
„KLIMOSZ” to także nowoczesność 
i odnawialna energia, to dystrybutor pomp 
ciepła, trwałych i estetycznych grzejników sta-
lowych „Quinn”,  wysokiej jakości podgrze-
waczy wody „Dražice” oraz kondensa-
cyjnych kotłów gazowych “Klimosz”. Ofertę 
firmy uzupełnia armatura zabezpieczająca  
i regulacyjna.

Dynamiczny  i przemyślany rozwój 
firmy, od wielu lat  oparty jest  na bu-
dowaniu oferty handlowej najlepiej 
dopasowanej do potrzeb klientów, 
składającej się z produktów najwyższej 
jakości, wspartej profesjonalnym ser-

wisem. O pozycji firmy „Klimosz” i jej konkurencyjności decyduje także nowoczesne 
zarządzanie i rozbudowana sieć dystrybucyjna w Polsce i innych krajach, do której należy  
ponad 500 firm obsługiwanych przez 6 oddziałów hurtowych oraz przedstawicielstwa handlowe 
w Czechach i na Słowacji.

Dodatkowo, państwo Bożena i Mirosław Klimosz —właściciele firmy, stale wspierają lokalne akcje 
charytatywne i kulturalne będąc uznanymi mecenasami sztuki w regionie Południowego Śląska.

to, od wielu lat, sprawdzona marka na rynku techniki grzewczej w Polsce i Euro-
pie, to jeden z największych dystrybutorów kotłów żeliwnych na paliwo stałe „Viadrus”, kotłów  
automatycznych oraz komorowych na paliwa stałe, w tym na biomasę. 

“KLIMOSZ”
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Podstawowe

ZastęPcZe
Miał

KoKs Drewnowęgial 
KaMienny

•	 10-letnia	gwarancja	na	wymiennik	kotła

•	 stały	ruszt	wodny	odporny	na	przepalanie

•	 długa	żywotność	żeliwnego	wymiennika	ciepła

•	 szeroki	zakres	mocy	w	zlależności	od	ilości	członów

•	 możliwość	rozbudowy	kotła	przez	dołożenie	członów

•	 duża	odporność	na	korozję

•	 prosta	obsługa	i	konserwacja

•	 wysoka	sprawność

•	 możliwość	podłączenia	nadmuchu

•	 szeroki	wybór	stosowanych	paliw

VIADRUS HERCULES U22 jest kotłem  
grzewczym górnego spalania. Podstawową zaletą 
kotła jest jego żeliwny wymiennik gwarantujący  
wieloletnie użytkowanie i dużą odporność  
na korozję.  Modułowa budowa wymiennika  
zapewnia szeroki zakres dostępnych mocy oraz 
możliwość modyfikacji w dowolnym okresie  
użytkowania kotła. Kocioł może pracować  
w instalacjach z wymuszonym i grawitacyjnym  
obiegiem wody. Może być montowany  
zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym  
przy zastosowaniu wymaganych przepisami  
zabezpieczeń przed przegrzaniem.  
Kocioł HERCULES U22 ze względu na swoją  
konstrukcję nie wymaga dużego ciągu kominowego.  
Ciśnienie robocze do 4 bar.

UNIWERSALNY ZASYPOWY KOCIOŁ ŻELIWNY NA PALIWA STAŁE
VIADRUS HERCULES U22

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%80
ŻELIWNY
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Dane zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa 3

Wężownica	
schładzająca

Zawór	Caleffi Miarkownik	ciąguUkład	sterujący	WE
(regulator	RT04	+	dmuchawa)

Układ	sterujący
Comfort	Control	PID

Układ	ster.	WE	PLUS
(regulator	RT02	+	dmuchawa)

H

S

H1

L

SI
Liczba członów

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zakres mocy kW 3,5 ÷ 11,7 5,3 ÷ 17,7 7,0 ÷ 23,3 8,7 ÷ 29,1 10,5 ÷ 34,9 12,2 ÷ 40,7 14 ÷ 46,5 15,7 ÷ 52,3 17,4 ÷ 58,1
sprawność do % 80
Zużycie paliwa - węgiel kam. kg/h 1,98 3,0 3,95 4,93 5,92 6,9 7,88 8,87 9,85
pojemność wodna l 26,1 31,5 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4
objętość komory spalania l 21 34 47 60 73 86 99 112 125
głębokość komory spalania mm 149 244 339 434 529 624 719 814 909
średnica wylotu spalin mm 156 176
maks. ciśnienie robocZe wody bar 4
maks. ciśnienie próbne wody bar 8
dopusZcZalna temp. wody grZewcZej °C 60 ÷ 80
masa kg 195 232 268 304 342 380 418 456 494
ciąg kominowy Pa 12 14 16 18 20 22 24 26 28
króćce prZyłącZeniowe wody 
grZewcZej i powrotnej

“ 1 ½

wymiary

H (wysokość)

mm

989,5
s (sZerokość) 545
l (głębokość) 593 689 785 881 976 1073 1169 1265 1361

H1 651
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Podstawowe

ZastęPcZe
Miał

KoKs Drewnowęgial 
KaMienny

•	 10-letnia	gwarancja	na	wymiennik	kotła

•	 stały	ruszt	wodny	odporny	na	przepalanie

•	 długa	żywotność	żeliwnego	wymiennika	ciepła

•	 szeroki	zakres	mocy	w	zlależności	od	ilości	członów

•	 możliwość	rozbudowy	kotła	przez	dołożenie	członów

•	 duża	odporność	na	korozję

•	 prosta	obsługa	i	konserwacja

•	 wysoka	sprawność

•	 możliwość	podłączenia	nadmuchu

•	 szeroki	wybór	stosowanych	paliw

VIADRUS HERCULES U22 BASIC jest kotłem 
grzewczym górnego spalania. Podstawową zaletą 
kotła jest jego żeliwny wymiennik gwarantujący 
wieloletnie użytkowanie i dużą odporność  
na korozję.  Modułowa budowa wymiennika  
zapewnia szeroki zakres dostępnych mocy oraz 
możliwość modyfikacji w dowolnym okresie 
użytkowania kotła. Kocioł może pracować w instalacjach  
z wymuszonym i grawitacyjnym obiegiem wody. 
Może być montowany zarówno w układzie  
otwartym jak i zamkniętym przy zastosowaniu  
wymaganych przepisami zabezpieczeń przed  
przegrzaniem. Kocioł HERCULES U22 BASIC  
ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga dużego 
ciągu kominowego. Ciśnienie robocze do 4 bar.

UNIWERSALNY ZASYPOWY KOCIOŁ ŻELIWNY NA PALIWA STAŁE
VIADRUS HERCULES U22 BASIC

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%80
ŻELIWNY
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Dane zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa 5

VIADRUS HERCULES U22 BASIC

Wężownica	
schładzająca

Zawór	Caleffi Miarkownik	ciąguUkład	sterujący	WE
(regulator	RT04	+	dmuchawa)

Układ	sterujący
Comfort	Control	PID

Układ	ster.	WE	PLUS
(regulator	RT02	+	dmuchawa)

SI
3 4 5 6 7 8 9 10

Zakres mocy kW 5,3 ÷ 17,7 7,0 ÷ 23,3 8,7 ÷ 29,1 10,5 ÷ 34,9 12,2 ÷ 40,7 14 ÷ 46,5 15,7 ÷ 52,3 17,4 ÷ 58,1
sprawność do % 80
Zużycie paliwa - węgiel kam. kg/h 3,00 3,95 4,93 5,92 6,9 7,88 8,87 9,85
pojemność wodna l 31,5 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4
objętość komory spalania l 34 47 60 73 86 99 112 125
głębokość komory spalania mm 244 339 434 529 624 719 814 909
średnica wylotu spalin mm 156 176
maks. ciśnienie robocZe wody bar 4
maks. ciśnienie próbne wody bar 8
dopusZcZalna temp. wody grZewcZej °C 60 ÷ 80
masa kg 218 252 282 312 347 377 417 448
ciąg kominowy Pa 14 16 18 20 22 24 26 28
króćce prZyłącZeniowe wody 
grZewcZej i powrotnej

“ 1 1/2

wymiary

H (wysokość)

mm

974
s (sZerokość) 520
l (głębokość) 655 750 845 940 1035 1130 1225 1320

H1 651

H

S

H1
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Podstawowe

•	 10-letnia	gwarancja	na	wymiennik	kotła

•	 stały	ruszt	wodny	odporny	na	przepalanie

•	 długa	żywotność	żeliwnego	wymiennika	ciepła

•	 szeroki	zakres	mocy	w	zlależności	od	ilości	członów

•	 możliwość	rozbudowy	kotła	przez	dołożenie	członów

•	 certyfikat	ekologiczny

•	 duża	odporność	na	korozję

•	 prosta	obsługa	i	konserwacja

•	 wysoka	sprawność

•	 duża	komora	załadunkowa

•	 możliwość	podłączenia	nadmuchu

Cechą charakterystyczną kotła VIADRUS  
HERCULES U26 jest jego duża komora 
załadunkowa, która poza podstawowymi paliwami  
takimi jak węgiel kamienny,  drewno, koks  
w znaczącym stopniu ułatwia spalanie większych 
kawałków drewna. Kocioł może pracować  
w instalacjach z wymuszonym lub grawitacyjnym 
obiegiem wody. Może być montowany zarówno  
w układzie otwartym jak zamkniętym przy  
zastosowaniu wymaganych przepisami 
zabezpieczeń przed przegrzaniem. Ciśnienie  
robocze do 4 bar.

UNIWERSALNY ZASYPOWY KOCIOŁ ŻELIWNY NA PALIWA STAŁE
VIADRUS HERCULES U26

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%80
ŻELIWNY

KoKs Drewnowęgial 
KaMienny
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Dane zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa 7

Wężownica	
schładzająca

Zawór	Celeffi Miarkownik	ciąguUkład	sterujący	WE
(regulator	RT04	+	dmuchawa)

Układ	sterujący
Comfort	Control	PID

Układ	ster.	WE	PLUS
(regulator	RT02	+	dmuchawa)

H

S

H1

L

SI
Liczba członów

3 4 5 6 7 8 9 10
Zakres mocy kW 4,5 ÷ 15,0 6,7 ÷ 22,5 9,0 ÷ 30,0 11,3 ÷ 37,5 13,0 ÷ 43,5 15,0 ÷ 50,0 16,8 ÷ 56,0 18,9 ÷ 63,0
sprawność do % 80
Zużycie paliwa - węgiel kam. kg/h 1,87 2,80 3,82 5,26 6,70 7,72 8,73 9,83
pojemność wodna l 27,6 33,3 35,0 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5
objętość komory spalania l 23,0 37,0 51,0 64,5 78,0 91,5 105,0 118,5
głębokość komory spalania mm 185 295 405 515 625 735 845 955
średnica wylotu spalin mm 156 176
maks. ciśnienie robocZe wody bar 4
maks. ciśnienie próbne wody bar 8
dopusZcZalna temp. wody grZewcZej °C 60 ÷ 80
masa kg 218 258 298 348 398 448 498 548
ciąg kominowy Pa 10 15 20 25 30 35 40
króćce prZyłącZeniowe wody 
grZewcZej i powrotnej

" 1 1/2

wymiary

H (wysokość)

mm

1158
s (sZerokość) 600
l (głębokość) 643 754 865 976 1087 1198 1309 1420
H1 793
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Podstawowe

ZastęPcZe
Drewno

•	 10-letnia	gwarancja	na	wymiennik	kotła

•	 stały	ruszt	wodny	odporny	na	przepalanie

•	 długa	żywotność	żeliwnego	wymiennika	ciepła

•	 szeroki	zakres	mocy	w	zlależności	od	ilości	członów

•	 możliwość	rozbudowy	kotła	przez	dołożenie	członów

•	 certyfikat	ekologiczny

•	 duża	odporność	na	korozję

•	 prosta	obsługa	i	konserwacja

•	 wysoka	sprawność

•	 szeroki	wybór	stosowanych	paliw

Rozwiązanie konstrukcyjne żeliwnego wymiennika  
kotła VIADRUS HERCULES U24 umożliwia dolne  
spalanie paliw stałych. W praktyce skutkuje to  
podniesieniem w znacznym stopniu jego sprawności 
oraz ekonomiki pracy. Modułowa budowa  
wymiennika zapewnia szeroki zakres dostępnych mocy 
oraz możliwość modyfikacji w dowolnym okresie  
użytkowania kotła. U24 jest przystosowany do pracy  
w układach z grawitacyjnym i wymuszonym obiegiem  
wody grzewczej oraz ciśnieniem roboczym do 
4 bar. Kocioł może być montowany zarówno  
w układzie otwartym jak i zamkniętym przy  
zastosowaniu wymaganych przepisami zabezpieczeń 
przed przegrzaniem.

UNIWERSALNY ZASYPOWY KOCIOŁ ŻELIWNY NA PALIWA STAŁE 
DOLNEGO SPALANIA

VIADRUS HERCULES U24

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%80
ŻELIWNY

KoKswęgial 
KaMienny

węgial 
brunatny



osPrZęt dodatkowy:

Dane zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa 9

SI
Liczba członów

3 4 5 6 7 8 9 10
Zakres mocy kW 13 ÷ 18 19 ÷ 25 25 ÷ 38 31 ÷ 46 37 ÷ 52 43 ÷ 58 49 ÷ 66 55 ÷ 74
sprawność do % 80
Zużycie paliwa - węgiel kam. kg/h 2,71 3,76 4,82 5,87 6,92 7,98 9,03 10,08
pojemność wodna l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88,5 98,0 107,8
objętość komory spalania l 40,1 49,9 59,7 69,5 79,3 89,1 98,9 108,0
głębokość komory spalania mm 220 330 440 550 660 770 880 990
średnica wylotu spalin mm 160 180
maks. ciśnienie robocZe wody bar 4
maks. ciśnienie próbne wody bar 8
dopusZcZalna temp. wody grZewcZej °C 60 ÷ 80
masa kg 262 312 362 412 462 512 562 612
ciąg kominowy Pa 15 16 17 20 24 28 32 35
króćce prZyłącZeniowe wody 
grZewcZej i powrotnej

" 1 ½

wymiary

H (wysokość)

mm

1161

s (sZerokość) 665

l (głębokość) 603 714 825 936 1047 1158 1269 1380

H1 850

H

S

H1

L

Wężownica	
schładzająca

Zawór	Caleffi Miarkownik	ciągu
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Podstawowe

•	 10-letnia	gwarancja	na	wymiennik	kotła

•	 stały	ruszt	wodny	odporny	na	przepalanie

•	 długa	żywotność	żeliwnego	wymiennika	ciepła

•	 szeroki	zakres	mocy	w	zlależności	od	ilości	członów

•	 możliwość	rozbudowy	kotła	przez	dołożenie	członów

•	 certyfikat	ekologiczny,	3	klasa	wg	normy	EN	303-5

•	 kocioł	z	regulatorem	oraz	wentylatorem	wyciągowym

•	 duża	odporność	na	korozję

•	 prosta	obsługa	i	konserwacja

•	 wysoka	sprawność

•	 szeroki	wybór	stosowanych	paliw

LIGNATOR to nowoczesny kocioł z dolnym 
spalaniem przeznaczony do ekologicznego spalania  
kawałków drewna. Kocioł spełnia wymagania  
3. klasy europejskiej normy EN 303-5. Kocioł 
może być montowany w układach otwartych 
i zamkniętych z wymuszonym obiegiem wody 
grzewczej przy ciśnieniu roboczym do 4 bar.  
Obowiązkowym wyposażeniem kotłów  
przeznaczonych do zamkniętych układów  
grzewczych są elementy zabezpieczające przed 
przegrzaniem.

EKOLOGICZNY KOCIOŁ ŻELIWNY NA DREWNO W KAWAŁKACh
VIADRUS LIGNATOR

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%89
ŻELIWNY

,6

Drewno 
o100MM /<20%
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licZba cZłonów SI 5 6 7 8 9 10
klasa kotła wg en 303-5 3
moc nominalna kW 13,5 17,5 22,5 25,5 30 34
Zużycie paliwa kg/h 3,74 4,68 6,04 6,83 8,2 9,28
efektywność % 86,6 89,6 89,4 87,7 87,1 87,9
maks. temp. spalin °C 160
unormowany cZas spalania prZy mocy nomi-
nalnej

godz. 2

masa kg 369 421 472 524 576 628
głębokość komory spalania mm 260 360 480 580 680 780
Zalecana długość klocków drewna mm 250 350 470 570 670 770
roZmiary otworu napełniania mm 310 x 236
średnica króćca wylotu dymu mm 160
ciąg kominowy Pa 15 16 15 16 17 16
prZyłącZa wody grZewcZej i Zwrotnej DN 50
ciśnienie robocZe wody kPa 50 ÷ 400
ciśnienie próbne wody kPa 800
Zal. temp. robocZa wody grZewcZej °C 60-85
min. temperatura wody wejściowej °C 60
objętość prZestrZeni wodnej l 35 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5
temperatura/ciśnienie wody cHłodnicZej 
(dla wymiennika scHładZającego) kPa 5-20°C / 200-600

poZiom Hałasu dB < 65 dB (A)

wymiary

H (wysokość)
mm

1221
S (szerokość) 600
L (głębokość) 1133 1244 1355 1466 1577 1688

Panel	sterowania		
jednostki	sterującej	ST81
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Podstawowe

ZastęPcZe

Rozwiązania konstrukcyjne wykorzystane w kotle  
KLIMOSZ DUO łączą w sobie wysoki komfort  
użytkowania dzięki automatycznej pracy jak również 
uniwersalność pod względem stosowanych paliw.  
Dodatkowa komora umożliwia spalanie paliw stałych   
grubszego sortu takich jak węgiel, drewno. Kocioł 
wyposażony jest w nowoczesny, łatwy w obsłudze  
regulator PREMIUM PID NG oferujący ponad 30  funkcji,  
łącznie z automatyką pogodową oraz możliwością 
współpracy z termostatem pomieszczeniowym.  
KLIMOSZ DUO charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz  
niską emisją szkodliwych substancji. Kocioł przeznaczony jest  
do montażu w układzie otwartym jak i zamkniętym,  
co poświadczone jest certyfikatem wydanym przez  
Urząd Dozoru Technicznego. Kocioł można montować 
w układach zamkniętych do ciśnienia roboczego 1,5 bar 
(wersja standard) lub na  życzenie w konstrukcji B do ciśnienia 
2,5 bar.

STALOWY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM PALNIkIEm rEtOrtOwym 
Z DODATKOWĄ KOMORĄ SPALANIA

KLIMOSz DUO NG

PeleteKo-groszeK

węgiel 
KaMienny

Drewnowęgial 
brunatny

P265GH

GWARANCJA

LA
T5

SPRAWNOŚĆ

%85
BLACHA

KOTŁOWA

UKŁAD
zAMKNIĘTY

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 wymiennik	kotła	wykonany	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 certyfikat	ciśnieniowy	UDT

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownię
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Zawór	DBV-1 Zawór	mieszający	
czterodrogowy

Siłownik	zaworu	
mieszającego

Stały

SI Klimosz Duo 
15 NG

Klimosz Duo 
25 NG

Klimosz Duo 
35 NG

Klimosz Duo 
50 NG

Klimosz Duo 
75 NG

moc nominalna
eko-grosZek

pelet

kW
kW

14,6
14,7

25,6
21,6

35,5
31,3

50,0
44,0

76,8
66,3

sprawność
eko-grosZek

pelet

%
%

81,7
77,9

84,2
78,4

82,8
82,1

84,6
84,1

83,5
80,7

Zakres regulacji mocy kW 4,4 ÷ 14,7 7,7 ÷ 25,6 10,7÷ 35,5 15,0 ÷ 50,0 23 ÷ 76,8
Zużycie paliwa prZy mocy 
maksymalnej - praca ciągła

eko-gosZek

pelet

kg/h
kg/h

2,3
3,8

4,0
5,5

5,6
7,6

7,7
10,5

12,0
16,4

pojemność Zasobnika paliwa dm3 190 230 505
objętość ręcZnej komory ZaładowcZej dm3 45,4 48,7 58,2 92 122

wymiary ręcZnej komory ZaładowcZej

sZerokość

głębokość

wysokość

mm
360
394
320

360
475
285

430
475
285

600
474
326

600
624
326

objętość wodna dm3 70 92 105 158 210
powierZcHnia grZejna kotła m2 2,1 3,1 3,5 5,8 8,1
maksymalne ciśnienie robocZe wody

(ukł. otwarty lub ukł. Zamknięty) bar 1,5 (2,5 dla wersji B) 1,8 2,0

masa kotła kg 420 510 540 570 780
Zalecana temperatura robocZa wody grZewcZej °C 65 ÷ 80
temperatura spalin (moc min. - moc. maks.) °C 100 ÷ 200 100 ÷ 220 100 ÷ 250 100 ÷ 260
średnica wylotu spalin mm 160 250
prZyłącZa kotła wody grZewcZej i powrotnej “ 1 1/2 2

wymiary

s (sZerokość)

mm

1180 1250 1650
l (głębokość) 750 825 873 1020
H (wysokość) 1385 1555 1826
H1 1100 1285 1582
H2 1300 1522
s1 550 620 790
s2 600 840

H2
H

S1 S2
S

Palnik retortowy:

H1

L



Paliwa:
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Podstawowe

ZastęPcZe
groszeK 
Miałowy

węgiel 
KaMienny

KLIMOSz MULTIDUO NG

Drewno

węgial 
brunatny

Pelet

eKo-groszeK

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 wymiennik	kotła	wykonany	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 certyfikat	ciśnieniowy	UDT

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownię

Rozwiązania konstrukcyjne wykorzystane w kotle  
KLIMOSZ MULTIDUO łączą w sobie wysoki komfort  
użytkowania dzięki automatycznej pracy jak również 
uniwersalność pod względem stosowanych paliw.  
Dodatkowa komora umożliwia spalanie paliw 
stałych  grubszego sortu takich jak węgiel, drewno.  
Kocioł wyposażony jest w nowoczesny, łatwy  
w  obsłudze regulator PREMIUM PID NG oferujący 
ponad 30  funkcji, łącznie z automatyką pogodową oraz 
możliwością współpracy z termostatem pomieszczeniowym.  
KLIMOSZ MULTIDUO charakteryzuje się wysoką 
sprawnością oraz śladową emisją szkodliwych  
subs tancji.  Kocioł  przeznaczony jest do montażu w układzie  
otwartym jak i zamkniętym, co poświadczone jest  
certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Kocioł można montować w układach zamkniętych 
do ciśnienia roboczego 1,5 bar (wersja standard) lub  
na  życzenie w konstrukcji B do ciśnienia 2,5 bar.

STALOWY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM PALNIkIEm ryNNOwym

STAL

m
m8

GWARANCJA

LA
T5

SPRAWNOŚĆ

%89
GWARANCJA

LA
T5

SPRAWNOŚĆ

%89
P265GH

BLACHA
KOTŁOWA

UKŁAD
zAMKNIĘTY
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SI Klimosz Multiduo 20 Klimosz Multiduo 32

moc nominalna
eko-grosZek
węgiel brunatny

kW
kW

20
18,5

32
30

sprawność eko-grosZek
węgiel brunatny

%
%

89,4
89,3

87,9
87,3

Zakres regulacji mocy kW 6,0 ÷ 20,0 10,0 ÷ 32,0
Zużycie paliwa prZy mocy maksymalnej
-praca ciągła

eko-grosZek
węgiel brunatny

kg/h
kg/h

2,9
3,3

4,8
5,4

pojemność Zasobnika paliwa dm3 230
objętość ręcZnej komory ZaładowcZej dm3 48,7 58,2

wymiary ręcZnej komory ZaładowcZej
sZerokość
głębokość
wysokość

mm
360
475
285

430
475
285

objętość wodna dm3 92 105
powierZcHnia grZejna kotła m2 3,1 3,5
maksymalne ciśnienie robocZe wody  
(ukł. otwarty lub ukł. Zamknięty) bar 1,5 (2,5 dla wersji B)

masa kotła kg 510 540
Zalecana temperatura robocZa wody grZecZej °C 65 ÷ 80
temperatura spalin (moc min. - moc maks.) °C 100 ÷ 170
średnica wylotu spalin mm 160
prZyłącZa kotła wody grZewcZej i powrotnej " 1 1/2

wymiary

s (sZerokość)

mm

1180 1250
l (głębokość) 825
H (wysokość) 1555
H1 1285
H2 1300
s1 550 620
s2 600

Zawór	DBV-1 Zawór	mieszający	
czterodrogowy

Siłownik	zaworu	
mieszającego

Palnik rynnowy:

H2
H

S1 S2
S

H1

L
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Zalety kotła:
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Podstawowe

ZastęPcZe

KLIMOSZ COMBI łączy w sobie wysoki komfort użytkowania 
dzięki automatycznej pracy jak również  uniwersalność 
pod względem stosowanych paliw. Kocioł zbudowany jest  
na bazie żeliwnego i cenionego wymiennika uniwersalnego kotła  
VIADRUS U22. Dodatkowa komora umożliwia spalanie paliw  
stałych grubszego sortu takich jak węgiel, drewno. Kocioł 
wyposażony jest w nowoczesny, łatwy w obsłudze regulator  
PREMIUM PID NG oferujący ponad 30 funcji, łącznie  
z automatyką pogodową oraz możliwością współpracy  
z termostatem pomieszczeniowym. Kotły KLIMOSZ COMBI  
charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją  
szkodliwych substancji. Kocioł przeznaczony jest do montażu  
w układzie otwartym jak i zamkniętym, co poświadczone jest  
certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Kocioł można montować w układach zamkniętych do ciśnienia  
roboczego 4,0 bar.

ŻELIWNY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM PALNIkIEm rEtOrtOwym 
Z DODATKOWĄ KOMORĄ SPALANIA

KLIMOSz COMBI NG

PeleteKo-groszeK

węgiel 
KaMienny

Drewno

•	 10-letnia	gwarancja	na	żeliwny	wymiennik	kotła

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 podstawa	kotła	wykonana	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 certyfikat	ciśnieniowy	UDT

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownię
węgial 

brunatny

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%82
ŻELIWNY

,5UKŁAD
zAMKNIĘTY
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KLIMOSz COMBI NG

Zawór	DBV-1 Zawór	mieszający	
czterodrogowy

Siłownik	zaworu	
mieszającego

Stały

SI Klimosz Combi 
20 4S

Klimosz Combi 
20 4W

Klimosz Combi 
32 5W

moc nominalna
eko-grosZek kW 20 25 32
pelet kW 20 20 20

sprawność
eko-grosZek

pelet

%
%

80
78

80
78

81,5
82,5

Zakres regulacji mocy kW 6,0 ÷ 20,0 7,5 ÷ 25,0 10,0 ÷ 32,0
Zużycie paliwa prZy mocy maksymalnej

- praca ciągła

eko-grosZek

pelet

kg/h
kg/h

3,3
5,1

4,1
5,1

5,1
4,8

pojemność Zasobnika paliwa dm3 230
objętość ręcZnej komory ZaładowcZej dm3 48,8 51,7

wymiary ręcZnej komory ZaładowcZej

sZerokość

głębokość

wysokość

mm
350
340
410

350
340
410

350
435
410

objętość wodna dm3 43 50 60
maksymalne ciśnienie robocZe wody

(ukł. otwarty lub ukł. Zamknięty) bar 4,0

masa kotła kg 475 500 545
Zalecana temperatura robocZa wody grZewcZej °C 65 ÷ 80
temperatura spalin (moc min. - moc. maks.) °C 100 ÷ 250 100 ÷ 260
średnica wylotu spalin mm 156

prZyłącZa kotła wody grZewcZej i powrotnej “ 1 1/2

wymiary kotła Z Zasobnikiem

s (sZerokość)

mm

1180
l (głębokość) 795 900
H (wysokość) 1555

H1 1140
H2 1271
s1 550
s2 600

Palnik retortowy:

H2
H

S1 S2
S

H1

L
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Podstawowe

ZastęPcZe

KLIMOSZ  MULTICOMBI łączy w sobie wysoki komfort  
użytkowania dzięki automatycznej pracy jak również  
uniwersalność pod względem stosowanych paliw. 
Kocioł zbudowany jest na bazie żeliwnego i cenionego  
wymiennika uniwersalnego kotła VIADRUS U22.  
Dodatkowa komora umożliwia spalanie paliw stałych  
grubszego sortu takich jak węgiel, drewno. Kocioł 
wyposażony jest w nowoczesny, łatwy w obsłudze regulator  
PREMIUM PID NG oferujący ponad 30 funcji, 
łącznie z automatyką pogodową oraz możliwością 
współpracy z termostatem pomieszczeniowym.  
Kotły KLIMOSZ MULTICOMBI charakteryzują się wysoką 
sprawnością oraz niską emisją szkodliwych substancji. 
Kocioł przeznaczony jest do montażu w układzie otwartym 
jak i zamkniętym, co poświadczone jest certyfikatem  
wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Kocioł można montować w układach zamkniętych do 
ciśnienia roboczego 4,0 bar.

ŻELIWNY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM PALNIkIEm ryNNOwym
Z DODATKOWĄ KOMORĄ SPALANIA

KLIMOSz MULTICOMBI NG

PeleteKo-groszeK

węgiel 
KaMienny

Drewno

•	 10-letnia	gwarancja	na	żeliwny	wymiennik	kotła

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 podstawa	kotła	wykonana	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 certyfikat	ciśnieniowy	UDT

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownię
węgial 

brunatny

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%84
ŻELIWNY
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zAMKNIĘTY
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KLIMOSz MULTICOMBI NG

Zawór	DBV-1 Zawór	mieszający	
czterodrogowy

Siłownik	zaworu	
mieszającego

Palnik rynnowy:

SI Klimosz MultiCombi 
25 4W

Klimosz MultiCombi 
32 5W

moc nominalna
eko-grosZek

węgiel brunatny

kW
kW

25
23

32
30

sprawność
eko-grosZek

węgiel-brunatny

%
%

83,8
84,4

84,7
84,2

Zakres regulacji mocy kW 7,5 ÷ 25,0 10,0 ÷ 32,0
Zużycie paliwa prZy mocy maksymalnej

-praca ciągła

eko-grosZek

węgiel brunatny

kg/h
kg/h

3,9
4,3

4,9
5,6

pojemność Zasobnika paliwa dm3 230
objętość ręcZnej komory ZaładowcZej dm3 48,8 51,7

wymiary ręcZnej komory ZaładowcZej

sZerokość

głębokość

wysokość

mm
350
340
410

350
435
410

objętość wodna dm3 50 60
maksymalne ciśnienie robocZe wody

(ukł. otwarty i ukł. Zamknięty) bar 4,0

masa kotła kg 500 545
Zalecana temperatura robocZa wody grZewcZej °C 65÷80
temperatura spalin (moc min. - moc maks.) °C 100 ÷ 210 100 ÷ 220
średnica wylotu spalin mm 156
prZyłącZa kotła wody grZewcZej i powrotnej “ 1 1/2

wymiary kotła Z Zasobnikiem

s (sZerokość)

mm

1180
l (głębokość) 795 900
H (wysokość) 1555
H1 1140
H2 1271
s1 550
s2 600

H2
H

S1 S2
S

H1

L
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Podstawowe

ZastęPcZe

KLIMOSZ COMBI łączy w sobie wysoki komfort użytkowania 
dzięki automatycznej pracy jak również  uniwersalność 
pod względem stosowanych paliw. Kocioł zbudowany  
jest  na bazie żeliwnego i ceniongo  wymiennika uniwersalnego 
kotła VIADRUS U22. Dodatkowa komora umożliwia spalanie  
paliw  stałych grubszego sortu takich jak węgiel, drewno.  

Kocioł wyposażony jest w nowoczesny, łatwy w obsłudze  
regulator PREMIUM PID NG oferujący ponad 30 funcji, 
łącznie z automatyką pogodową oraz możliwością współpracy  
z termostatem pomieszczeniowym. 

Kotły KLIMOSZ COMBI charakteryzują się wysoką 
sprawnością oraz niską emisją szkodliwych substancji.  
Kocioł przeznaczony jest do montażu w układzie otwartym.

ŻELIWNY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM PALNIkIEm rEtOrtOwym 
Z DODATKOWĄ KOMORĄ SPALANIA

KLIMOSz COMBI

PeleteKo-groszeK

węgiel 
KaMienny

Drewno

•	 10-letnia	gwarancja	na	żeliwny	wymiennik	kotła

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 wymiennik	kotła	wykonany	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownięwęgial 
brunatny

WYMIENNIKGWARANCJA

LA
T10

SPRAWNOŚĆ

%81
ŻELIWNY

UKŁAD
OTWARTY
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KLIMOSz COMBI

Zawór	mieszający	
czterodrogowy

Siłownik	zaworu	
mieszającego

•	 10-letnia	gwarancja	na	żeliwny	wymiennik	kotła

•	 5-letnia	gwarancja	na	wymiennik	i	spoiny	kotła

•	 wymiennik	kotła	wykonany	z	wysokiej	jakości	blachy	kotłowej

•	 dodatkowe	palenisko	do	spalania	paliw	stałych	o	większym		
	 sortymencie

•	 możliwośc	uzyskania	dotacji	do	kotłów	w	Programach		
						Ograniczania	Niskich	Emisji

•	 praca	kotła	w	uniwersalnym	algorytmie	PID

•	 możliwość	pracy	w	trybie	pogodowym	dwóch	obiegów

•	 możliwość	podłączenia	termostatu	pokojowego	

•	 funkcja	sterowania	dwoma	zaworami	mieszającymi	z	siłownikami	

•	 możliwość	podgrzewania	CWU,	także	w	priorytecie

•	 sygnalizacja	stanów	alarmowych	również	poza	kotlownię

Stały

Palnika retortowy:

SI Klimosz Combi 
42 6W

Klimosz Combi 
49 7W

moc nominalna
eko-grosZek

pelet

kW
kW

42,0
36,3

49,0
43,3

sprawność
eko-grosZek

pelet

%
%

81
81

81
81

Zakres regulacji mocy kW 12,6 ÷ 42 14,7 ÷ 49
Zużycie paliwa prZy mocy maksymalnej

- praca ciągła

eko-grosZek

pelet

kg/h
kg/h

7,9
9,9

9,4
11,8

pojemność Zasobnika paliwa dm3 240
objętość ręcZnej komory ZaładowcZej dm3 76,1                     89,7

wymiary ręcZnej komory ZaładowcZej

sZerokość

głębokość

wysokość

mm
350
530
410

350
625
410

objętość wodna dm3 68,0 75,3
maksymalne ciśnienie robocZe wody

(ukł. otwarty lub ukł. Zamknięty) bar 2,0

masa kotła kg 613 667
Zalecana temperatura robocZa wody grZewcZej °C 65 ÷ 80
temperatura spalin (moc min. - moc. maks.) °C 120 ÷ 240
średnica wylotu spalin mm 156

prZyłącZa kotła wody grZewcZej i powrotnej “ 1 1/2

wymiary kotła Z Zasobnikiem

s (sZerokość)

mm

1300
l (głębokość) 980            1080
H (wysokość) 1610
H1 1220
H2 1495
s1 600
s2 610

1

12
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•	 praktycznie	nieograniczona	żywotność

•	 możliwość	zestawienia	odpowiedniej	ilości	żeberek	w	stosunku		
	 do	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	ciepło

•	 szeroka	gama	rozmiarów	zapewnia	swobodę	doboru	grzejnika		
	 do	wymiarów	miejsca	montażu

•	 możliwość	podłączenia	dolnego	przez	zestaw	ITV

•	 równomierny	rozkład		temperatury	na	powierzchni	grzejnika		 	
	 poprawia	efektywność	cieplną	ogrzewania

•	 10-letnia	gwarancja	szczelności	na	zestawy	skręcane	fabrycznie

•	 możliwość	dostarczenia	w	poskręcanych	wg	zamówienia		
	 zestawach	po	próbie	ciśnieniowej	i	w	malowaniu	proszkowym		
	 na	dowolny	kolor	z	palety	RAL

Zalety grZejników:

Nowoczesne grzejniki KALOR wykonane są  
z wysokiej jakości żeliwa szarego. Charakteryzują 
się podwyższoną mocą cieplną przy stosunkowo  
niewielkiej pojemności wodnej. Wszystkie grzejniki  
typoszeregu KALOR przeznaczone są do instalacji  
centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub  
wymuszonym obiegiem wody grzewczej o maksymalnej 
temperaturze 120 °C i najwyższym ciśnieniu roboczym do 
0,6 MPa. Grzejniki dopuszczone są również do montażu  
w instalacji parowego centralnego ogrzewania  
o najwyższym ciśnieniu roboczym do 0,07 MPa. 
Standardowo grzejniki dostarczane są w zestawach 
po 10 elementów (żeber) pomalowa-nych białą farbą 
podkładową. Na grzejniki skręcane fabrycznie producent 
udziela 10 letniej gwarancji.

KALOR

GRzEJNIKGWARANCJA
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schemat Z wymiarami:

itV - Zintegrowany Zawór termostatycZny:

•	 można	instalować	do	wszystkich	grzejników	VIADRUS	za	wyjątkiem		
	 grzejnika	BOHEMIA

•	 umożliwia	podłączenie	od	spodu	zestawów	grzewczych

•	 możliwość	uzupełnienia	standardowych	znormalizowanych	grzejników

•	 estetyczny	wygląd	grzejników	żeliwnych

Nypel

Wieszak	ocynk

Uszczelki

Szpilka	cynk

Korek	żeliwny	
zaślepiający

Wieszak	stalowy

Korek	żeliwny
redykcyjny

Klucz	do	grzejnika

osPrZęt dodatkowy:

Wbudowany	 zawór	 termostatyczny	 przedstawia	 zupełnie	 nowy	 wymiar	 zestawów	 grzewczych	 VIADRUS	 przy		
jednoczesnym	zachowaniu	wszystkich	cech	i	zalet	grzejnika	żeliwnego.	Zestaw	zintegrowanego	zaworu	termostatycznego	
umożliwia	zainstalowanie	podejścia	do	grzejnika	z	podłogi	lub	bezpośrednio	ze	ściany	nad	podłogą.	Komplet	ITV	składa	
się	z	dwóch	skrajnych	żeber	danego	typu	 i	rozmiaru	grzejnika,	odpowiedniego	zaworu	termostatycznego	oraz	głowicy	
termostatycznej.

Symbol SI 350/160 500/70 500/110 500/160 500/220 600/160 900/70 900/160
wysokość ogólna H mm 430 580 680 980
roZstaw króćców h mm 350 500 600 900
głębokość B mm 160 70 110 160 220 160 70 160
sZerokość L mm 60
średnica prZyłącZy G “ 5/4

masa M kg/el 4,30 3,20 4,00 5,60 6,95 6,60 5,20 10,60
powierZcHnia grZewcZa SL m2/el 0,185 0,144 0,180 0,255 0,345 0,306 0,205 0,440
objętość wody V l/el 0,8 0,5 0,8 1,1 1,3 1,2 0,8 1,5
moc cieplna (75/65/20°c) QN1 W/el 70,3 53,8 70,3 91,7 119,7 109,8 82,9 149,7
moc cieplna (90/70/20°c) QN1 W/el 88,3 67,4 88,3 115,2 151,3 138,4 104,7 190,1
moduł grZewcZy QM W/m 1162 889 1162 1516 1979 1815 1370 2475
wykładnik cieplny m 1,250 1,240 1,250 1,285 1,270 1,280 1,310
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Zalety grZejników:

•	 praktycznie	nieograniczona	żywotność

•	 możliwość	zestawienia	odpowiedniej	ilości	żeberek	w	stosunku		
	 do	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	ciepło

•	 szeroka	gama	rozmiarów	zapewnia	swobodę	doboru	grzejnika		
	 do	wymiarów	miejsca	montażu

•	 możliwość	podłączenia	dolnego	przez	zestaw	ITV

•	 równomierny	rozkład		temperatury	na	powierzchni	grzejnika		 	
	 poprawia	efektywność	cieplną	ogrzewania

•	 10-letnia	gwarancja	szczelności	na	zestawy	skręcane	fabrycznie

•	 możliwość	dostarczenia	w	poskręcanych	wg	zamówienia		
	 zestawach	po	próbie	ciśnieniowej	i	w	malowaniu	proszkowym		
	 na	dowolny	kolor	z	palety	RAL

Nowoczesne grzejniki KALOR 3 wykonane są z wysokiej  
jakości żeliwa szarego. Charakteryzują się podwyższoną mocą 
cieplną przy stosunkowo niewielkiej pojemności wodnej.  
Wszystkie grzejniki typoszeregu KALOR 3 przeznaczone 
są do instalacji centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub  
wymuszonym obiegiem wody grzewczej o maksymalnej 
temperaturze 120 oC i najwyższym ciśnieniu roboczym  
do 0,6 MPa. Grzejniki dopuszczone są również do montażu  
w instalacji parowego centralnego ogrzewania o najwyższym 
ciśnieniu roboczym do 0,07 MPa. Standardowo grzejniki  
dostarczane są w zestawach po 10 elementów (żeber)  
pomalowanych białą farbą podkładową. Na grzejniki skręcane 
fabrycznie producent udziela 10 letniej gwarancji.

KALOR 3

GRzEJNIKGWARANCJA
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schemat Z wymiarami:

itV - Zintegrowany Zawór termostatycZny:

Nypel

Wieszak	ocynk

Uszczelki

Szpilka	cynk

Korek	żeliwny	
zaślepiający

Wieszak	stalowy

Korek	żeliwny
redykcyjny

Klucz	do	grzejnika

osPrZęt dodatkowy:

Symbol SI 350/160 500/70 500/110 500/160 900/70
wysokość ogólna H mm 430 580 980
roZstaw króćców h mm 350 500 900
głębokość B mm 160 70 110 160 70
sZerokość L mm 60
średnica prZyłącZy G " 5/4

masa M kg/el 4,90 3,70 4,70 6,20 6,10
powierZcHnia grZewcZa SL m2/el 0,208 0,163 0,215 0,290 0,240
objętość wody V l/el 0,8 0,5 0,8 1,1 0,8
moc cieplna (75/65/20°c) QN1 W/el 82,9 60,8 78,3 102,2 95,8
moc cieplna (90/70/20°c) QN1 W/el 104,1 76,5 98,5 129,3 121,6
moduł grZewcZy QM W/m 1782 1305 1688 2216 2084
wykładnik cieplny m 1,251 1,260 1,255 1,294 1,306

•	 można	instalować	do	wszystkich	grzejników	VIADRUS	za	wyjątkiem		
	 grzejnika	BOHEMIA

•	 umożliwia	podłączenie	od	spodu	zestawów	grzewczych

•	 możliwość	uzupełnienia	standardowych	znormalizowanych	grzejników

•	 estetyczny	wygląd	grzejników	żeliwnych

Wbudowany	 zawór	 termostatyczny	 przedstawia	 zupełnie	 nowy	 wymiar	 zestawów	 grzewczych	 VIADRUS	 przy		
jednoczesnym	zachowaniu	wszystkich	cech	i	zalet	grzejnika	żeliwnego.	Zestaw	zintegrowanego	zaworu	termostatycznego	
umożliwia	zainstalowanie	podejścia	do	grzejnika	z	podłogi	lub	bezpośrednio	ze	ściany	nad	podłogą.	Komplet	ITV	składa	
się	z	dwóch	skrajnych	żeber	danego	typu	 i	rozmiaru	grzejnika,	odpowiedniego	zaworu	termostatycznego	oraz	głowicy	
termostatycznej.
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Nowoczesne grzejniki TERMO wykonane są  
z wysokiej jakości żeliwa szarego. Charakteryzują 
się podwyższoną mocą cieplną przy stosunkowo  
niewielkiej pojemności wodnej. Wszystkie grzejniki  
typoszeregu TERMO przeznaczone są do instalacji  
centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub wymuszonym  
obiegiem wody grzewczej o maksymalnej temperaturze  
120 oC i najwyższym ciśnieniu roboczym do 0,6 
MPa. Grzejniki dopuszczone są również do montażu  
w instalacji parowego centralnego ogrzewania  
o najwyższym ciśnieniu roboczym do 0,07 MPa.  
Standardowo grzejniki dostarczane są w zestawach 
po 10 elementów (żeber) pomalowa-nych białą farbą 
podkładową. Na grzejniki skręcane fabrycznie producent 
udziela 10 letniej gwarancji.

TERMO

Zalety grZejników:

•	 praktycznie	nieograniczona	żywotność

•	 możliwość	zestawienia	odpowiedniej	ilości	żeberek	w	stosunku		
	 do	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	ciepło

•	 szeroka	gama	rozmiarów	zapewnia	swobodę	doboru	grzejnika		
	 do	wymiarów	miejsca	montażu

•	 możliwość	podłączenia	dolnego	przez	zestaw	ITV

•	 równomierny	rozkład		temperatury	na	powierzchni	grzejnika		 	
	 poprawia	efektywność	cieplną	ogrzewania

•	 10-letnia	gwarancja	szczelności	na	zestawy	skręcane	fabrycznie

•	 możliwość	dostarczenia	w	poskręcanych	wg	zamówienia		
	 zestawach	po	próbie	ciśnieniowej	i	w	malowaniu	proszkowym		
	 na	dowolny	kolor	z	palety	RAL

GRzEJNIKGWARANCJA
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schemat Z wymiarami:

itV - Zintegrowany Zawór termostatycZny:

Nypel

Wieszak	ocynk

Uszczelki

Szpilka	cynk

Korek	żeliwny	
zaślepiający

Wieszak	stalowy

Korek	żeliwny
redykcyjny

Klucz	do	grzejnika

osPrZęt dodatkowy:

Symbol SI 500/95 500/130 623/95 623/130 813/95 813/130
wysokość ogólna H mm 560 683 873
roZstaw króćców h mm 500 623 813
głębokość B mm 95 130 95 130 95 130
sZerokość L mm 60
średnica prZyłącZy G " 1
masa M kg/el 4,35 5,36 5,08 6,46 6,70 8,80
powierZcHnia grZewcZa SL m2/el 0,192 0,254 0,230 0,303 0,310 0,3380
objętość wody V l/el 0,6 0,8 1,0 1,3
moc cieplna (75/65/20°c) QN1 W/el 73,4 91,0 88,7 108,8 109,3 136,1
moc cieplna (90/70/20°c) QN1 W/el 92,9 115,2 112,8 137,9 139,6 173,0
moduł grZewcZy QM W/m 1213 1504 1466 1499 1807 2250
wykładnik cieplny m 1,288 1,296 1,316 1,300 1,340 1,316

•	 można	instalować	do	wszystkich	grzejników	VIADRUS	za	wyjątkiem		
	 grzejnika	BOHEMIA

•	 umożliwia	podłączenie	od	spodu	zestawów	grzewczych

•	 możliwość	uzupełnienia	standardowych	znormalizowanych	grzejników

•	 estetyczny	wygląd	grzejników	żeliwnych

Wbudowany	 zawór	 termostatyczny	 przedstawia	 zupełnie	 nowy	 wymiar	 zestawów	 grzewczych	 VIADRUS	 przy		
jednoczesnym	zachowaniu	wszystkich	cech	i	zalet	grzejnika	żeliwnego.	Zestaw	zintegrowanego	zaworu	termostatycznego	
umożliwia	zainstalowanie	podejścia	do	grzejnika	z	podłogi	lub	bezpośrednio	ze	ściany	nad	podłogą.	Komplet	ITV	składa	
się	z	dwóch	skrajnych	żeber	danego	typu	 i	rozmiaru	grzejnika,	odpowiedniego	zaworu	termostatycznego	oraz	głowicy	
termostatycznej.
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Przeznaczony przede wszystkim do zastosowania  
w nowoczesnych domach i mieszkaniach. Wyróżnia 
się przestrzenną formą, niebanalnym kształtem, 
który daleko odbiega od wcześniej znanych  
klasycznych “żeberek” oraz, co ważne i dotychczas  
w tego rodzaju produktach niespotykane, dużą 
gładkością powierzchni, dzięki czemu nie ustępuje 
już tym elementem estetyki grzejnikom płytowym 
czy aluminiowym. Ponadto grzejnik typu STYL,  
jak każdy grzejnik żeliwny akumulując ciepło zapewnia  
stabilną pracę układu grzewczego, chroniąc przed 
tzw. “taktowaniem” (częstym uruchamianiem) kotła,  
a mała pojemność wodna 0,4 litra zapewnia doskonałą 
dynamikę pracy układu ogrzewania.

STYL

Zalety grZejników:

•	 praktycznie	nieograniczona	żywotność

•	 możliwość	zestawienia	odpowiedniej	ilości	żeberek	w	stosunku		
	 do	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	ciepło

•	 szeroka	gama	rozmiarów	zapewnia	swobodę	doboru	grzejnika		
	 do	wymiarów	miejsca	montażu

•	 możliwość	podłączenia	dolnego	przez	zestaw	ITV

•	 równomierny	rozkład		temperatury	na	powierzchni	grzejnika		 	
	 poprawia	efektywność	cieplną	ogrzewania

•	 10-letnia	gwarancja	szczelności	na	zestawy	skręcane	fabrycznie

•	 możliwość	dostarczenia	w	poskręcanych	wg	zamówienia		
	 zestawach	po	próbie	ciśnieniowej	i	w	malowaniu	proszkowym		
	 na	dowolny	kolor	z	palety	RAL

GRzEJNIKGWARANCJA
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schemat Z wymiarami:

itV - Zintegrowany Zawór termostatycZny:

Nypel

Wieszak	ocynk

Uszczelki

Szpilka	cynk

Korek	żeliwny	
zaślepiający

Wieszak	stalowy

Korek	żeliwny
redykcyjny

Klucz	do	grzejnika

osPrZęt dodatkowy:

Symbol SI 500/130
wysokość ogólna H mm 580
roZstaw króćców h mm 500
głębokość B mm 130
sZerokość L mm 60
średnica prZyłącZy G " 1
masa M kg/el 3,8
objętość wody V l/el 0,8
moc cieplna (55/45/20°c) QN1 W/el 36,3
moc cieplna (75/65/20°c) QN1 W/el 69,7
moc cieplna (90/70/20°c) QN1 W/el 88,0

•	 można	instalować	do	wszystkich	grzejników	VIADRUS	za	wyjątkiem		
	 grzejnika	BOHEMIA

•	 umożliwia	podłączenie	od	spodu	zestawów	grzewczych

•	 możliwość	uzupełnienia	standardowych	znormalizowanych	grzejników

•	 estetyczny	wygląd	grzejników	żeliwnych

Wbudowany	 zawór	 termostatyczny	 przedstawia	 zupełnie	 nowy	 wymiar	 zestawów	 grzewczych	 VIADRUS	 przy		
jednoczesnym	zachowaniu	wszystkich	cech	i	zalet	grzejnika	żeliwnego.	Zestaw	zintegrowanego	zaworu	termostatycznego	
umożliwia	zainstalowanie	podejścia	do	grzejnika	z	podłogi	lub	bezpośrednio	ze	ściany	nad	podłogą.	Komplet	ITV	składa	
się	z	dwóch	skrajnych	żeber	danego	typu	 i	rozmiaru	grzejnika,	odpowiedniego	zaworu	termostatycznego	oraz	głowicy	
termostatycznej.
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Grzejniki retro pozwalają na ogrzewanie  
stylowych wnętrz przy użyciu klasycznego  
sprawdzonego materiału z nawiązaniem do wzornictwa 
retro. Bohemia i Hellas są odpowiednim rozwiązaniem 
w przypadku ogrzewania wnętrz urządzonych  
w stylu „retro” lub „industry”. Doskonale pasują do 
rekonstrukcji systemów grzewczych w zabytkowych 
budynkach, o czym świadczą instalacje w obiektach  
historycznych. Żeliwne grzejniki wpisują się  
w europejski trend powrotu do grzejników  
klasycznego typu, które stanowią interesujący element  
nowoczesnych wnętrz. Niezmiennie modny styl  
i oryginalność żeberkowych grzejników żeliwnych  
w połączeniu z doskonałymi parametrami  
termiczno-technicznymi sprawiają, że dom jest 
ciepły nie tylko w fizycznym sensie tego słowa.  
Dodatkowo dzięki zróżnicowaniu typów i wymiarów  
grzejników architekci mają możliwość kreacji  
charakteru wnętrz.

BOHEMIA, BOHEMIA 2, HELLAS

Zalety grZejników:

•	 praktycznie	nieograniczona	żywotność

•	 możliwość	zestawienia	odpowiedniej	ilości	żeberek	w	stosunku		
	 do	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	ciepło

•	 stylowy	wygląd	pozwalający	zachować	zabytkowy	charakter		 	
	 wnętrza

•	 równomierny	rozkład		temperatury	na	powierzchni	grzejnika		 	
	 poprawia	efektywność	cieplną	ogrzewania

•	 10-letnia	gwarancja	szczelności	na	zestawy	skręcane	fabrycznie

•	 możliwość	dostarczenia	w	poskręcanych	wg	zamówienia		
	 zestawach	po	próbie	ciśnieniowej	i	w	malowaniu	proszkowym		
	 na	dowolny	kolor	z	palety	RAL

GRzEJNIKGWARANCJA
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boHeMia 2

boHeMia
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schemat Z wymiarami:

osPrZęt dodatkowy:

Nypel Uszczelki Korek	żeliwny	
zaślepiający

Zawory	retro

Korek	żeliwny
redykcyjny

Klucz	do	grzejnika

Symbol SI 450/225 450/225 z 
nóżką

wysokość ogólna H mm 540 634
roZstaw króćców h mm 450
głębokość B mm 225
sZerokość L mm 87,5 ± 1,3
średnica prZyłącZy G " 5/4

masa M kg/el 11,4 13,2
objętość wody V l/el 1,3
moc cieplna (55/45/20°c) QN1 W/el 54,2 54,0
moc cieplna (75/65/20°c) QN1 W/el 110,3
moc cieplna (90/70/20°c) QN1 W/el 142,1

boHeMia
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Grzejnik Quattro posiada największą dostępną 
na rynku średnią moc cieplną na m2. Tak znakomitą 
wydajność uzyskano dzięki unikalnej koncepcji  
zmniejszenia rozstawu paneli. Dzięki użyciu węższych 
i bliżej rozstawionych kanałów wodnych na panelach 
mieści się więcej elementów konwekcyjnych. Te z kolei 
przyspawane zostały bezpośrednio do poszczególnych 
kanałów wodnych, co skutkuje znaczącym zwiększeniem 
mocy cieplnej. Dzięki węższym kanałom  w grzejnikach  
płynie stosunkowo mało wody w związku z tym  
szybciej się nagrzewają i szybciej oddają ciepło  
do otoczenia. Dodatkowo do grzejnika przyspawane  
są wsporniki gwarantujące dyskretne mocowanie  
(do grzejnika dołączone są: konsole ścienne typu L, 
odpowietrznik i zawór). Jednym słowem: mniejsza  
powierzchnia grzejnika ogrzewa taką samą 
przestrzeń. Grzejnik pomalowane są proszkowo  
w kolorze białym RAL 9016

QUINN QUATTRO

GRzEJNIKGWARANCJA
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STALOWY

Zalety grZejników:

•	 eleganckie	wykończenie

•	 zaokrąglona	krawędź	dolna

•	 osłona	górna	typu	grill

•	 dekoracyjne	panele	boczne

•	 brak	ostro	zakończonych	spawów

•	 4	otwory	przyłączeniowe
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QUINN INTEGRALE

Grzejnik Integrale posiada znakomitą wydajność 
cieplną uzyskaną dzięki unikalnej koncepcji  
zmniejszenia rozstawu paneli. Przez użycie węższych  
i bliżej rozstawionych kanałów wodnych na panelach  
mieści się więcej elementów konwekcyjnych.  
Te z kolei przyspawane zostały bezpośrednio  
do poszczególnych kanałów wodnych,  
co skutkuje znaczącym zwiększeniem mocy cieplnej.  
Dzięki węższym kanałom w grzejnikach  
płynie stosunkowo mało wody w związku z tym  
szybciej się nagrzewają i szybciej oddają ciepło  
do otoczenia. Grzejnik Integrale posiada 6 otworów  
przyłączeniowych oraz zintegrowaną instalację 
zasilającą. Miejsca podłączenia grzejnika - po jego  
zawieszeniu zostają dyskretnie schowane dzięki specjalnie  
zaprojektowanemu wspornikowi (wyposażenie  
opcjonalne, nie wliczone w cenę) typy 21, 22 i 33  
można podłączyć z lewej i z prawej strony. Typ 11  
posiada przyspawane wsporniki (do grzejnika dołączone 
są konsole ścienne).

GRzEJNIKGWARANCJA

LA
T10

STALOWY

Zalety grZejników:

•	 eleganckie	wykończenie

•	 zaokrąglona	krawędź	dolna

•	 osłona	górna	typu	grill

•	 dekoracyjne	panele	boczne

•	 brak	ostro	zakończonych	spawów

•	 6	otworów	przyłączeniowych

•	 zintegrowana	instalacja	zasilająca



Dane zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa 35



36 |klimosz.pl

QUINN SENSA

Grzejnik Sensa posiada największą dostępną na 
rynku średnią moc cieplną na m2. Tak znakomitą 
wydajność uzyskano dzięki unikalnej koncepcji  
zmniejszenia rozstawu paneli. Dzięki użyciu 
węższych i bliżej rozstawionych kanałów wodnych 
na panelach mieści się więcej elementów  
konwekcyjnych. Te z kolei przyspawane zostały 
bezpośrednio do poszczególnych kanałów  
wodnych, co skutkuje znaczącym zwiększeniem 
mocy cieplnej. Dzięki węższym kanałom  
w grzejnikach płynie stosunkowo mało wody 
w związku z tym szybciej się nagrzewają  
i szybciej oddają ciepło do otoczenia.  
Dodatkowo do grzejnika przyspawane  
są wsporniki gwarantujące dyskretne mocowanie 
(do grzejnika dołączone są: konsole ścienne 
typu L, odpowietrznik i zawór).Jednym słowem:  
mniejsza powierzchnia grzejnika ogrzewa taką samą 
przestrzeń.Grzejnik pomalowane są proszkowo  
w kolorze białym RAL 9016

GRzEJNIKGWARANCJA

LA
T10

STALOWY

Zalety grZejników:

•	 eleganckie	wykończenie

•	 zaokrąglona	krawędź	dolna

•	 grzejnik	wykonany	z	jednego	giętego	arkusza	blachy

•	 dostępny	również	w	wersji	bez	elementów		
	 konwekcyjnych

•	 brak	ostro	zakończonych	spawów

•	 4	otwory	przyłączeniowe
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1.	wskaźnik	temperatury.	Termostat	pracy	
	 z	zewnętrznym	sterowaniem
2.	emaliowany	zbiornik	stalowy
3.	tuleja	termostatu	roboczego
4.	obudowa	podgrzewacza
5.	poliuretanowa	bezfreonowa	izolacja	42	mm
6.	wężownica
7.	otwór	spustowy
8.	przewód	do	napełniania	bojlera
9.	cyrkulacja
10.	 anoda	magnezowa
11.	 przewód	do	spustu	wody	z	bojlera
12.	 osłona	instalacji	elektrycznej

Pojemnościowy podgrzewacz wody Dražice 
wykonany jest ze stali i testowany przy ciśnieniu 0,9 
MPa. Wnętrze bojlera jest emaliowane. W górnej 
pokrywie zbiornika umieszczone są kieszenie do 
montażu czujników termostatu oraz termometru. 
Znajduje się tam również anoda magnezowa 
(nakrętka  M8). Zbiornik izolowany jest twardą 
pianką poliuretanową.  Instalacja elektryczna  
znajduje się pod obudową z tworzywa sztucznego. 
Temperatura wody w zbiorniku regulowana jest za 
pomocą termostatu.

WĘŻOWNICOWY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DO 
PIONOWEGO MONTAŻU

DRAžICE OKC 160 NTR

STAL
EMALIOWANA

LA
T5

MOC
GRzEWCzA

32 kW

GWARANCJA
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PrZykładowy schemat PodłącZenia 
do instalacji grZewcZej:

SI OKC 160 NTR
pojemność l 145
maksymalne ciśnienie w Zasobniku MPa 0,6
maksymalne ciśnienie w wymienniku MPa 1
napięcie prZyłącZeniowe V/Hz 1 PE-N~230/50
iZolacja elektrycZna - IP 44
maksymalna temperatura c.w.u. °C 80
sugerowana temperatura c.w.u. °C 60
wysokość x sZerokość/średnica mm 1235x524
maksymalny ciężar Zbiornika beZ wody kg 77
powierZcHnia grZejna wymiennika m2 1,45
nominalna moc prZy temperaturZe 80°c i prZepływie 720 l/H kW 32
cZas podgrZania wody od 10°c do 60°c min 17
straty ciepła kWh/24h 1,39/1,05

wymiary

a

mm

1235
b* 1230
c 751
d 881

*wysokość od spodu Zasobnika do górnej krawędZi rury Zasilania i powrotu wody

U - Zawór odcinający
P1 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
P2 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
V - Zawór spustowy
M - Manometr
T - Zawór trójdrożny
O    - Zawór odpowietrzający
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1.	przewód	do	spustu	wody	z	bojlera	
2.	emaliowany	zbiornik	stalowy
3.	poliuretanowa	bezfreonowa	izolacja	42	mm
4.	anoda	magnezowa
5.	wlot	wody	zimnej
6.	tuleja	do	umieszczenia	termostatu		
				roboczego	i	bezpieczeństwa
7.	wskaźnik	temperatury
8.	termostat	roboczy	z	zewnętrznym	sterowaniem
9.	osłona	instalacji	elektrycznej
10.	 przewód	do	napełniania	bojlera
11.	 SUCHY	CERAMICZNY	ELEMENT		
							GRZEWCZY	-	nie	ma		w	NTR
12.	 tuleja	elementu	grzewczego
13.	 wymiennik	ciepła
14.	 wylot	wody	grzewczej
15.	 obudowa	podgrzewacza
16.	 cyrkulacja

Pojemnościowy podgrzewacz wody Dražice 
wykonany jest ze stali i testowany przy ciśnieniu 0,9 
MPa. Wnętrze bojlera jest emaliowane. W górnej 
pokrywie zbiornika umieszczone są kieszenie do 
montażu czujników termostatu oraz termometru. 
Znajduje się tam również anoda magnezowa 
(nakrętka  M8). Zbiornik izolowany jest twardą 
pianką poliuretanową.  Instalacja elektryczna  
znajduje się pod obudową z tworzywa sztucznego. 
Temperatura wody w zbiorniku regulowana jest za 
pomocą termostatu.

KOMBINOWANE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZ WODY
DO POZIOMEGO MONTAŻU

DRAžICE OKCV 125, 160

STAL
EMALIOWANA

LA
T5

MOC
GRzEWCzA

32 kW

GWARANCJA
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PrZykładowy schemat PodłącZenia 
do instalacji grZewcZej:

SI OKCV 125 OKCV 160
pojemność l 125 152
maksymalne ciśnienie w Zasobniku MPa 0,6 0,6
maksymalne ciśnienie w wymienniku MPa 0,4 0,4
napięcie prZyłącZeniowe V/Hz 1 PE-N~230/50 1 PE-N~230/50
iZolacja elektrycZna - IP 44 IP 44
maksymalna temperatura c.w.u. °C 80 80
Zalecana temperatura c.w.u. °C 60 60
wysokość x sZerokość/średnica mm 1046x524 1235x524
maksymalny ciężar Zbiornika beZ wody kg 59 68
powierZcHnia grZejna wymiennika m2 0,7 0,7
nominalna moc prZy temperaturZe 80°c i prZepływie 720 l/H kW 16,8 16,8
cZas podgrZania wody od 10°c do 60°c min 26 35
straty ciepła kWh/24h 1,39/1,05

wymiary

a

mm

1046 1235
b* 600 700
c 908 1008

d 513 650

e 184 230
*wysokość od spodu Zasobnika do górnej krawędZi rury Zasilania i powrotu wody

U - Zawór odcinający
P1 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
P2 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
V - Zawór spustowy
M - Manometr
T - Zawór trójdrożny
O    - Zawór odpowietrzający
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1.	przewód	do	spustu	wody	z	bojlera	
2.	emaliowany	zbiornik	stalowy
3.	poliuretanowa	bezfreonowa	izolacja	42	mm
4.	anoda	magnezowa
5.	wlot	wody	zimnej
6.	tuleja	do	umieszczenia	termostatu		
				roboczego	i	bezpieczeństwa
7.	wskaźnik	temperatury
8.	termostat	roboczy	z	zewnętrznym	sterowaniem
9.	osłona	instalacji	elektrycznej
10.	 przewód	do	napełniania	bojlera
11.	 SUCHY	CERAMICZNY	ELEMENT		
							GRZEWCZY	-		nie	ma		w	NTR
12.	 tuleja	elementu	grzewczego
13.	 wymiennik	ciepła
14.	 wylot	wody	grzewczej
15.	 obudowa	podgrzewacza
16.	 cyrkulacja

Pojemnościowy podgrzewacz wody Dražice 
wykonany jest ze stali i testowany przy ciśnieniu 0,9 
MPa. Wnętrze bojlera jest emaliowane. W górnej 
pokrywie zbiornika umieszczone są kieszenie do 
montażu czujników termostatu oraz termometru. 
Znajduje się tam również anoda magnezowa 
(nakrętka  M8). Zbiornik izolowany jest twardą 
pianką poliuretanową.  Instalacja elektryczna  
znajduje się pod obudową z tworzywa sztucznego. 
Temperatura wody w zbiorniku regulowana jest za 
pomocą termostatu.

POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZ WODY
ZASOBNIKOWE WYMIENNIKOWE

DRAžICE OKCE 125, 160

STAL
EMALIOWANA

LA
T5

MOC
GRzEWCzA

32 kW

GWARANCJA
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PrZykładowy schemat PodłącZenia 
do instalacji grZewcZej:

SI OKCV 125 OKCV 160
pojemność l 120 155
maksymalny ciężar podgrZewacZa beZ wody kg 77 / 72 80 / 77
maksymalne ciśnienie robocZe w Zbiorniku MPa 0,6
maksymalne ciśnienie robocZe w wymienniku MPa 1
maksymalna temperatura wody grZewcZej °C 110
maksymalna temperatura cwu °C 80
powierZcHnia wymiany wymiennika  ciepła m2 1,45
moc dolnego / górnego wymiennika kW 32
wydajność ciągła cwui dw/gw l/godz 990
cZas podgrZania wymiennika Z 10 °C do 60 °C min 14 17
cZas ogrZania energ. elekt. Z 10 °C do 60 °C godz. 3,5 4,5
pobór mocy kW 2,2
napięcie V/Hz 1 PE-N~230/50
napięcie elementów sterującycH V/Hz 1 PE-N~230/50
ocHrona prZeciwporażeniowa IP 44
straty cieplne kWh/24 1,1 1,4
klasa efektywności energ. C

wymiary

a

mm

980 1052
b 1040 969
c 623 652
d 246 -
e 753 -
f - 782
g - 212
H - 82

1cwu - temp. wody 45 °C   *  DW - dolny wymiennik    GW - górny wymiennik

U - Zawór odcinający
P1 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
P2 - Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
V - Zawór spustowy
M - Manometr
T - Zawór trójdrożny
O    - Zawór odpowietrzający

ø 524

ø 440

1
2
4

ø 
1
6
8
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D

E
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•	 zbiornik	300	l.	ze	stali	nierdzewnej	INOX

•	 niski	pobór	energii	elektrycznej

•	 długa	żywnotność	sprężarki

•	 możliwość	współpracy	z	innymi	systemami	grzewczymi

•	 cicha	praca

•	 prosty	i	szybki	montaż

•	 urządzenie	ekologiczne

Zalety PomPy:

Pompa ciepła Eco Hot Water jest oparta  
na zbiorniku ze stali nierdzewnej INOX (AISI 304)  
i została połączona z instalacją solarną w celu optymalizacji 
procesu produkcji C.W.U. Czynnik R134a, anoda antykorozyjna 
magnezowa, wentylator, obudowa w kolorze białym i pokrywa 
górna wykonana z materiału termoformowalnego w kolorze  
czarnym z przyłączami powietrza “wejścia i wyjścia” 
o średnicy 150 dla opcjonalnego podłączenia  
systemu rozprowadzania powietrza po kanałach  
powietrznych o maksymalnej długości 10m. Eco Hot  
Water zawiera w sobie łatwy w obsłudze panel kontrolny, 
który pozwala nam na: włączenie i wyłączenie jednostki,  
nastawę zegara do pracy jednostki w stystemie 
24-godzinnym, regulację temperatury wody, włączanie 
grzałki elektrycznej, włączanie trybu pracy w cykl  
antybakteryjny poprzez wymuszoną cyrkulację przez  
panele solarne.

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA DO OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ

EMMETI EE300ES

STAL
NIERDzEWNA

LA
TA2

MOC
GRzEWCzA

1,65 kW

GWARANCJA
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SI EE300ES
Zasilanie - 230V/1Ph/50Hz
stopień ocHrony - IPX1
moc grZewcZa* kW 1,65
średnie Zużycie energii prZeZ pompę ciepła* kW 0,5
moc grZałki kW 1,5
maksymalna moc Zasilania kW 2,1
maksymalne natężenie A 9,55
rodZaj cZynnika - R134a
pojemność Zbiornika l 300
ciśnienie wody bar 7
maksymalne ciśnienie wody bar 10
termperatura wody na wyjściu °C 55
temperatura maksymalna wody °C 60
prZyłącZa wejścia/wyjścia wody/systemu solarnego “ 3/4

natężenie dźwięku dB(A) 49
waga netto kg 88
ilość sprężarek - 1
typ sprężarki - spiralna
prZepływ powietrZa m3/h 240
ciśnienie powietrZa statycZnego Pa 20
temperatura pracy (otocZenia) °C 5 - 35

wymiary
wysokość

mm
1800

średnica 640
*dane prZy uwZględnieniu następującycH warunków: temperatura otocZenia 20°c, temperatura wody 
na wejściu 15°c i temperatura w Zbiorniku 55°c (Zgodnie Z normą en 255-3)
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NOTATKI



osPrZęt dodatkowy:
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