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ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 
DOPRAVA a zprovoznění kotle: 
Kotle KLIMOSZ MAXI  jsou dodávány jako hotové zařízení pro montáž v kotelně.  
Kotle KLIMOSZ MAXI  si vyžaudjí NASTAVENÍ KOTLE autorizovaným  Technikem. 
 

1 Technické údaje  kotłe KLIMOSZ MAXI  

 

Tab. 1. Technické údaje kotle  KLIMOSZ MAXI. 

 

Parametr SI 
 Klimosz 

Maxi 100  
Klimosz 
Maxi 150 

Klimosz 
Maxi 200  

 

AUTOMATICKÝ REŽIM   
Jmenovitý výkon - ekohrášek kW  100 150 200  

                           - pelety kW  80 130 160  
Účinnost - ekohrášek %  88 87 86  

                   - pelety %  90 90 90  
Rozsah regulace výkonu - ekohrášek kW  30 ÷ 100 50 ÷ 150 60 ÷ 200  

                                    - pelety kW  24 ÷ 80 40 ÷ 130 48 ÷ 160   
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu – 

nepřetržitý provoz - eko-hrášek 27,5MJ / kg 
kg/h  14,9 22,6 30,4  

                                    - pelety 18MJ/kg kg/h  17,8 28,9 35,6  
Kapacita palivové nádrže dm3  780 940 2 x 720  

Přibližná doba hoření při jmenovitém výkonu.  
- nepřetržitý provoz - ekohrášek 27,5MJ/kg 

h  5,0 4,0 4,5  

                                    - pelety 18MJ/kg 
 

h  3,0 2,5 3,0  

Průtok spalin v kouřovém nástavci - ekohrášek 
                                              - jmenovitý výkon  

g/s  50 70 90  

Průtok spalin v kouřovém nástavci - pelety 
                                               - jmenovitý výkon 

g/s  55 75 100  

Teplota spalin °C 100 ÷ 250 100 ÷ 260 100 ÷ 260 100 ÷ 260  
Třída kotle (100% zatížení) - 3 3 3 3  

Hmotnost kotle  kg  1160 1450 2100  
Povrch výměníku kotle m2  10,8 15,3 20,2  

Kapacita vody dm3  450 500 650  
Průměr výstupu spalin mm  195 195 195  

Tah komínu Pa  20 ÷ 30 20 ÷ 30 20 ÷ 30  
Max. Provozní tlak vody bar 2,0 
Min. Provozní tlak vody bar - 

Zkušební tlak vody bar 3,0  
Skupina tekutin - 2 –  voda 

Doporučená provozní teplota kotle °C 65 ÷ 80 
Maximální provozní teplota kotle °C 90 

Min. Teplota vratné vody do kotle °C 50 
Max. Povolená úroveň topného média. m 20 

Bezpečnostní ventil bar 2,0 
Úroveň hluku dB méně než 65 (A) 

Propojení ohřévané a vratné vody kotle  2,5” 
Odpor proudění vody kotlem ∆t = 20oC mbar 20 ÷ 30 

Napájecí napětí  230V /  50 Hz 
Příkon energie:. Převodový motor –ventilátor W 250 / 145 2 x 250 / 2 x 145 

Elektrická izolace  IP 40 

 
 Parametry pohonné hmoty:  

• výhřevnost kgMJQr
i /15>  •  obsah těkavých látek %28>rV ; 

• obsah popela; • teplota měknutí popela Ct o
A 1200> ; 

• obsah vlhkosti uhlí, pelety %15<rW ,    • schopnost spékání 20<RI ; 
                                                  • malé bobtnání. 
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POZOR!!! Kotel KLIMOSZ  nejsou kamna pro spalování odpadu a nelze v nich spalovat zakázané typy paliva jako 
plasty atd.  

 
Tab. 2. Doporučené palivo pro spalování v automatickém režimu.  

 

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

Kamenné uhlí ekohrášek 
Gr II 8 ÷ 25 

(max 30) 
  24 ÷ 28 * 

Náhradní palivo Druh paliva Granulace [mm] Výhřevnost [MJ/kg] 

Biomasa pelety ** Φ 6 ÷ 8 16 ÷ 18 
 

  *)  nespékavé,nekoksovatelné 
**)  Tvrdost granulátu z pilin (pelet) by měla být nejméně taková, aby nebylo možné rozdrdit v dlani několik 
granulí paliva,  co brání uvíznutí v zásobníku. Doporučuje se používat granule jasné barvy, bez přísad kůry nebo 
laků, které způsobují usazeniny na hořáku. 
 

1.1 Konstrukce ocelové kotle KLIMOSZ MAXI  
 

Automatické kotly KLIMOSZ MAXI nejsou bezúdržbové, co znamená, že by se Uživatel měl obeznámit s 
zásadami jejich provozu, nastavení a obsluhy a údržby za účelem předcházení jakýchkoli problémů spojených s 
provozem. Hlavní část kotle je ocelový výměnník tepla vyrobený z ocelového plechu s vysokou mezí pevnosti s 
hrubostí vnitřního výměnníka 6-8mm a vnějšího 5mm. Speciálně navržen a zkonstruován výměnník tepla zaručuje 
bezpečný provoz otevřeného i uzavřeného kotle. Kotle KLIMOSZ MAXI mohou být instalovány v uzavřených 
systémech na pracovní tlak 2,0 bar. 

V dolní přední části výměnníku se nachází spalovací komora s retortovým hořákem (litinovým 
roštem,litinovým kolenem tzv. retortou a míchač vzduchu) a keramický deflektor. Keramický defletkor stabilizuje 
proces spalování, snižuje objem létajících pevných částí popelu, vyzařuje teplo zpět do hořáku a tím důkladně 
spaluje palivo. Navíc chrání ocelové části před přímým kontaktem s horkým plamenem z hořáku. Uvnitř retorty, 
která dodává palivo, se nachází otvory, které regulují tlak vzduchu potřebného pro hoření, zabraňují průniku 
plamene do zásobníku během spalování. Zadní část kotle je konvenční částí kotle, která se skládá z vertikálních 
trubek, které vedou spaliny dolů a následně v dalším kanálu nahoru směrem ke kouřovodu kotle. Nad kanály jsou 
umístněny průzory, které umožňují přístup pro čistění trubek. Pod trubkami v boční stěně kotle se nachází čistící 
otvor, která slouží na odstranění popele a prachu pro čištění kanálu konvenčního výměnníku. 
 Vedle kotle se nachází palivová nádrž na jejíž dně je umístěn šnekový podavač. Palivová nádrž je vybavena 
kapilární trubicí a připojku pro zamontování termostatického ventilu STS, který má za úkol zahlcení palivové 
nádrže vodou ze sítě v okamžiku zpětného tepla směrem k palivové nádrži. 

Ventilátor dodávající vzduch pro spalování je umístěn před palivovou nádrží a je připojen k ocelovému 
míchači. Množství vzduchu pro spalování je možné regulovat změnou otáček ventilátora na regulátoru kotle 
(doporučeno) nebo, škrtící klapkou na ventilátoru, je-li nainstalována. 

Přívod vody do kotle je umístěn ve spodní části uprostřed zadní stěny. Vývod vody z kotle se nachází v horní 
částí po obou stranách zadní stěny. Jako přívod a vývod topné vody slouží vnější ventily. Jejich rozměry jsou 
popsány v tabulce technických parametrů kotle. Na zadní straně kotle je umístěn kouřovod, který odvádí spaliny do 
komína. Ocelový výměnník, jeho kryt, a také horní a dolní dvířka jsou pokryty minerální izolací, která snižuje 
tepelné ztráty během spalování. Ocelový kryt je chráněn práškovou barvou vysoké kvality. Kotel není navržen 
tak, aby bylo možné přeložit hořák s podávacím systémem na opačnou stranu. Právě proto je nutné uvést 
během objednávky stranu, na které má být nainstalována palivová nádrž. 
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1.2 Konstrukce kotl ů a jejich rozm ěry  
 

 
 
 

S L H S1 S2 L1 L3 H1 H2 Z1 Z2 P1 P2 T 
Y 
P [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

100 1965 1515 1482 955 1000 1495 1100 1180 1595 135 93 150 455 

150 1965 1765 1482 955 1000 1745 1350 1180 1645 135 93 150 455 

200 2900 1680 1500 1770 1100 1425 1680 1142 1610 0 720 150 720 

              

 
Obr. 1. Rozměry kotlů KLIMOSZ MAXI (na obrázku je zobrazen PRAVÝ kotel – palivová nádrž na pravé straně). 
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Obr. 3. Retortový hořák. 
 
1. Redukce ventilátora;   
2. Směšovač vzduchu;  3. Litinový rošt;  
4. Kanál šnekového podavače;  5. 
Protikouřové otvory;  6. Litinové koleno 
retorty 

 
 

Obr. 2. Popis kotle KLIMOSZ MAXI 100 ÷ 280kW. 
 
     

1. Teploměr spalin (volitelné);  2. Regulátor kotle;  3. Čistící otvor kotle;  4. Palivová nádrž;  5. Vodní polička 

kotle;      6. Vertikální trubky konvenčního kanále;  7. Keramický deflektor hořáku. 8. Čistící otvor palivové nádrže;  9. 

Retortový hořák;  10. Kapilara snímače podávače;   

11. Ventilátor kotle;   12. Nohy kotle a regulovatelná noha palivové 

nádrže 

 
POZOR!!! Pro opravu kotle a hořáku používejte výhradně díly 
schválené výrobcem kotle. 
 
 
POZOR!!! Neprovádějte žádné změny ve spalovací komoře, které 
mohou mít nepříznivý vliv na životnost kotle a emisi spalin. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Vybavení kotle 
 
Standardní: Na vyžádání: 

• Návod k obsluze a instalaci kotle cz.1; 
• Návod k obsluze a instalaci kotle cz.2 – Technická 

Specifikace Kotle; 
• Návod k obsluze Regulátora; 
• šrouby – M5 třída tvrdosti 8.8 (jako čepy pro 

šnekový podávač) – 2ks; 
• keramický deflektor nad hořák (viz tabulka 

Rozměry a množství katalizátorů kotle) 

• pokojový termostat; 
• ruční čtyřsměrný směšovací ventil (np. ESBE); 
• pohon směšovače (např. ESBE); 
• ohřívač TUV. nebo akumulační nádrž  

(např. DRAŹICE); 
• teploměr spalin na stupnici 0 ÷ 350oC 

(kontrola tepelné ztráty v komíně a stupně 
čistoty tepelného výměnníku kotle). 
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Kromě toho na vyžádání, potřebné pro spalování biomasy: 
• bezpečnostní ventil např. STS Watts 

(místo „hasiče”) – požadované pro všechny kotle s výkonem  od 50kW; 
• Koncový spínač palivové nádrže. 

 
� Montáž regulátoru kotle KLIMOSZ MAXI 100 ÷ 280kW 
 

V kotlech KLIMOSZ MAXI regulátor konzole s vestavěným regulátorem by měl být nainstalován na 
libovolném místě, které zajišťuje snadnou manipulaci a bezpečný provoz kotle. Kryt regulátoru nemůže být 
instalován na teplém povrchu a na místě, které zamezuje připojení snímačů kotle nebo zařízení, jako jsou. 
Podavače, ventilátory, čerpadla.  

  

Obr. 4. Konzole regulátoru kotle KLIMOSZ MAXI 100 ÷ 250kW 

L.p. Typ snímače Umístění snímače 

1. Snímač kotlea STB (TERMIK) 
(tepelná ochrana kotle) 

Společná jímka v horní části  kotle –  pro umístění čidel je nutno 
odmontovat horní víko pláště. 

2. Snímač vratné vody Potrubí vratné vody do kotle nebo jímka v dolní zadní části kotle. 

3. Snímač podávače Kapilára měření v potrubí šnekového podavače.  

4. Snímač směšovače ÚT 1 Přívodní potrubí okruhu ÚT 1 – za směšovacím ventilem 

5. Snímač směšovače ÚT 2 Přívodní potrubí okruhu ÚT 2 – za směšovacím ventilem 

6. Snímač TUV. V ohřívači vody ve jimce nebo na potrubí napájení TUV. 

  

Tab. 3. Umístění snímačů teploty kotle. 

1.4 Instalace žáruvzdorné p řepážky - deflektora  
 
Keramický deflektor v kotlech KLIMOSZ MAXI by měl být umístěn nad hořákem na speciálních pro to 

určeném věšáku. 
POZOR! Provoz kotle bez deflektorů je zakázán, protože to vede k rychlejšímu zanášení kotle sazí, z důvodu 
nedostatečného spalování, a rychlému opotřebení ocelových a litích elementů konstrukce kotle. 

 

Kotel Deska 1 [mm] Deflektor [mm] 
   

KLIMOSZ MAXI   
Klimosz MAXI 100, 150 - 280mm 1ks. 
Klimosz MAXI 200, 280 - 280mm 2ks. 

 
Tab. 6.  Rozměry a množství deflektorů. 
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1.5 Kontrola t ěsnosti roštu  
 
 

Pro udržení úplného spalování paliva na roštu je velmi důležité se postarat o to, aby byl rošt vzhledem 
k retortovému hořáku dobře zatěsněn, vzduchové trysky byly průchodné a směšovač čistý. Dobré těsnění a 
vyčištění hořáku je nutné jestli se objeví : 
-  nespálené palivo na roště a vyhazování nespáleného paliva do popela; 
- zrychlené zanášení povrchu výměnníka tepla; 
-  krátký nepravidelný plamen během ohřívání kotle; 
-  nerovnoměrné spalování paliva na roštu hořáku. 

POZOR: Rošt hořáku by měl být naložen tak, aby z pod něj nevycházel falešný vzduch. Rošt by měl být 
osazen pevně bez možnosti jeho obrácení. 

 
Postup pro údržbu hořáku: 

K utěsnění roštu hořák odstraňte 
kovový prsten. Povrch roštu, na který 
budete klást těsnění, je třeba důkladně 
vyčistit pro dobrý kontakt těsnícího 
materiálu. Jako těsnění použijte 
silikonový tmel pro kamna s provozní 
teplotou nad 1200oC, který rovnoměrně 
naneste po obvodě roštu. Rošt se 
silikonem pomalu naložte na zbytek 
hořáku. Další nutnou částí je čištění 
směšovače vzduchu od nečistot, které se tam mohli dostat během montáže a demnotáže roštu. Čistící otvor 
směšovače musí být těsně uzamčena. 

 
Během spalování se někdy v hořáku (v koleně retorty) vytváří usazeniny, které by měli být odstraněny 
alespoň raz v sezóně. 

 

Obr.  6.   Saze vznikají při spalování dřevěných pelet 
- pohled z horní části kolena retorty. 

 

 
Obr.  7.   Retortový hořák vyčištěn sazí - pohled z vrcholu 

kolena retorty. 
. 
 

 
 
 
  

 
Obr. 5.  Směšovač a rošt retortového hořáku 


