
KOTLE 5. TŘÍDY 
S CERTIFIKÁTEM EKODESIGN 



VÝROBCE KOTLŮ 

Firma  je renomovaný výrobce kotlů 
pro ústřední topení s podavačem na pelety a eko hrášek 
a násypných kotlů. 

Již více než 40 let vyrábíme kotle, které se vyznačují 
moderností, vynikající estetikou a vysokou účinností. 
Naším cílem je vytvářet výrobky, které budou vytápět 
vaše domy, byty a zároveň se postarají o čistý vzduch a 
vyžadují minimální údržbu. 

Energetické a ekologické certifikáty potvrzují kvalitu, 
účinnost a bezpečnost našich kotlů. Hodnoty 
energetických a emisních ukazatelů jsou stanoveny v 
souladu s normou EN 303-5:2012, technickými procesy a 
směrnicemi Evropského parlamentu EU 2015/1187; 
2015/1189. Naše kotle jsou certifikovány laboratoří 
ICHPW Zabrze jako kotle 5. emisní třídy a mají certifikát 
Ekodesign. Nabízíme více než 40 modelů kotlů, na které 
lze získat dotace v rámci dostupných ekologických 
programů. 

Díky rozšířené výrobní lince a inovativnímu strojovému 

parku zahájila společnost  před 
několika lety spolupráci s univerzitou AGH v Krakově a 
vytvořila první tepelné čerpadlo v Polsku, které využívá 
médium R290. 

Každý den se zaměřujeme na intenzivní vývoj, vytváříme 
nové technologie a řešení, abychom společně s vámi 
vytvářeli čistý zítřek. 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Jednotka 
* Velikost kotle

15 19 25 30 35 50 
Topný povrch kotle m2 1,5 1,9 3,0 3,0 4,0 5,0 
Jmenovitý tepelný výkon kW 15 10-19 20-25 26-30 31-35 50 
Tepelná účinnost % 91,4÷94,7 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 20 20 20 20 20 20 
Průřez komínového otvoru ø 18 18 18 20 20 20 
Objem vody v kotli dm3 70 80 90 90 120 160 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 150 do 180 do 250 do 300 do 400 do 500 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon ventilátoru W 34-83 
Výkon řídící jednotky W 11 

Palivo 
Základní:uhlí typu eko hrášek - granulace 5÷28, bod tání popela nad 

1150 °C 

KOTEL 5. TŘÍDY 

 je kotel se zásobníkem a automatickým 
podavačem paliva. Je určen pro spalování uhlí ve formě 
hrášku s granulací 5-25 mm. Palivo se spaluje v 
retortovém hořáku s dmychadlem. Díky speciálním 
řešením umožňuje kotel s podavačem bezkouřové 
spalování, dosažení nízkých emisí a vysoké účinnosti na 
úrovni 91,4-94,7 %. Vyspělý ovladač kontroluje teplotu 
vody v kotli a řídí práci podavače, dmychadla, pohonu 
směšovacího ventilu, čerpadel a volitelně může 
spolupracovat s různými pokojovými termostaty a 
komunikačními moduly. Významnou výhodou kotle je 
desková konstrukce výměníku, která má v zadní části 
speciální čisticí mechanismus. Tento mechanismus plní 
dvě funkce: udržuje výměník v čistotě a plní roli 
turbulátoru spalin. Kotel díky tomu dosahuje stálé, vysoké 
účinnosti. Volitelně může být čisticí mechanismus 
automatický, řízený a spouštěný řídicí jednotkou kotle. 
Významnou inovací kotle, která zdokonaluje proces 
spalování a snižuje emise, je speciální patentovaná 
retorta třetí generace Retoscroll ve tvaru kužele s 
provzdušňovacími otvory a výstupky tvořícími šroubovici, 
chráněná třemi patenty. Velkou výhodou kotle je také 
vyzdění spalovací komory keramikou v podobě 
speciálních desek, které optimalizují proces spalování. 
Během topné sezóny může kotel pracovat nepřetržitě bez 
zhasínání. Automatizace umožňuje přípravu teplé vody i 
v letním období. Kotel získal ekologický certifikát IChPW 
potvrzený zkouškami a splňuje normy EkoProjektu. 

CHARAKTERISTIKA 

● Inovativní čistič/turbulátor spalin pro zvýšení účinnosti kotle

● Zásobník umožňující několikadenní bezobslužný provoz
kotle ústředního topení

● Vyspělý ovladač

VYBAVENÍ 

● Vyspělý ovladač ST 571
● Poloautomatický systém čištění odvodu spalin

● Retorta RETOSCROLL

Rozměry kouřovodu 
Přípojka přívod 

[cm] 
Přípojka návrat 

[cm] 

Průměr přípojek 
(vnitřní závit) 

[couly] 

Délka 
Šířka 
[cm] 

Šířka s košem  
[cm] 

Výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy ke 
spodku kouřovodu 

[cm] 

korpus 
[cm] 

celková 
[cm] 

A B I J C D E F G 
15 18 69 88 31 6/4 82 97 53,5 113,5 105,5 370 
19 18 83 100 41 6/4 78 93 52 115 118 410 
25 18 98 116 31 6/4 86 100 57 120 135 550 
30 18 98 116 31 6/4 86 100 57 120 135 560 
35 20 104 123 45 6/4 100 114 62 124 142 690 
50 20 96 116 31 6/4 115 130 63 123 130 710 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Jednotka 
Velikost kotle 

15 20 25 32 35 45 64 
Emise prachu do 20 mg/m3 mg/m3        
Jmenovitý tepelný výkon kW 15 20 25 32 35 45 64 
Tepelná účinnost % 89,5-93 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 20 
Průřez komínového otvoru ø 18 18 18 18 18 20 20 
Kapacita zásobníku dm3 250 250 320 320 320 320 500 
Objem vody v kotli dm3 90 90 110 110 110 150 150 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 150 do 200 do 260 do 320 do 400 do 500 do 620 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon ventilátoru W 34-83 
Výkon řídící jednotky W 11 
Palivo Základní: PELETY 

KOTEL 5. TŘÍDY 

 je automatický kotel určený ke 
spalování biomasy v podobě pelet. Těleso kotle je celé 
vyrobeno z atestované oceli. Významnou výhodou kotle 
je desková konstrukce výměníku, která má v zadní části 
speciální čisticí mechanismus. Tento mechanismus plní 
dvě funkce: udržuje výměník v čistotě a plní roli 
turbulátoru spalin. Kotel je vybaven samočisticím 
hořákem, jehož spalovací komora čistí spalovací prostor 
od škváry a popela, díky čemuž hořák pracuje efektivně 
po celou dobu bez poklesu výkonu a bez ucpávání. Díky 
tomuto speciálnímu řešení lze dosáhnout bezkouřového 
spalování, nízkých emisí spalin a vysoké účinnosti na 
úrovni 91,9 %. Díky vyspělé automatice obsluhující 
čerpadlo ÚT, TUV, doplňková čerpadla, směšovací 
ventily, systém roztápění paliva a provoz v modulačním 
režimu je obsluha tohoto kotle na pelety omezena na 
nezbytné minimum. Kotel získal ekologický certifikát od 
IChPW Zabrze potvrzený zkouškami - splňuje kritéria 
tepelné účinnosti a emisní požadavky podle normy PN-
EN 303-5:2012 v 5. třídě. 

CHARAKTERISTIKA 

● Poloautomatický systém čištění odvodu spalin

● Inovativní, rotační, samočisticí hořák KIPI

● Estetický a funkční zásobník na pelety (velikost v závislosti
na výkonu kotle)

● Inovativní čistič/turbulátor spalin pro zvýšení účinnosti kotle

● Vyspělý ovladač

VYBAVENÍ 

● Přívodní ventilátor

● Vyspělý, ale současně funkční a snadno obsluhovatelný
ovladač K 900

VOLITELNĚ 

● Průmyslový zásobník na pelety o objemu od 800 do
2800 litrů.
POZOR: Při určování celkové šířky je nutné zohlednit odsazení
zásobníku od kotle o šířku vysunutého podavače.

Rozměry kouřovodu 

Přípojka přívod 
[cm] 

Přípojka návrat 
[cm] 

Průměr přípojek 
(vnitřní závit) 

[couly] 

Délka 

Šířka tělesa* 
[cm] 

Šířka s košem u 
standardního zásobníku 

[cm] 

Výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy 
ke spodku 
kouřovodu 

[cm] 

korpus 
[cm] 

celková 
[cm] 

A B I J C D E F G 
15 18 69 88 31 6/4 93 103 55 118 105 440 
20 18 69 88 31 6/4 93 103 55 118 105 450 
25 18 98 116 31 6/4 96 105 59 122 134 520 
32 18 98 116 31 6/4 96 105 59 122 134 540 
35 20 104 125 47 6/4 113 123 63 126 141 560 
45 20 97 116 31 6/4 128 138 63 140 129 650 
64 20 97 116 31 6/4 128 138 63 140 129 700 

* navíc +6 cm na vyčnívající revizní víka u kotlů o výkonu 50 kW a 64 kW 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

KOTEL 5. TŘÍDY 

 je kotel s trubkovým výměníkem 
tepla na bázi třítahové konstrukce, který je uzpůsoben ke 
spalování pelet. Celé těleso kotle je vyrobeno z 
certifikovaného kotlového plechu. Výhodou kotle je 
umístění zásobníku pelet nad topným výměníkem, což 
zmenšuje rozměry kotle a umožňuje jeho instalaci i v 
nejmenších kotelnách. Díky trubkovému výměníku je 
dosaženo bezkouřového spalování a vysoké účinnosti. 
Kotel je vybaven hořákem KIPI, jehož spalovací komora 
při otáčení čistí spalovací prostor od škváry a popela, 
díky čemuž hořák pracuje efektivně po celou dobu bez 
poklesu výkonu a bez ucpávání. Kotel se vyznačuje 
bezúdržbovým provozem a lze jej čistit velkými předními 
dvířky. Vyspělá automatika obsluhuje nezávisle na sobě 
tři čerpadla a systém roztápění paliva, díky tomu je 
obsluha kotle omezena na nezbytné minimum. 

CHARAKTERISTIKA 
● Automatické zatápění a zhasínání

● Inovativní systém čištění topeniště

● Moderní design a malé rozměry kotle

VYBAVENÍ 
● Přívodní ventilátor

● Peletový hořák s otočnou komorou topeniště

● Ovladač K 900

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Jednotka 
Velikost kotle 

12 16 20 24 
Emise prachu do 20 mg/m3 mg/m3     
Topný povrch kotle m2 1,2 1,6 2,0 2,4 
Jmenovitý tepelný výkon kW 12 16 20 2,4 
Tepelná účinnost % 90,7-94,1 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 20 20 20 20 
Průřez komínového otvoru ø 16 16 16 16 
Kapacita zásobníku dm3 200 200 200 200 
Objem vody v kotli dm3 100 110 140 140 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 110 do 160 do 200 do 240 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon ventilátoru W 140-180 
Výkon řídící jednotky W 4 
Palivo Dřevěné pelety 

Rozměry kouřovodu 
Přípojka přívod 

[cm] 
Přípojka návrat 

[cm] 

Průměr přípojek (vnitřní 
závit) 
[couly] 

Celková délka 
[cm] 

Celková šířka 
[cm] 

Výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy ke 
spodku kouřovodu 

[cm] 
A B I J C E G 

12 16 54 74,3 25 6/4 124 66 141 385 
16 16 54 74,3 25 6/4 124 66 141 400 
20 16 54 74,3 25 6/4 139 66 141 440 
24 16 54 74,3 25 6/4 139 66 141 460 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

KOTEL 5. TŘÍDY 

Kotel  je zařízení, které se vyznačuje 
vzhledem, estetikou a funkčností. Určen je k efektivnímu 
spalování biomasy v podobě dřevěných pelet. Použité 
řešení, kterým je kompaktní desková konstrukce 
výměníku kotle, vybavená turbulátory spalin, odtahovým 
ventilátorem, který podporuje odstraňování spalinových 
plynů - to vše umožňuje dosažení ekologického a téměř 
bezkouřového spalování a velmi vysoké tepelné 
účinnosti. Kotel má plášť z oboustranně lakovaného 
plechu, což má vliv na estetiku provedení a moderní 
design. Zařízení je vybaveno moderním štěrbinovým 
hořákem na pelety s hřebenovým roštem, který 
umožňuje spalovat pelety horší kvality. Automatické 
čištění roštu probíhá pomocí servopohonu a speciální 
konstrukce předchází blokaci roštu. 

Kotel je vybaven dvěma zapalovači, které díky plné 
automatizaci zapalují kotel, a fotobuňkou, která 
kontroluje plamen. Kotel má ovladač, který ovládá práci 
šesti čerpadel a 3 směšovacích ventilů. Velký, barevný 
displej usnadňuje jednoduchou a intuitivní obsluhu kotle 
a systému. Jednorázové plnění zásobníku peletami 
umožňuje několikadenní bezobslužnou práci kotle. 

CHARAKTERISTIKA 
● Automatické zatápění a zhasínání

● Efektivní spalování pelet

● Moderní design

VYBAVENÍ 
● Odtahový ventilátor

● Moderní ovladač K 900

● Peletový štěrbinový hořák

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Jednotka 
Velikost kotle 

12 15 22 
Emise prachu do 20 mg/m3 mg/m3    
Topný povrch kotle m2 1,2 1,5 2,2 
Jmenovitý tepelný výkon kW 12 15 22 
Tepelná účinnost % 89,9 90,1 89,3 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 18 18 18 
Průřez komínového otvoru ø 10 10 10 
Kapacita zásobníku dm3 200 200 200 
Objem vody v kotli dm3 75 75 101 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 130 do 150 do 230 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon ventilátoru W 34-83 
Výkon řídící jednotky W 11 
Palivo Dřevěné pelety 

Rozměry kouřovodu 
Přípojka přívod 

[cm] 
Přípojka návrat 

[cm] 
Celková délka 

[cm] 
Celková šířka 

[cm] 
Výška 

[cm] 
Hmotnost 

[kg] průměr 
[ø] 

výš. od podlahy ke 
spodku kouřovodu 

[cm] 
A B I J C E G 

12 12 145,5 129,5 54,2 76,5 115,5 144,5 400 
15 12 145,5 129,5 54,2 94 115,5 144,5 410 
22 12 156,5 141,5 54,2 94 115,5 156,5 440 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

VYSOKÉ VÝKONY Jednotka 
Velikost kotle 

75 100 125 150 
Emise prachu do 20 mg/m3 mg/m3     
Topný povrch kotle m2 7,5 10,0 12,0 15,0 
Jmenovitý tepelný výkon kW 75 100 125 150 
Tepelná účinnost % 91,4-94,7 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 26 29 29 29 
Průřez komínového otvoru ø 25 27 30 30 
Kapacita zásobníku dm3 800 800 800 800 
Objem vody v kotli dm3 220 350 420 500 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 700 do 1000 do 1200 do 1500 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon motoru W 180-250 
Výkon ventilátoru W 83-280 
Výkon řídící jednotky W 11-15 
Palivo Dřevěné pelety 

 VYSOKÉ VÝKONY 

VYSOCE VÝKONNÝ KOTEL 

 s výkony od 75 do 100 kW je kotel 
svařovaný z atestovaných plechů o tloušťce 8 mm. 
Výhodou této řady kotlů je konstrukce spalovací komory. 
Tato konstrukce přináší velkou kumulativní teplosměnnou 
plochu, která má v zadní části speciální čisticí 
mechanismus. Tento mechanismus plní dvě funkce: 
udržuje výměník v čistotě a plní roli turbulátoru spalin. 
Kotel díky tomu dosahuje stálé, vysoké účinnosti. 
Volitelně může být čisticí mechanismus automatický, 
řízený a spouštěný řídicí jednotkou kotle. Svislá poloha 
kouřových trubek snižuje také usazování prachu a 
zároveň rozděluje plamen pro jeho lepší využití v zadních 
komorách. Významnou výhodou kotle je nezatížená 
spalovací komora, tj. absence ochlazování plamene v 
první fázi spalování umožňuje lepší dohořívání oxidů 
uhlíku, což má pozitivní vliv na účinnost kotle a ekologii. 
Velkou výhodou kotle je také vyzdění spalovací komory 
keramikou v podobě speciálních desek, které optimalizují 
proces spalování. Kotel je vybaven inovativním, 
samočisticím, otočným hořákem KIPI. 
může během topné sezóny pracovat nepřetržitě bez 
zhasínání. Automatizace umožňuje přípravu teplé vody i v 
letním období. Kotel získal ekologický certifikát IChPW 
potvrzený zkouškami a splňuje normy EkoProjektu. 
Jednorázové plnění zásobníku palivem umožňuje 
několikadenní bezobslužnou práci kotle. 

CHARAKTERISTIKA 

● Poloautomatický systém čištění odvodu spalin

● Inovativní, rotační, samočisticí hořák KIPI

● Estetický a funkční zásobník na pelety (velikost v závislosti
na výkonu kotle)

● Inovativní čistič/turbulátor spalin pro zvýšení účinnosti kotle

● Vyspělý ovladač

VYBAVENÍ 

● Přívodní ventilátor

● Vyspělý, ale současně funkční a snadno obsluhovatelný
ovladač K 900

VOLITELNĚ 

● Průmyslový zásobník na pelety o objemu od 1400 do
2800 litrů.
POZOR: Při určování celkové šířky je nutné zohlednit odsazení zásobníku od kotle o šířku
vysunutého podavače. 

VYSOKÉ VÝKONY 

Rozměry kouřovodu 
Přípojka přívod 

[cm] 
Přípojka návrat 

[cm] 

Průměr přípojek 
(vnitřní závit) 

[couly] 

Délka 
Šířka 
[cm] 

Výška 
[cm] 

Celková výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy ke 
spodku kouřovodu 

[cm] 

korpus 
[cm] 

celková 
[cm] 

A B I J C D E G 
75 25 98 120 31 2 128 147 76 139 149 980 
100 27 112 139 50 2 156 176 86 156 164 1290 
125 30 130 158 50 2 156 176 86 175 183 1600 
150 30 130 158 50 2 156 176 86 175 183 1700 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

VYSOCE VÝKONNÝ KOTEL 

 je kotel s trubkovým 
výměníkem tepla na bázi třítahové konstrukce, který je 
uzpůsoben pro spalování pelet. Těleso kotle je celé 
vyrobeno kotlového plechu o tloušťce 6 mm. Výhodou 
kotle je jeho kompaktní konstrukce, která umožňuje 
instalaci i v těch nejmenších kotelnách. Díky trubkovému 
výměníku je dosaženo bezkouřového spalování a vysoké 
účinnosti. Kotel se vyznačuje bezúdržbovým provozem a 
lze jej čistit velkými předními dvířky. 

Vyspělá automatika obsluhuje nezávisle na sobě tři 
čerpadla a systém roztápění paliva, díky čemuž je 
obsluha kotle omezena na nezbytné minimum. Možnost 
výběru objemu průmyslového zásobníku na pelety. 

CHARAKTERISTIKA 
● Automatické zatápění a zhasínání

● Inovativní systém čištění topeniště

● Moderní design a malé rozměry kotle

VYBAVENÍ 
● Přívodní ventilátor

● Peletový hořák s otočnou komorou topeniště

● Ovladač K 900

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Jednotka 
Velikost kotle 

200 
Emise prachu do 20 mg/m3 mg/m3  

Topný povrch kotle m2 20 
Jmenovitý tepelný výkon kW 200 
Tepelná účinnost % 88-90 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 290 
Průřez komínového otvoru ø 25 
Kapacita zásobníku dm3 800 
Objem vody v kotli dm3 750 
Orientační plocha vytápěné budovy m2 do 2000 
Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon ventilátoru W 140-180 
Výkon řídící jednotky W 4 
Palivo Dřevěné pelety 

Rozměry kouřovodu 
Přípojka přívod 

[cm] 
Přípojka návrat 

[cm] 

Průměr přípojek 
(vnitřní závit) 

[couly] 

Celková délka 
[cm] 

Délka 
[cm] 

Celková šířka 
[cm] 

Výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy ke 
spodku kouřovodu 

[cm] 
A B I J C D E G 

200 25 142 170 10 2 180 280 88 184 1650 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

 VYSOKÉ VÝKONY Jednotka 
Velikost kotle 

75 100 125 150 200 250 300 
Topný povrch kotle m2 7,5 10,0 12,0 14,0 20,0 25,0 30,0 
Jmenovitý tepelný výkon kW 75 100 125 150 200 250 300 
Tepelná účinnost % 91,4-94,7 
Max. tepl. vody v kotli °C 95 
Max. přípust. tlak v kotli MPA 0,20 
Vyžadovaný komínový tah Pa 20 29 29 29 29 29 29 
Průřez komínového otvoru ø 25 27 30 30 30 35 35 
Kapacita zásobníku dm3 400 400 500 500 500 720 720 
Objem vody v kotli dm3 220 350 420 500 720 800 900 
Orientační plocha vytápěné 
budovy 

m2 do 750 do 1000 do 1200 do 1500 do 2000 do 2500 do 3000 

Napájení kotle V/Hz 230/50 
Výkon motoru W 180-250 
Výkon ventilátoru W 83-280 
Výkon řídící jednotky W 11-15 

Palivo 
Základní: uhlí 31,2 promývané, třída 26/05/06, sortiment 0223/cc – „eko 

hrášek”- granulace  28 mm, bod tání popela nad 1150 °C. 

 VYSOKÉ VÝKONY

VYSOCE VÝKONNÝ KOTEL 

 s výkony od 75 do 150 kW je kotel 
svařovaný z atestovaných plechů o tloušťce 8 mm. 
Výhodou této řady kotlů je konstrukce spalovací komory. 
Tato konstrukce přináší velkou kumulativní teplosměnnou 
plochu, která má v zadní části speciální čisticí 
mechanismus. Tento mechanismus plní dvě funkce: 
udržuje výměník v čistotě a plní roli turbulátoru spalin. 
Kotel díky tomu dosahuje stálé, vysoké účinnosti. Volitelně 
může být čisticí mechanismus automatický, řízený a 
spouštěný řídicí jednotkou kotle. Svislá poloha kouřových 
trubek snižuje také usazování prachu a zároveň rozděluje 
plamen pro jeho lepší využití v zadních komorách. 
Významnou výhodou kotle je nezatížená spalovací 
komora, tj. absence ochlazování plamene v první fázi 
spalování umožňuje lepší dohořívání oxidů uhlíku, což má 
pozitivní vliv na účinnost kotle a ekologii. 

Významnou inovací kotle, která zdokonaluje proces 
spalování a snižuje emise, je speciální patentovaná 
retorta třetí generace Retoscroll ve tvaru kužele s 
provzdušňovacími otvory a výstupky tvořícími šroubovici, 
chráněná třemi patenty. Velkou výhodou kotle je také 
vyzdění spalovací komory keramikou v podobě 
speciálních desek, které optimalizují proces spalování. 
Ecomatix může během topné sezóny pracovat nepřetržitě 
bez zhasínání. Automatizace umožňuje přípravu teplé 
vody i v letním období. Kotel získal ekologický certifikát 
IChPW potvrzený zkouškami a splňuje normy 
EkoProjektu. Jednorázové plnění zásobníku palivem 
umožňuje několikadenní bezobslužnou práci kotle. 

CHARAKTERISTIKA 

● Zásobník umožňující několikadenní bezobslužný provoz kotle
ústředního topení

● Vyspělý ovladač

VYBAVENÍ 

● Vyspělý ovladač ST 491

● Poloautomatický systém čištění odvodu spalin

● Retorta RETOSCROLL

VYSOKÉ VÝKONY 

Rozměry kouřovodu 

Přípojka přívod 
[cm] 

Přípojka návrat 
[cm] 

Průměr přípojek 
(vnitřní závit) 

[couly] 

Délka 

Šířka 
[cm] 

Šířka s košem  
[cm] 

Výška 
[cm] 

Celková výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] průměr 

[ø] 

výš. od podlahy 
ke spodku 
kouřovodu 

[cm] 

korpus 
[cm] 

celková 
[cm] 

A B I J C D E F G 
75 25 98 120 31 2 128 150 76 154 138 148 980 
100 27 112 139 50 2 156 176 86 167 156 164 1290 
125 30 130 158 50 2 156 176 86 167 176 184 1600 
150 30 130 158 50 2 156 185 86 167 176 184 1700 
200 30 155 183 50 2 245 265 86 200 - 201 2000 
250 35 147,5 197 68 4 260 320 140 253 - 210 3500 
300 35 147,5 197 68 4 260 320 140 253 - 210 3500 



Firma KOŁTON si vyhrazuje právo na zavádění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízených výrobků. Obsah umístěný na stránkách je 
názorný a může se lišit v závislosti na velikosti a vybavení dané typové řady kotle. Výkresy, fotografie a průřezy ilustrují pouze jeden příkladový kotel dané 
řady. 

* rozměry a hmotnost jsou z důvodu průběžné modernizace přibližné 

VYSOCE VÝKONNÝ KOTEL 

 kW je svařovaný ocelový kotel 
vyrobený z certifikovaných plechů o tloušťce 8 mm, 
vybavený retortovým hořákem a elektronickou řídicí 
jednotkou. Těleso kotle se skládá z obdélníkových panelů 
uspořádaných svisle a rovnoběžně vedle sebe, díky 
čemuž má kotel kompaktní konstrukci s velkou konvekční 
plochou. 

Kotle  jsou vybaveny podavačem 
spalujícím černé uhlí s granulací  5-28 mm. Výhodou 
kotle je jeho vysoká účinnost, nekomplikovaná obsluha a 
splnění přísných ekologických norem. 

 svoje uplatnění nachází při 
vytápění budov s velkými plochami, jako jsou školy, 
průmyslové haly, penziony a hotely. 

CHARAKTERISTIKA 
● Těleso kotle je vyrobeno z atestované oceli o tloušťce 8 mm

● Moderní ovladač s intuitivním menu pro ovládání kotle a čtyř
čerpadel

VYBAVENÍ 
● Přívodní ventilátor

● Šnekový podavač pro vysoké výkony

● Ovladač ST-491
(obsluha ventilátoru, šnekového podavače, čerpadel ÚT a
TUV, podlahového a cirkulačního čerpadla, směšovacího
ventilu, pokojových regulátorů K10, ST-290, ST-292, modulů
pro komunikaci GSM ST-65, internet ST-500, Wi-Fi)

PRŮŘEZ 

TECHNICKÁ DATA 

Rozměry a průřezy kotlů jsou poskytovány na vyžádání. 



POKOJOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKACÍ 

TECH 280 RS 
CHARAKTERISTIKA 

VYBAVENÍ 

● ovládání pokojové teploty
● ovládání teploty kotle ÚT
● ovládání teploty TUV
● ovládání teploty směšovacích ventilů (dostupné při spolupráci s modulem 

ventilu)
● týdenní program ohřevu
● budík
● náhled vnější teploty (dostupné při spolupráci s modulem ventilu)
● rodičovský zámek
● zobrazení aktuálních teplot kotle a pokojové
● spořič displeje – zobrazení snímků
● aktualizace softwaru přes USB

● velký, čitelný, barevný, dotykový displej
● skleněný přední panel 2 mm
● vestavěné pokojové čidlo
● komunikační kabel RS do ovladače kotle
● modul bezdrátové komunikace RS TECH EU-260 (volitelně)

OVLADAČE PRO KOTLE S PODAVAČEM 

TECH-491 
CHARAKTERISTIKA 

VYBAVENÍ 

● vyspělé, ale současně jednoduché a intuitivní menu
● ovládání ventilátoru a šnekového podavače
● ovládání čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního
● ovládání servopohonu směšovacího ventilu
● možnost připojení pokojového regulátoru s komunikací RS nebo tradiční
● možnost připojení modulu TECH EU-65 GSM, EU-500 ETHERNET, Wi-Fi RS

● velký grafický displej usnadňující obsluhu ovladače
● čidlo teploty podavače (ochrana)
● čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové
● čidlo teploty ventilu a návratu
● vnější čidlo
● teplotní ochrana (nadproudové relé)
● napájecí kabel, napájecí kabely čerpadla
● jednomodulový panelový plášť pro vestavbu do kotle je vyroben z vysoce kvalitních materiálů 

odolných vůči vysokým a nízkým teplotám

TECH-571 zPiD 
CHARAKTERISTIKA 

VYBAVENÍ 

● ovládání podavače, ventilátoru a čerpadel ÚT, TUV
● ovládání 2 doplňkových čerpadel

(ÚT, ochrana kotle, podlahové, cirkulační, krátkého okruhu, ventilu)
● ovládání 2 servopohonů směšovacího ventilu
● ekvitermní regulace /automatický režim léto. Obsluha vyrovnávacího zásobníku
● možnost připojení dvoustavového regulátoru nebo s komunikací RS
● možnost připojení modulu TECH EU-65 GSM, EU-505 ETHERNET nebo WiFi RS
● možnost ovládání dvou ventilů pomocí dodatečných modulů TECH CS-i-1,2,3

● barevný, dotykový grafický displej usnadňující obsluhu ovladače
● čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (ochrana)
● 2 čidla ventilu, návratu, vnější (bezdrátové), spalin (verze zPID)
● dvě dodatečná čidla
● teplotní ochrana (nadproudové relé)
● možnost aktualizace softwaru přes USB port
● napájecí kabel, napájecí kabely čerpadla
● desinfekce bojleru
● jednomodulový panelový plášť pro vestavbu do kotle je vyroben z vysoce kvalitních materiálů 

odolných vůči vysokým a nízkým teplotám
● software zPID



OVLADAČE PRO KOTLE NA PELETY 

K 700 
CHARAKTERISTIKA 

● vyspělé, ale současně jednoduché a intuitivní menu
● ovládání ventilátoru a peletového hořáku
● ovládání čerpadla ÚT a TUV
● ovládání doplňkového čerpadla
● pracovní plán kotle
● spolupráce s pokojovým regulátorem TECH EU-280, EU-290, EU-292
● možnost připojení modulu TECH GSM EU-65, ETHERNET EU-505, EU-WiFi RS
● spolupráce s vyrovnávacím zásobníkem
● zatápění pomocí zapalovače
● ovládání směšovacího ventilu (čerpadlem ventilu)
● možnost rozšíření o další dva ventily
● ovládání pohyblivého roštu hořáku
● možnost volby práce: Standard nebo Modulace
● možnost nastavení hodin práce kotle

K 900 
CHARAKTERISTIKA 

● moderní design ovladače, skleněný plášť, dotykový displej
● vyspělé, ale současně jednoduché a intuitivní menu
● ovládání ventilátoru a peletového podavače
● ovládání čerpadla ÚT a TUV
● ovládání dvou dodatečných čerpadel
● týdenní, denní plán práce kotle
● možnost připojení tří pokojových regulátorů typu standard
● obsluha vyrovnávacího zásobníku
● zatápění pomocí zapalovače
● plynulé ovládání tří ventilů (dvě čerpadla ventilů)
● možnost rozšíření o další dva ventily
● ovládání pohyblivého roštu hořáku
● možnost volby práce: Standard nebo Modulace
● možnost nastavení hodin práce kotle

OVLADAČE PRO KOMUNIKACI 

EU-505 
CHARAKTERISTIKA 

● internetový drátový modul, při spolupráci s ostatními ovladači
● grafické rozhraní s animací na displeji domácího počítače
● možnost zavedení změny zadaných teplot jak pro čerpadla, tak pro směšovací ventily
● možnost zavedení změny zadaných teplot na pokojovém regulátoru RS
● náhled teplot na čidlech
● náhled historie teplot
● náhled historie a druhu alarmu
● verze na mobilní zařízení ke stažení v Google Play nebo iOS

TECH Wi-Fi RS 
CHARAKTERISTIKA 

● Internetový modul WiFi RS 
● připojení k internetu přes WiFi
● funkce realizované přes EU-505



PODAVAČE 

Podavač retortový pevný pro spalování tuhého paliva typu eko hrášek. Skládá se z podávacího 
šnekového mechanismu, který dopravuje palivo z nádrže do retortového hořáku, kde probíhá spalovací 
proces. Díky jednoduché konstrukci je podavač spolehlivý a snadno se obsluhuje a udržuje. Standardní 
podavač spaluje eko hrášek s granulací 5-25 mm a uhlí s malou nebo střední koksovatelností - 
výhřevnost 17-27 MJ/kg. Je poháněn převodovým motorem NORD, který garantuje vysokou odolnost a 
tichý a bezporuchový provoz po mnoho let. Inovativní retorta třetí generace RETOSCROLL je 
chráněna třemi patenty. Má tvar kužele s provzdušňovacími otvory a výstupky tvořícími šroubovici. 

Litinový hořák EKO ENERGIA na tuhá paliva se šnekovým podavačem nové generace je řešení, které 
umožňuje použití široké řady paliv v sypké podobě a granulátu od 1 do 32 mm. Základním palivem je 
eko hrášek. Konstrukce nové trysky hořáku a použití nového způsobu podávání paliva umožňuje použití 
tzv. obtížných paliv, např. uhlí s vysokým číslem RI (spékavost), které v topeništi často tvoří strusku. 

Eco hořák řady UNI MAX je montován do kotlů spalujících pelety. Tyto hořáky jsou vybaveny 
segmentovým pohyblivým roštem v podobě šuplíku, který lze vysunout za účelem čištění. Mají také 
keramické obložení, které stabilizuje podmínky spalování. Hořáky řady UNI-MAX jsou schopny spalovat 
téměř všechny typy pelet dostupné na trhu, a to jak kvalitní pelety, tak pelety průmyslové kvality. 

Hořák KIPI je montován do všech kotlů 5. třídy a umožňuje plně automatizované spalování tuhého 
paliva typu pelety a agro pelety. Konstrukce hořáku se odlišuje spalovací komorou, která při otáčení 
čistí spalovací prostor od škváry a popela, díky čemuž hořák pracuje efektivně po celou dobu bez 
poklesu výkonu a bez ucpávání. Konstrukce hořáku a rozvíření plamene v podavači omezuje na 
minimum riziko couvání plamene. Ovládání kontroluje a upozorňuje na nebezpečné stavy práce hořáku. 

VÝHODY NAŠICH KOTLŮ 

Kotle jsou vyrobeny z atestované kotlové oceli třídy P265GH a konstrukčních ocelí S235JR o tloušťce 
6-10 mm z hutí Arcelor Mittal Poland S.A. pobočka Kraków a U. S. Steel Košice s.r.o.

Inovativní, moderní, estetický design, precizní zpracování a pohodlná obsluha kotle. Žárově 
pozinkované plechové pláště vyztužené žebry pro zvýšení pevnosti a perforací pro chlazení řídicí 
jednotky. 

Dveře izolované speciální výplní z minerální vlny s nízkým součinitelem tepelné vodivosti, která snižuje 
tepelné ztráty a minimalizuje teplotu povrchu dveří. Svislý rošt topeniště zabraňuje nežádoucímu 
vypadávání žhavých uhlíků z kotle. 

Víko zásobníku v kotlích s dávkovacím systémem uhlí je vybaveno plynovou pružinou, která usnadňuje 
jeho zvedání a podpírání. 

Konec šneku ve tvaru ohnutého drápu usnadňuje vyhrnování paliva z ohnuté části kolene (chráněno 
patentem č. 201027). 

Nastavitelné panty a neobrušující se zámky umožňují seřízení dvířek po stlačení těsnicí šňůry, aby byla 
zachována těsnost topeniště. 

Pomocí univerzálního zámku a pantu je možné změnit směr otevírání dvířek (levé nebo pravé otevírání) 
a speciálně navržený systém zavírání dvířek „easy clamp“ usnadňuje zavírání dvířek a chrání je před 
nechtěným otevřením během provozu kotle. 



P.P.H.U.„KOŁTON” S.C. 
Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton 

34-480 Jabłonka
ul. Sosnowa 2

+48 182 642 667
+48 533 383 237
Fax: +48 182 642 686

firma@kolton.pl 
www.kolton.pl  

Kancelář Nowy Targ 

ul. Szaflarska 182, 34-400 Nowy Targ 

+48 533 383 239, +48 577 303 383
sklep@kolton.pl

Green Eco s.r.o
velkoobchod - maloobchod 

+420 734 11 39 33
+420 776 88 22 08

 
info@greeneco.cz

info@kolton.cz 

Areál tepelná technika Greeneco 
Markova 534
Jičín 1
50601
Česká republika

 ČESKÁ REPUBLIKA 

DISTRIBUTOR 

www.kolton.cz
www.greeneco.cz




