
 
 

Załącznik nr 1 

Katalog kotłów dostępnych w Projekcie 

Stan na dzień 18 lutego 2020 r. 

1. Kondensacyjne kotły gazowe: 

Lp. Rodzaj instalacji 
Symbol 

instalacji 

Liczba 
dostępnych 

kotłów 

1.  

KOCIOŁ STANDARD 1 – FUNKCYJNY Z ZASOBNIKIEM CWU (minimum sterowanie 
pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu  kotła  
w instalacji CO i CWU, minimum  jeden obieg grzewczy CO  z mieszaczem i jeden 
bez mieszacza,  obieg grzewczy CWU, cyrkulacja, sterowanie pogodowe, licznik 
energii cieplnej) 

GKS 1 
Moc 

24 kW 
1 

2.  

ZESTAW  KOCIOŁ  STANDARD  1 - FUNKCYJNY + ZASOBNIK STOJĄCY 120 - 130 L   
(sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego 
montażu w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy CO, minimum 
jeden obieg grzewczy CO z mieszaczem, jeden obieg grzewczy bez mieszacza, 
obieg grzewczy CWU, cyrkulacja, sterowanie pogodowe, licznik energii cieplnej) 

GKS 3  
Moc  

24 kW 
2 

3.  

KOCIOŁ STANDARD  2 - FUNKCYJNY  
 (przepływowy sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do 
prawidłowego montażu kotła w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg 
grzewczy CO z mieszaczem, jeden obieg grzewczy bez mieszacza, obieg grzewczy 
CWU, cyrkulacja, sterowanie pogodowe, licznik energii cieplnej) 

GKK 5  
Moc  

24 kW 
5 

4.  

KOCIOŁ PREMIUM 2 - FUNKCYJNY  Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 45 - 60 L 
(maksymalne wyposażenie ze sterowaniem przez Internet + osprzęt niezbędny 
do prawidłowego montażu kotła  w instalacji CO i CW, minimum jeden obieg 
grzewczy bez mieszacza, dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, obieg grzewczy 
CWU, sterowanie pogodowe, licznik energii cieplnej) 

GKP 7  
Moc  

15 kW 
2 

2. Automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą: 

Lp. Rodzaj instalacji 
Symbol 

instalacji 

Liczba 
dostępnych 

kotłów 

1.  

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD  (przestawny zasobnik na pellet 
pojemność min. 250 litrów, samoczyszczący palnik, modulacja pracy palnika 30-
100% zapalarka ceramiczna, podajnik ślimakowy z motoreduktorem, układ 
ochrony temperatury powrotu, monitoring produkcji ciepła – licznik energii 
cieplnej, sterownik sterujący 1 obiegiem grzewczym bez mieszacza, jednym 
obiegiem grzewczym z mieszaczem, obiegiem grzewczym CWU, licznik energii 
cieplnej) Paliwo: pellet drzewny, Certyfikaty:5 klasa, ECO DESIGN 

KBS 1 
Moc  

15 kW 
3 

2.  
KBS 2  
Moc  

20 kW 
7 



 
 

3.  

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET – PREMIUM (kocioł kompaktowy stojący  
z zasobnikiem na pellet zintegrowanym z kotłem, automatyczne czyszczenie 
palnika, automatyczne czyszczenie wymiennika, automatyczne odprowadzenie 
popiołu do zasobnika, modulacja pracy palnika 30 – 100% , sonda lambda, 
sprawność kotła min 91%, w standardzie automatyka pogodowa z czujnikiem 
zewnętrznym, sterownik pokojowy bezprzewodowy lub inny system komunikacji 
wewnątrz budynku, sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacz, min. 
dwoma obiegami grzewczymi  z mieszaczem, obiegiem cwu, cyrkulacją,  
w standardzie sterowanie przez Internet, licznik energii cieplnej lub funkcja 
zliczania wyprodukowanej energii w sterowniku)  Paliwo: pellet drzewny, 
Certyfikaty: 5 klasa, ECO DESIGN 

KBP 7 
Moc 

15 kW 
1 

4.  
KBP 8  
Moc  

20 kW 
4 

5.  
KBP 9 
Moc 

25 kW 
1 

6.  

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ ZRĘBKI DRZEWNE I TROCINY   

(automatyczny samoczyszczący palnik, modulacja pracy  w zakresie od 30 –100%, 
automatyczne czyszczenie wymiennika, zapalarka ceramiczna, automatyczne 

odpopielanie z odprowadzeniem popiołu do zasobnika zewnętrznego, 

zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do zasobnika paliwa w postaci śluzy 

celkowej, układ podawania paliwa w postaci podajnika ślimakowego  

z nagarniaczem piórowym, zbiornik paliwa (zrębka, trociny, pellet) min. 500 
litrów z mieszadłem nagarniaczem zapobiegającym zawieszaniu się paliwa, 

zamiennie podajnik ślimakowy o długości minimum 4 mb z nagarniaczem 

piórowym do magazynu zewnętrznego. Sterownik pokojowy bezprzewodowy  

z dotykowym wyświetlaczem, regulator kotłowy z dotykowym wyświetlaczem 

sterujący minimum: 2 obiegami grzewczymi  z mieszaczem, 1 obiegiem 

grzewczym bez mieszacza, obieg grzewczy CWU, sterowanie pogodowe  
z czujnikiem zewnętrznym i moduł internetowy umożliwiający zdalne sterowanie 

pracą kotła, licznik energii cieplnej) Paliwo: Zrębki drzewne do 30 mm  
o wilgotności do 20%, pellet drzewny, trociny suche o wilgotności do 10%, 

Certyfikaty: 5-klasa , ECO DESIGN 

KBP 14 
Moc 

25 kW 
1 

3. Zespoły podgrzewu ciepłej wody użytkowej do współpracy z kotłami na biomasę: 

Lp. 
Rodzaj instalacji 

wyłącznie do współpracy z kotłem na biomasę 
Symbol 

instalacji 

Liczba 
dostępnych 

instalacji 

1.  

Zespół podgrzewu ciepłej wody użytkowej składający się z: emaliowanego 
zasobnika o pojemność minimum 200 litrów, z wężownicą współpracującą  
z kotłem, pompą ładowania zasobnika, anodą tytanową, z możliwością montażu 
grzałki elektrycznej, zasobnik izolowany stojący, komplet zabezpieczeń i zespół 
przyłącza zimnej wody do zasobnika, licznik energii cieplnej 

ZCW 2 
POJEMN. 

200 
LITRÓW 

2 

2.  

Zespół podgrzewu ciepłej wody użytkowej składający się z: emaliowanego 
zasobnika o pojemność minimum 300 litrów, z dwiema wężownicami 
(współpraca z kotłem i innym dodatkowym źródłem ciepła), pompą ładowania 
zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, 
zasobnik izolowany stojący, komplet zabezpieczeń i  zespół przyłącza zimnej 
wody do zasobnika, licznik energii cieplnej 

ZCW 3 
POJEMN. 

300 
LITRÓW 

5 

  


