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Kotle KLIMOSZ COMBI B  jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných 

kotelnu. 

 

1 Technické údaje kotle KLIMOSZ COMBI  
 

Tab. 1.    Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ COMBI. 
 

Parametr SI 
KLIMOSZ 
COMBI NG 

20 (4S) 

KLIMOSZ 
COMBI NG 

25 (4W) 

KLIMOSZ 
COMBI NG 

32 (5W) 

  

Jmenovitý výkon - pelety kW 20 20 20   
- eko-hrášek kW 20 25 32   

Účinnost - pelety % 78 78 82,5   
- eko-hrášek % 80 80 81,5   

Hmotnost kg 470 490 530   
Objem vodního prostoru dm3 36 50 60   
Průměr kouřovodu mm 156 156 156   
Kapacita zásobníku paliva dm3 230 230 230   
Max. pracovní tlak vody bar 4,0 
Max. zkušební přetlak vody bar 5,9 
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 
Třída kotle (vykon kotlu 100%) - 3 - 3   
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu – 
nepřetržitý provoz    -  pelety 18 MJ/kg 

kg/h 5,1 5,1 4,8   

- eko-hrášek kg/h 3,3 4,1 5,1   
Přibližná doba spalování při jmenovitém 
výkonu – nepřetržitý provoz    
                                   - pelety 18 MJ/kg 

h 33 33 35    

- eko-hrášek h 51 41 33   
Rozsah regulace výkonu - pelety kW 6,0 ÷ 20,0 6,0 ÷ 20,0 6,0 ÷ 20,0   

- eko-hrášek kW 6,0 ÷ 20,0 7,5 ÷ 25,0 9,6 ÷ 32,0   
Průtok spalin v kouřovodu - pelety 
                                             - jmenovitý výkon 

g/s 16,7 16,7 13,83   

Teplota spalin °C 100÷250 100÷250 100÷260   
Min. teplota vratné vody °C 50 
Max. přípustná výška hladiny topného média m 30 
Pojistný ventil bar 4,0 
Hladina hluku dB pod 65 (A) 
Komínový tah Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25   
Přípojky kotle – topná a vratná voda Js G 2 ” 
Hydraulická ztráta kotle                                      
                           - ∆t = 10oC  /  ∆t = 20oC 

mbar 0,4 ÷ 20 

Připojovací napětí  1 PEN ~ 50 Hz 
Elektrický příkon: motor / ventilátor W 90 / 85 
Stupeň krytí  IP 40 
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2 Technické údaje kotle KLIMOSZ COMBI B  
 

Tab. 2.    Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ COMBI B. 
 

Parametr SI 
KLIMOSZ 
COMBI B  

20 (4S) 

KLIMOSZ 
COMBI B  

32 (5S) 

KLIMOSZ 
COMBI B  

35 (6S) 

  

Jmenovitý výkon - pelety kW 20 20 25   
- eko-hrášek kW 20 32 35   

Účinnost - pelety % 78 82,5 81   
- eko-hrášek % 80 81,5 81   

Hmotnost kg 470 485 520   
Objem vodního prostoru dm3 36 41 46   
Průměr kouřovodu mm 156 156 156   
Kapacita zásobníku paliva dm3 230 230 230   
Max. pracovní tlak vody bar 4,0 
Max. zkušební přetlak vody bar 5,9 
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 
Třída kotle (vykon kotlu 100%) - 3 3 -   
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu – 
nepřetržitý provoz    -  pelety 18 MJ/kg 

kg/h 78 82,5 81   

- eko-hrášek kg/h 3,3 5,1 5,7   
Přibližná doba spalování při jmenovitém 
výkonu – nepřetržitý provoz    
                                   - pelety 18 MJ/kg 

h 33 33 34   

- eko-hrášek h 51 41 36   
Rozsah regulace výkonu - pelety kW 6,0 ÷ 20,0 6,0 ÷ 20,0 7,5 ÷ 25   

- eko-hrášek kW 6,0 ÷ 20,0 9,6 ÷ 32 10,5 ÷ 35   
Průtok spalin v kouřovodu - pelety 
                                             - jmenovitý výkon 

g/s 16,7 16,7 18,1   

Teplota spalin °C 100÷250 100÷250 100÷260   
Min. teplota vratné vody °C 50 
Max. přípustná výška hladiny topného média m 30 
Pojistný ventil bar 4,0 
Hladina hluku dB poniżej 65 (A) 
Komínový tah Pa 10 ÷ 20 10 ÷ 20 15 ÷ 25   
Přípojky kotle – topná a vratná voda Js G 2 ” 
Hydraulická ztráta kotle                                      
                           - ∆t = 10oC  /  ∆t = 20oC 

mbar 0,4 ÷ 20 

Připojovací napětí  1 PEN ~ 50 Hz 
Elektrický příkon: motor / ventilátor W 90 / 85 
Stupeň krytí  IP 40 

 
Parametry paliva: 
• výhřevnost kgMJQr

i /15> ; 

• obsah vlhkosti pelety %15<rW ,  

• podíl těkavých látek %28>rV ; 
 

• spékavost 20<RI  (max 30); 
• nízká míra bobtnání. 

 

 
 
UPOZORNĚNÍ!!! Topné kotle KLIMOSZ nejsou ur čeny ke spalování odpadů a nesmí v nich být spalován 
jiný než výrobcem doporučené druh paliva. 
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Tab. 3. Doporučené palivo pro spalování v automatickém režimu.  
 

Základní palivo Druh paliva Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ/kg] 

Biomasa pelety ** Φ 6 – 8 16 – 18 

Uhlí eko-hrášek 8-20 (max 30) 24 - 28 

 

 
**) Tvrdost pilinového granulátu (pelet) musí být minimálně taková, aby nebylo možné rozmačkat několik pelet v 

sevřené dlani. Je to ochrana proti zaseknutí podavače. Doporučujeme používat druhy světlé barvy, bez přídavků kůry, 

která v hořáku způsobuje vznik zbytků po spalování. 

 
 
3 Konstrukce kotle KLIMOSZ COMBI a KLIMOSZ COMBI B  
 

Automatický kotel KLIMOSZ COMBI  a KLIMOSZ COMBI B není bezobslužný kotel, což znamená, 

že uživatel je povinen se seznámit s pravidly jeho provozu, nastavení, obsluhy a údržby, aby předešel jakýmkoliv 

problémům spojeným s jeho provozem. Kotel KLIMOSZ COMBI  je zkonstruován na základě litinového 

výměníku kotle VIADRUS U22.  

Pod kotlem U22 se nachází vestavěná ocelová spalovací komora, u verze S bez vodního pláště a u verze W 

s vodním pláštěm. V dolní spalovací komoře se nacházejí litinové součásti: kulatý rošt, kulatý deflektor nad 

roštem, koleno (retorta) a ocelová komora směšovače vzduchu. V dolní komoře dochází ke spalování paliva 

v automatickém režimu. Uvnitř retorty, která přikládá palivo, se nacházejí otvory, které regulují tlak vzduchu 

potřebného ke spalování, a zabraňují v průběhu hoření průniku plamene do podavače. Pod spalovací komorou se 

nachází popelník. 

Vedle kotle se nachází zásobník na palivo, na jeho dně je umístěn šnekový podavač. Objem popelníku je 

přizpůsoben objemu zásobníku na palivo, tzn. po spálení plného zásobníku na palivo by měl být popelník zcela 

naplněn. Za zásobníkem na palivo se místo pro montáž termostatického ventilu (vyžadováno při topení peletami). 

Obě zařízení slouží k ochraně proti průniku ohně do zásobníku.  

Ventilátor, který přivádí spalovací vzduch, se nachází před zásobníkem na palivo a je připojen k směšovači 

vzduchu. Množství spalovacího vzduchu se reguluje elektronicky pomocí regulátoru na kotli. 

Vstup a výstup otopné vody se nachází v zadní části kotle. Na zadní straně kotle se nachází spalinové 

hrdlo, které odvádí spaliny do komína.  

Výměník kotle je izolován minerální vlnou, která snižuje tepelné ztráty během hoření. Ocelový plášť je 

chráněn vysoce kvalitní, odolnou práškovou barvou. 
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4 Rozmery kotla KLIMOSZ COMBI a KLIMOSZ COMBI B  
 

 

 
 

Obr. 1. Rozmery kotla KLIMOSZ COMBI. 

 

S L H S1 S2 L1 L2 L3 H1 H2 Z1 Z2 P1 P2 U1 U2 
 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

20 1180 795 1555 550 600 725 82 710 1140 1271 250 275 630 275 - - 

25  1180 795 1555 550 600 725 82 710 1140 1271 250 275 450 275 435 180 

32 1180 900 1555 550 600 725 82 710 1140 1271 250 275 450 275 435 180 
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Obr. 2. Rozmery kotla KLIMOSZ COMBI B. 
 
 

S L H S1 S2 L1 L2 L3 H1 H2 Z1 Z2 P1 P1 
 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

20 1200 765 1410 550 600 580 185 745 1155 1300 95 272 640 272 

32 1200 860 1410 550 600 728 185 745 1155 1300 95 272 640 272 

35 1200 950 1410 550 600 813 185 745 1155 1300 95 2572 640 272 
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5 Popis kotle  
 
 

5.1 Dodávka a instalace kotle KLIMOSZ COMBI B  
 
 

Kotle KLIMOSZ COMBI B  jsou dodávány na paletě, což usnadňuje dopravu k těžce přístupným kotelnách. 
Na paletě se nacházejí litinový tepelný výměník (2),  podstavec kotle s retortovým hořákem (1), roura podavače 
(3), motorová převodovka (6), šnek podavače (5), noha zásobníku (4) dmýchací ventilátor (7), regulační jednotka 
kotle (vybavení na objednávku), šamotové desky, deflektor a sada montážních šroubů). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Komponenty kotle KLIMOSZ COMBI B. 
 
 

 
Obr. 4. Instalace kotłe KLIMOSZ COMBI B. 
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UPOZORNĚNÍ Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve spalovací komoře, které mohou negativně ovlivnit 
životnost kotle a emise spalin.  
 

 
1: Hrdlo pro ventilátor 
 
2: Vzduchový směšovač 
 
3: Rošt retorty 
 
4: Kanál šnekového podavače 
 
5: Protikouřové otvory 
 
6: Koleno retorty 

 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 5. Přehledové schéma retortového topeniště při spalování pelet. 
 

 
 

5.2 Instalace žáruvzdorného katalyzátoru  
 

UPOZORNĚNÍ!!!  Důležité je, aby bylo místo šroubování před montáži příruby zásobníku s podávacím 

systémem utěsněno těsněním nebo silikonem. 

 

 
UPOZORNĚNÍ!  Je zakázáno provozovat kotle bez deflektoru v retortovém topeništi, protože to vede k 
rychlejšímu znečištění kotle sazemi v důsledku nedostatečného prohořívání a k rychlejšímu opotřebení 
ocelových součástí konstrukce kotle.  
 
Tab. 4.  Rozměry a počet katalyzátorů kotle KLIMOSZ COMBI a KLIMOSZ COMBI B. 
 

 

Kotel Deska 1  
  

KLIMOSZ COMBI, COMBI B Deska [ks] 
Klimosz Combi 20 (4S) 3 ks. 
Klimosz Combi 25 (4W) 3 ks. 
Klimosz Combi 32 (5W) 4 ks. 
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Obr. 6.   Umístění keramického katalyzátoru na úchytech výměníku kotle KLIMOSZ COMBI a KLIMOSZ 
COMBI B. 

 
 

6 Kontrola t ěsnosti roštu  
 

Pro to, aby docházelo k úplnému spalování paliva na roštu, je velmi důležité dbát na těsnost roštu vzhledem 

k retortovému hořáku, na průchodnost trysek, které přivádějí spalovací vzduch, a čistotu směšovače. Nutnost 

utěsnit rošt a vyčistit hořák se může projevit: 

- nevyhořelým palivem na roštu a propadáváním nespáleného paliva do popelníku; 

- zrychleným znečištěním povrchu teplosměnné plochy výměníku; 

- krátkým, nepravidelným plamenem během zahřívání kotle; 

- nerovnoměrným spalováním paliva na roštu hořáku. 

UPOZORNĚNÍ: Rošt hořáku musí být nasazen tak, aby z pod něj neprocházel falešný vzduch. Musí 
být usazen těsně, bez možnosti otočení. 

 

Obr. 7. Směšovač a rošt hořáku 

 

Postup při údržbě hořáku: 
Abyste utěsnili rošt, musíte odstranit litinovým kruh. Povrch roštu, na který nanesete těsnění, musíte 

důkladně vyčistit, abyste zajistili dobrý kontakt materiálu s těsněním. Jako těsnění použijte kamnářský tmel pro 

krby s provozní teplotou nad 1 200 °C, který naneste rovnoměrně po obvodu roštu. Rošt s naneseným tmelem vám 

umožní nasadit zbývající část hořáku. Další krokem je povinné vyčištění směšovače od nečistot, které zde pronikly 

během montáže nebo demontáže roštu.  
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