
Klimosz Wally S 
 
чавунний засипний котел  
виконаний з італійського чавуну найвищої якості – термін служби котла до 
25 років  

 
- Лиття найвищої якості, товщина стінок котла — навіть до 12 мм. 
- До 34% більша, аніж у котлах конкурентів, ефективність та теплопровідність. 
- Значна потужність кожної окремої секції теплообмінника. 
- Найбільший на польському ринку завантажувальний отвір 36х40 см 
(на 53% більше, ніж у конкурентів) дозволяє опалювати дровами великих розмірів. 
- Якісні ручки дверцят котла гарантують впевнене та комфортне користування, 
навіть після багатьох років служби котла. 
- Дверна ізоляція зі стійкого матеріалу (вермикуліту) зменшує витрати тепла. 
- Дверна прокладка у вигляді м’якого склошнура гарантує ідеальну щільність та 
запобігає виходу диму з котла. 
- Більш зручна інсталяція завдяки розміщеному нагорі котла 2-дюймовому 
гвинтовому флянцю 
- Потужні завіси та кріплення дверей унеможливлюють їх зривання, навіть після 
тривалої служби котла. 
- Міцне cчеплення секцій теплообмінника, що гарантує його щільність навіть 
упродовж 25 років. 

10 років гарантії 
чавун до 12 мм 

 
 

В стандарті 
 

o Висувна шухляда попільниці  
o Термометр  
o Клапан безпеки  
o Зливний клапан  
o Набір для чищення котла 

 
Опція  
 

o регулятор тяги  
o клапан охолодження DBV-1 (вимагається при 

закритій системі монтажу)  
o регулятор Klimosz PID + вентилятор DM8  
o регулятор ST-24 + вентилятор DM85 
o регулятор ST-28 + вентилятор DM85 

 

 
Тип палива 

 
 
 

 
 
Технічні характеристики  

 
   Wally S 23 kW 34 kW 45 kW 56 kW 67 kW 

Потужність: вугілля/дрова 23/17 кВ 34/25 кВ 45/34 кВ 56/41,5 кВ 67/49 кВ 

ККД < 80% < 80% < 80% < 80% < 80% 

Температура вихлопних газів 100 ÷ 300 °C 100 ÷ 300 °C 100 ÷ 300 °C 100 ÷ 300 °C 100 ÷ 300 °C 

Вага 226 кг 288 кг 350 кг 412 кг 474 кг 

Об’єм камери згорання 42,7 dm3 66,4 dm3 90,2 dm3 113,9 dm3 137,7 dm3 

Об’єм води 30 dm3 39 dm3 48 dm3 57 dm3 66 dm3 

Діаметр труби 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 

Мінімальна тяга в комині 8 Pa 10 Pa 12 Pa 13 Pa 15 Pa 

Максимальний робочий тиск 4 bar 

Рекомендована температура роботи котла 65 ÷ 85 °C 

Максимальна довжина дров 260 mm 410 mm 560 mm 710 mm 860 mm 

Підключення котла: подача та зворотня 2 ” 

 
Більше інформації: ПП «Берлин», м. Львів, вул. Малинова, 6 

(032) 231-60-47, (032) 231-72-12 


