
KLIMOSZ DUOPELET

 5 let

  ZÁRUKA 

Kotel je výroben z nejkvalitnějších materiálů a za 
pomoci výrobního procesu, který splňuje nejvyšší 
evropské standardy kvality - díky čemuž poskytu-
jeme 5-letou záruku na těsnost výměníku.

P265GH
*****

VYSOCE KVALITNÍ
OCEL

Klimosz DUOPELET byl vyroben z vysoce kvalitní 
kotlové oceli P265GH se zvýšenou teplotní 
odolností a zvýšenou plasticitou. Tloušťka vnitřní 
stěny je až 6 mm, tím dosahuje mimořádné 
trvanlivosti a kvality, kterou zajišťuje firma 
Klimosz.

Kotel Klimosz DUOPELET je šetrný k životnímu 
prostředí - ekologické a obnovitelné palivo, kterým 
je dřevo a udržuje nulovou bilanci CO2. Rostoucí 
strom absorbuje tolik oxidu uhličitého, jaký vzniká 
při spalování v tomto  kotli, a jeho popel je jen pár 
kilogramů z 1 tuny, což navíc můžete využít jako 
přírodní hnojivo na zahradu.

 

Klimosz DUOPELET má univerzální a dobře pro-
myšlený design - umožňuje vám změnit stranu 
hořáku / zásobníku, díky čemuž může být umístěn 
a přizpůsoben každému typu kotlové místnosti.

 

Klimosz DUOPELET je spolehlivý a bezpečný 
kotel. Kotel má, mimo jiné odolný zapalovač proti 
vyhoření díky speciální kovové slitině, mnohem 
odolnější oproti keramickým alternativam z 
předchozích generací. Kotel má řadu ochran: 
potrubí typu SPIRO ze speciálního tavícího 
materiálu, které poskytuje spolehlivou ochranu 
proti zpětnému vzplanutí i v případě výpadku 
proudu, druhou ochranou je teplotní čidlo 
uvnitř trubice podavače hořáku, které v případě 
nadměrné detekce teploty vytlačuje pelety 
zabraňující pronikání tepla zpět do zásobníku.

Uspořádání přípojek na obou stranách 
kotle k T.I. a T.U.V.: zjednodušuje montáž a 

snižuje náklady na montáž.

Variabilní vývod kouřovodu:
Inovativní a patentovaná řešení 

Klimosz pro usnadnění instalace kotle - 
usnadňuje připojení kotle k komínu, ať 

už je veden svisle nebo vodorovně.

Peletový hořák Klimosz - Inovativní hořák na pelety s vysokou účinností až do 99%. Dvojité 
automatické čištění ve standardním provedení: odfoukávané a mechanické čištění s pohyblivým 
roštem hořáku, kromě toho umožňuje automatické zapalování, dohořívání a obnovení funkce - 
v případě, že není potřeba topit, nespotřebovává ani gram paliva, což způsobuje úsporu paliva 
až 30%.



 KLIMOSZ DUOPELET

Verze EKO Verze NG

Standardně :

• Skládací, prostorná skladovací nádrž na pelety o objemu 310L 
z pozinkované oceli

• Nejvyšší model ovladača Klimosz KOMFORT podporuje mimo jiné: 2x 
4-cestné ventily, 2x čerpadla C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulační čerpadlo, 2 
topné okruhy, 2 pokojové termostaty, venkovní teplotní čidlo a možnost 
spolupráce s krbem

Volitelné vybavení:

• Zásobník 900 L                                   
110cm sirka x 110cm hloubka x 150cm 
vyska + 3375 CZK bez DPH

• Zásobník 1700 L                                                            
125cm sirka x 125cm hloubka x 156cm 
vyska + 7312 CZK bez DPH

• WiFi Modul                                           
+ 2625 CZK bez DPH

Standardně :

• Nový, integrovaný s kotlem, zásobník na pelety o objemu 310L 
s pohodlnou rukojetí pro zvedání tlumiče a okno pro vizuální kontrolu 
úrovně pelet v zásobníku

• Nejvyšší model ovladača Klimosz KOMFORT podporuje mimo jiné: 2x 
4-cestné ventily, 2x čerpadla C.O., čerpadlo C.W.U., cirkulační čerpadlo, 2 
topné okruhy, 2 pokojové termostaty, venkovní teplotní čidlo a možnost 
spolupráce s krbem

• Ochranné přední dveře snižují tepelné ztráty na životní prostředí 
a chrání před horkým povrchem dveří kotle

Volitelné vybavení:

• Zásobník 900 L                                   
110cm sirka x 110cm 
hloubka x 150cm vyska + 
3375 CZK bez DPH

• Zásobník 1700 L                                                            
125cm sirka x 125cm 
hloubka x 156cm vyska + 
7312 CZK bez DPH

• WiFi Modul                                           
+ 2625 CZK bez DPH

DUOPELET 15
verze EKO

DUOPELET 25
verze EKO

DUOPELET 35
verze EKO

DUOPELET 15
verze NG

DUOPELET 25
verze NG

DUOPELET 35
verze NG

Katalogová cena (bez DPH) 62.750 CZK 64.875 CZK 74.500 CZK 74.562 CZK 77.625 CZK 87.250 CZK

Skupina slev A3 A3 A3 B3 B3 B3

Kód: hořák vlevo KO/PA/1715165400 KO/PA/1725165400 KO/PA/1735165400 KO/PA/715165400 KO/PA/725165400 KO/PA/735165400

Kód: hořák vpravo KO/PA/1715265400 KO/PA/1725265400 KO/PA/1735265400 KO/PA/715265400 KO/PA/725265400 KO/PA/735265400

Klimosz DUOPELET 15 Klimosz DUOPELET 25 Klimosz DUOPELET 35

TŘÍDA
pro peletky 5

TŘÍDA
5

TŘÍDA
5

TŘÍDA

Jmenovitý výkon: peletky 14,9 kW 25,3 kW 26,8 kW

Efektivnost 90,1 % 90,3 % 90,8 %

Rozsah regulace výkonu 4,5 - 15 kW 7,5 - 25,3 kW 10,5 - 26,8 kW

Teplota spalin 100 - 170 °C 100 - 170 °C 100 - 200 °C

Plocha výměny tepla 2,1 m2 3,1 m2 3,5 m2

Objem vody 70 dm3 92 dm3 105 dm3

Průměr odtoku výfuku 160 mm 160 mm 160 mm

Doporučený tah komína 7 - 20 Pa 10 - 20 Pa 10 - 30 Pa

Může být instalován v uzavřeném 
systému

Maximální pracovní tlak vody 2 bar 2 bar 2 bar

Připojení kotle: napájení a návrat 1 1/2 ” 1 1/2 ” 1 1/2 ”

Hmotnost 360 / 380 kg 430 / 450 kg 460 / 480 kg

Šířka kotle s zásobníkem 1560 mm 1560 mm 1760 mm

Výška s ovladacem 1485 mm 1555 mm 1555 mm

Výška s otevřenou klapkou zásobníku 1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG) 1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG) 1,5 m (EKO) / 1,8 m (NG)

Hloubka kotle 740 mm 840 mm 840 mm

Výška kouřovodu 1105 mm 1275 mm 1275 mm

Třída ErP

Základní palivo: peletky

Peletový hořák Klimosz - Inovativní hořák na pelety s vysokou účinností až do 99%. Dvojité 
automatické čištění ve standardním provedení: odfoukávané a mechanické čištění s pohyblivým 
roštem hořáku, kromě toho umožňuje automatické zapalování, dohořívání a obnovení funkce - 
v případě, že není potřeba topit, nespotřebovává ani gram paliva, což způsobuje úsporu paliva 
až 30%.


