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KOTŁY,  POGRZEWACZE

Z A S T O S O W A N I E
do ogrzewania domów jednorodzinnych, schronisk turystycznych, małych zakła-
dów pracy, obiektów użyteczności publicznej i innych o powierzchni użytkowej
do 520 m2

do ogrzewania budynków, gdzie wymagana jest zautomatyzowana, ekologiczna
praca kotła z minimalnymi nakładami czasu na obsługę

C H A R A K T E R Y S T Y K A
LING DUO: automatyczny, stalowy kocioł dwupaleniskowy, przeznaczony do spa-

lania paliw stałych w sposób automatyczny i tradycyjny, 8 mm grubość blachy wy-
miennika, szeroki zakres mocy

LING COMBI: automatyczny, kocioł dwupaleniskowy z wymiennikiem żeliwnym,
przeznaczony do spalania paliw stałych w sposób automatyczny i tradycyjny, gwa-
rancja 10 lat na wymiennik, szeroki zakres mocy

HERCULES U22 i U26: żeliwne kotły komorowe do spalania paliw stałych w pa-
lenisku tradycyjnym, solidna konstrukcja, 10 lat gwarancji na wymiennik kotła, moż-
liwość łatwej rozbudowy, szeroki zakres mocy

CLAUDIUS: kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł ekologiczny i bardzo oszczęd-
ny
Sterowanie: elektroniczny regulator pogodowy SIEMENS – kilka obiegów grzew-
czych
Wyposażenie podstawowe: KOTŁY K1 i K2; wersja L31 bez zaworu trójdrogo-
wego, wersja L33 z zaworem trójdrogowym; obie wersje K1 z grupą bezpieczeń-
stwa; wersja K2Lx5 bez pompy, zaworu i grupy bezpieczeństwa

Kotły małej mocy na paliwo stałe

KLIMOSZ Sp. z o.o.
UL. RYBNICKA 83
44-240 ŻORY
TEL. 032 475 21 77
FAKS 032 434 60 75
www.klimosz.pl, e-mail: biuro@klimosz.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: KLIMOSZ Sp. z o.o.
Aprobaty i certyfikaty: certyfikat na zgodność z normą europejską EN 303-5 w
zakresie emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz znak CE wg odnośnych
Dyrektyw UE

NAZWA HANDLOWA RODZAJ PALENISKA MOC CIEPLNA
[kW]

SPRAWNOŚĆ
[%]

WYMIARY (wys./szer./gł.)
[mm] PALIWO GWARANCJA

LING DUO
podajnik automatyczny

palenisko retortowe; dodatkowa ko-
mora – palenisko tradycyjne

6-75 do 92 (1360-1730)/(1320-
1600)/(870-1020)

retorta-węgiel eko-groszek, pelet;
dodatkowa komora-węgiel grub-

szego surtu, drewno

5 lat na szczelność
wymiennika, 2 lata

automatyka

LING COMBI
podajnik automatyczny

palenisko retortowe; dodatkowa ko-
mora – palenisko tradycyjne

12-49 <81 (1515-1565)/(1190-
1215)/(750-1035)

retorta-węgiel eko-groszek; dodat-
kowa komora-węgiel grubszego

surtu, drewno

10 lat na szczelność
wymiennika, 2 lata

automatyka

HERCULES U22 palenisko tradycyjne 11,7-58,1 <81,7 1050/510/(560-1320) węgiel kamienny, koks, drewno
10 lat na szczelność
wymiennika, 2 lata

podzespoły i automatyka

HERCULES U26 palenisko tradycyjne 15-62 <81,7 1026/520/(560-1320) węgiel kamienny, koks, drewno
10 lat na szczelność
wymiennika, 2 lata

podzespoły i automatyka

CLAUDIUS kondensacyjny-gazowy 3,5-49,5 <108 (485-570)/934/560 gaz ziemny 2 lata
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