zasilania, powrotu cale G2 ½” G2 ½” G2 ½”
DN 80

kołnierz

Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem

Szerokość z zasobnikiem

mm

1280 1552 1626 1850

Szerokość kotła 700 835 835 1050

Długość (głębokość) 1150 1410 1700 1905

Wysokość ~1500 ~ 1670 ~1835 ~1895

Masa kotła bez wody kg ~ 580 ~ 810 ~ 980 ~ 1700

Zasilanie elektryczne (V/Hz/W)
230 V
50 Hz
175 W

230 V
50Hz

355 W

230 V
50Hz

435 W

230 V
50Hz

435 W

>89%

4 mm
5 mm
6 mm

45°C
+ –

Komora spalania 
Z wysokoefektywnym
palnikiem retortowym

Wysoka
sprawność
cieplna

Gwarancja
na szczelność
wymiennika
kotła

Śruba podajnika
paliwa wykonana
z jednego elementu

Grubość blachy
wymiennika kotła

Regulator sterowania
z  obsługą 4 pomp
i zaworu mieszającego

Kotły występują w różnych kolorach w zależności od stanów magazynowych.
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Tomaszew

ul. Podmiejska 10

63-300 Pleszew

+48 62 74 22 269

+48  509 737 732

kotlostal@kotlostal.com.pl

www.kotlostal.com.pl

www.kotlostal.com.pl

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NA PALIWA STAŁE
KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NA PALIWA STAŁE

Nowa jakość. 
Nowe ciepło.
Nowa jakość. 
Nowe ciepło.

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE KOTŁY C.O.
Rok założenia Firmy 1989

Pleszew

KOTŁOSTAL
51º 54' 31.244" N
17º 45' 17.07" E

Poznań

Kalisz

Ostrów
Wielkopolski

Korzkwy
Marszew

Propoków

Lenartowice

Kowalew

ECODESIGN
2020

ECODESIGN2020


