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KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE
INNOWACJA W KAŻDYM CALU

Jedyne kotły w Polsce wyposażone fabrycznie w regulację 
pogodową wraz z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym

Możliwość zakupu kotła:
-bez Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego
-z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym z 5 letnią gwarancją 
 na wymiennik kotła 
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Wysoka sprawność kotłów TAURUS powyżej 82%, powoduje zwiększenie wymagań w zakresie 
konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy kotła w zakresie:
- temperatury zasilania min. +60 °C max. +80 °C 
- różnicy temperatury zasilania i powrotu od 15 °C do 20 °C
- temperatury powrotu min +50 °C
- temperatury spalin powyżej +160 °C.

Spełnienie powyższych wymogów w pewny i niezawodny sposób realizuje jedynie kocioł TAURUS 
wyposażony w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy w skrócie HZP.

W skład HZP wchodzą między innymi:

l Zawór mieszający 3-drogowy
l Siłownik zaworu 
l Miejsce na pompę przewałową (z zamontowanymi półśrubunkami)
l Armatura do pompy przewałowej:

- Zawory kulowe (możliwość szybkiej wymiany pompy)
- Filtr siatkowy
- Zawór zwrotny

l Sterownik kotła wyposażony w samoczynną (automatyczną) regulację pogodową
l Rury i złączki korekcyjne umożliwiające wykonanie szybkiego montażu HZP
l Śrubunki pozwalające na szybkie odłączenie kotła
l Złączki i przewody rurowe.

Niezależnie od powyższego kotły TAURUS w mocach do 37kW (nie dotyczy kotłów ŻUBR PELLET) 
są wyposażone w odpowiedni rodzaj regulatora pogodowego oraz czujniki przewodowe dostarczone wraz 
z kotłem:
- czujnik przylgowy do zamontowania na powrocie układu grzewczego
- czujnik przylgowy do zamontowania na zasilaniu układu grzewczego
- czujnik temperatury zewnętrznej do zamontowania na zewnątrz budynku (z dala od okna 
i nasłonecznienia).

Kotły marki TAURUS
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Mamy przyjemność przedstawić Państwu automatyczne kotły marki TAURUS.  Już od 10 lat oferujemy 
naszym klientom produkty o najwyższym standardzie wykonania i eksploatacji. Dzięki stale ulepszanym 
elementom konstrukcyjnym wymienników, palników i automatyki sterującej kotły marki TAURUS stały się 
synonimem gwarantowanej jakości za rozsądną cenę i zyskały uznanie w gronie dystrybutorów, 
instalatorów i użytkowników. Świadczą o tym przyznane marce TAURUS liczne nagrody i wyróżnienia, ale 
przede wszystkim rzesza usatysfakcjonowanych klientów.

Marka TAURUS to oferta kotłów o zróżnicowanej budowie i wyposażeniu, ściśle dopasowana do potrzeb 
oraz możliwości finansowych naszych klientów. Znajdziemy w niej kotły z podajnikiem tłokowym, 
ślimakowym z palnikami stalowymi jak również żeliwnymi produkcji Eko-Energia. Oferta obejmuje również 
kotły z podwójnym paleniskiem a także nie posiadające dodatkowego paleniska. Wszystkie kotły zostały 
wyposażone w sterowniki ST-481 dedykowane ściśle dla kotłów TAURUS, umożliwiające precyzyjną 
regulację pracy kotła i instalacji grzewczej. Najbardziej jaskrawym przykładem nowatorskich rozwiązań 
w kotłach marki TAURUS jest wprowadzona do sprzedaży linia kotłów PREMIUM wyposażonych dodatkowo 
w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy ( HZP ), którego zalety i niewątpliwe korzyści płynące z jego zakupu 
przedstawiliśmy w niżej zamieszczonym rozdziale. 

HYDRAULICZNY ZESTAW PODŁĄCZENIOWY - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA W KOTŁACH PREMIUM 
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Jak działa HZP ?

Rozruch układu grzewczego.

W tej fazie kocioł pracuje w priorytecie temperatury pracy kotła 
(od +60 °C do +80 °C)

- bezpieczny i łatwiejszy rozruch nowych nie rozgrzanych budynków
- szybka i skuteczna możliwość dokonania wymaganych regulacji
- bezproblemowa praca kotła bez okresowych zagrożeń

Po rozgrzaniu budynku.

Po osiągnięciu przez kocioł stałego zadanego parametru (od +60 °C do +80 °C), dla 
podstawowego obiegu grzewczego istnieje możliwość wyboru opcji regulacji 
temperatury z ręczną lub pogodową (automatyczną) regulacją.

Możliwości i funkcje automatyki pogodowej : 
- zmiana krzywej grzania.
- obniżenie temperatury  ( nocne lub okresowe ) 
- minimalnej temperatury zasilania układu grzewczego od +30°C do +45 °C
- tryb urlopu stałe obniżenie
- tryb komfort stałe podwyższenie
- współpraca z układami rozszerzającymi (czytaj str. 15)
- inne dodatkowe funkcje 

Szczegóły montażu i zasady działania HZP znajdują się na stronie  www.kotly-taurus.pl
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Kotły marki TAURUS

Zadaniem HZP jest zoptymalizowanie pracy kotła:
l Wyeliminowanie w sposób istotny zagrożenia kondensacji pary wodnej w kotle, która w połączeniu ze 

spalinami i nagarem na ściankach kotła, powoduje powstawanie  roztworu kwasu siarkowego 
i przyspieszony proces korozji wymiennika kotła a także czopucha i komina.

l W zależności od rodzaju spalanego paliwa i jego zawilgocenia, kilkakrotne wydłużenie żywotności 
wymiennika kotła, czopucha i komina.

l Możliwości szybkiego i sprawnego dokonania obsługi i konserwacji kotła wraz z instalacją dymową. 
l Bez względu na odchyłki przy doborze mocy grzejników i kotła, istnieje możliwość zoptymalizowania 

regulacji parametrów grzewczych c.o. 
l Zapewnienie stałej wysokiej sprawności kotła.
l Polepszenie procesu spalania paliwa, a tym samym spełnienie wymogów i norm ekologicznych.
l Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wymiennika kotła, czopucha i komina.
l Możliwość dokonania regulacji układu c.o. o najwyższych wymaganiach  komfortu cieplnego
l Dostosowanie pracy kotła i układu grzewczego do istniejących warunków klimatycznych w Polsce 

i temperatury obliczeniowej doboru grzejników.
l Polepszenie komfortu cieplnego i zwiększenie odporności na przepalenie wymiennika kotła co zapewnia 

stała praca pompy obiegowej. 
l Co najważniejsze, uzyskanie zadowolenia użytkownika z komfortu, obsługi kotła i instalacji grzewczej. 

Zestaw podłączeniowy nie zawiera urządzeń do stworzenia układu grzewczego (np. pompy obiegowej) gdyż 
wielkość pompy powinna zostać dobrana przez projektanta lub instalatora. Pompa w zależności od sposobu 
zabezpieczenia układu grzewczego i kotła, powinna być zainstalowana na zasilaniu lub powrocie kotła(patrz 
zalecenia producenta w DTR i na stronie internetowej www.kotly-taurus.pl). Pompa powinna być 
elektrycznie podłączona do regulatora w kotle, bez możliwości jej okresowego wyłączania podczas sezonu 
grzewczego.  



Gaur Duo to flagowy model z rodziny kotłów TAURUS. Jest to 
kocioł z podajnikiem tłokowym (szufladowym). Paliwem 
podstawowym jest miał, lecz dzięki 30 mm prześwitowi tłoka 
możliwe jest również spalanie eko-groszku o granulacji 25 mm. 
lub mieszaniny miału z eko-groszkiem.  Chłodzony wodą ruszt 
dodatkowy oraz duża komora spalania pozwalają na spalanie 
grubszego sortymentu paliw takich jak: węgiel orzech, drewno 
kawałkowe. 

Wymiennik typu półkowego z potrójnym załamaniem wybiegu 
spalin gwarantuje doskonały odbiór ciepła jak również umożliwia 
łatwe czyszczenie. 

Obustronnie umieszczone króćce przyłączeniowe a także 
pionowy wylot spalin umożliwiają montaż kotła GAUR DUO nawet 
w najbardziej niesprzyjających konstrukcyjnie i gabarytowo 
pomieszczeniach kotłowni.

Zasada działania podajnika paliwa, oparta jest na ruchomym tłoku (szufladzie), 
który swoim ruchem posuwisto-zwrotnym, powoduje przesuwanie kolejnych porcji 
paliwa w kierunku paleniska. Po procesie spalenia, popiół jest usuwany poprzez 
przesuwanie kolejnych porcji paliwa na palnik.

Sterownik może współpracować z czterema pompami zewnętrznymi: pompą 
podstawowego układu grzewczego, stale pracującą w okresie grzewczym, pompą 
przewałową, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz pompą 
dodatkowego układu grzewczego np. ogrzewania podłogowego. W celu 
rozbudowania instalacji o dodatkowy układ grzewczy mieszaczowy należy 
zamontować moduł rozszerzający ST-61  ( opcja dodatkowa ). Kocioł wyposażony jest 
w fabrycznie wspawane mufy, umożliwiające montaż dodatkowych urządzeń 
zabezpieczenia termicznego, co pozwala na montaż kotła w układzie zamkniętym.

Miałowo-węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym 

GAUR  DUO
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Miałowo-węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym 

WYGODA UŻYTKOWANIA. WIĘCEJ CZASU DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH 
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zmienny zakres mocy 6 - 22 10 - 30 12 - 36 15 - 43

moc cieplna nominalna

8 289 9 021 9 554 10 249

HZP w wersji PRAWEJ lub LEWEJ należy określić w zamówieniu !!!

GAUR DUO

grubość blachy wymiennika 6-8 6-8 6-8 6-8

zmienny zakres mocy 6 - 22 10 - 30 12 - 36 15 - 43

moc cieplna nominalna

6 830 7 562 8 095 8 790

GAUR DUO PREMIUM

ZABEZPIECZENIE POWROTU 

HZP
W ZESTAWIE

Z KOTŁEM
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lat

GWARANCJA
NA SZCZELNOŚĆ

WYMIENNIKA

ZAWÓR MIESZAJĄCY
Z SIŁOWNIKIEM 
W ZESTAWIE Z

KOTŁEM

AUTOMATYKA 
POGODOWA 

SZYBKI MONTAŻ

W ofercie kotłów GAUR znajdują się kotły z linii PLUS oraz PREMIUM. Linia kotłów PLUS obejmuje konstrukcję standardową 
kotła GAUR wraz ze sterownikiem ST-481 TH wyposażonym w układ pogodowy, zaś linia PREMIUM to kotły wyposażone 
dodatkowo w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy, którego konstrukcja i zalety montażu zostały szczegółowo opisane  na 
stronie 2 katalogu.

KOTŁY  i PLUS PREMIUM

STEROWANIE ZAWOREM
MIESZAJĄCYM

 

PRACA RĘCZNA LUB 
AUTOMATYCZNA

 

AUTOMATYKA 
POGODOWA

 

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

 

PRZYSTOSOWANY DO
MONTAŻU W UKŁADACH

ZAMKNIĘTYCH

Miałowo-węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym 

SZYBKI I ŁATWY 
MONTAŻ

KOMFORT 
UŻYTKOWANIA

PRZYSTOSOWANY 
DO MONTAŻU
W UKŁADACH 
ZAMKNIĘTYCH

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

PRACA RĘCZNA
LUB

AUTOMATYCZNA

100 %
ZWROTU KOSZTÓW

GAUR DUO PLUS



Miałowo-węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym 

BIZON   DUO
Węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem ślimakowym 

To stalowy kocioł dwupaleniskowy, wyposażony zarówno 
w palenisko automatyczne ze ślimakowym podajnikiem 
paliwa jak i w palenisko dodatkowe w postaci stałego rusztu 
chłodzonego wodą. 

W zależności od wymagań  klienta kocioł wyposażony jest 
w palnik retortowy stalowy lub palnik żeliwny Eko-Energia. 
Kocioł przystosowany jest do spalania węgla typu Eko-groszek 
za pomocą paleniska automatycznego, a także grubszego 
sortymentu węgla lub drewna kawałkowego na palenisku 
dodatkowym.
Wymiennik typu półkowego z poziomo osadzonymi 
przegrodami zapewnia nie tylko doskonały odbiór ciepła ze 
spalin lecz także umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie jego 
powierzchni. 

Bizon Duo plus został wyposażony w sterownik ST-481 
kontrolujący precyzyjnie cały proces spalania oraz podawania 
paliwa a także zapewniający optymalną regulację obiegów 
grzewczych między innymi dzięki standardowo wbudowanej 
automatyce pogodowej sterującej pracą zaworu 
mieszającego z siłownikiem. Sterownik może współpracować 
z czterema pompami zewnętrznymi : pompą podstawowego 
układu grzewczego, stale pracującą w okresie grzewczym, 

pompą przewałową, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz 
pompą dodatkowego układu grzewczego np. ogrzewania podłogowego. W celu 
rozbudowania instalacji o dodatkowy układ grzewczy mieszaczowy należy 
zamontować moduł rozszerzający ST-61  ( opcja dodatkowa ). 

Dzięki wspawanym fabrycznie mufom umożliwiającym podłączenie zaworu 
schładzającego, kocioł przystosowany jest także do montażu w układzie 
zamkniętym.

KOMFORT UŻYTKOWANIA I CZYSTA PRACA 
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Palnik wykonany w całości z żeliwa. Doskonale nadaje się do spalania gorszych 
jakościowo paliw oraz takich, które wykazują tendencję do tworzenia w procesie 
spalania tzw spieków. Paliwem podstawowym jest węgiel o granulacji do 32 mm. 
Bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych palnik nadaje się także do spalania 

biopaliw w postaci peletu czy zrębków drewna.  Ze względu na użyte do 
jego produkcji żeliwo palnik posiada dużo lepsze właściwości 
wytrzymałościowe zarówno w zakresie dużych temperatur jak 
i czynników chemicznych takich jak zawarta w węglu siarka przyczyniająca 
się do powstawania korozji. Ślimak podajnika również wykonany jest 
z żeliwa lecz z tzw żeliwa sferoidalnego, którego struktura sprawia, że 
może ono podlegać odkształceniom bez uszkodzeń oraz odporne jest na 
ściskanie i zginanie. Zastosowanie żeliwa sprawia, że podajnik pracuje 
ciszej niż w przypadku ślimaków wykonanych ze stali oraz w mniejszym 
stopniu przyczynia się do przenoszenia drgań na pozostałe elementy 
kotła.



BIZON DUO
Węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem ślimakowym

grubość blachy wymiennika 6 6 6

7 553 8 531 10 270

6 - 22 10 - 30 15 - 43zmienny zakres mocy

moc cieplna nominalna

7 659 8 649 10 389

cena netto z palnikiem standardowym 

cena netto z palnikiem żeliwnym 

BIZON DUO PLUS
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ZABEZPIECZENIE POWROTU STEROWANIE ZAWOREM
MIESZAJĄCYM

 

PRACA RĘCZNA LUB 
AUTOMATYCZNA

 

AUTOMATYKA 
POGODOWA

 

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

 

PRZYSTOSOWANY DO
MONTAŻU W UKŁADACH

ZAMKNIĘTYCH

BIZON DUO PREMIUM

9 063 10 041 11 780

6 - 22 10 - 30 15 - 43zmienny zakres mocy

moc cieplna nominalna

9 186 10 194 11 898

cena netto z palnikiem standardowym 

cena netto z palnikiem żeliwnym 

SZYBKI I ŁATWY 
MONTAŻ

KOMFORT 
UŻYTKOWANIA

100 %
ZWROTU KOSZTÓW

HZP
W ZESTAWIE

Z KOTŁEM

5
lat

GWARANCJA
NA SZCZELNOŚĆ 

WYMIENNIKA

ZAWÓR MIESZAJĄCY
Z SIŁOWNIKIEM 
W ZESTAWIE Z

KOTŁEM

AUTOMATYKA 
POGODOWA 

SZYBKI MONTAŻ PRZYSTOSOWANY 
DO MONTAŻU
W UKŁADACH 
ZAMKNIĘTYCH

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

PRACA RĘCZNA
LUB

AUTOMATYCZNA

W ofercie kotłów BIZON DUO znajdują się kotły z linii PLUS oraz PREMIUM. Linia kotłów PLUS obejmuje konstrukcję 
standardową kotła BIZON DUO wraz ze sterownikiem ST-481 T ze sterowaniem pogodowym, zaś linia PREMIUM to kotły 
wyposażone dodatkowo w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy, którego konstrukcja i zalety montażu zostały szczegółowo 
opisane  na stronie 2 katalogu.

KOTŁY  i PLUS PREMIUM

HZP w wersji PRAWEJ lub LEWEJ należy określić w zamówieniu !!!



Miałowo-węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym 

BIZON 
Węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem ślimakowym 

KOMFORT I JAKOŚĆ NA TWOJĄ KIESZEŃ 
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Bizon to ekonomiczny kocioł dla użytkowników poszukujących 
ekologicznych a zarazem tanich rozwiązań. Kocioł ten 
z powodzeniem zapewnia wysoki komfort użytkowania przy 
niskich kosztach eksploatacji. Dzięki swojej zwartej budowie 
doskonale nadaje się do montażu w budynkach o ograniczonych 
możliwościach gabarytowych kotłowni. Kocioł wyposażony jest 
w palenisko retortowe zarówno stalowe jak i opcjonalnie 
w żeliwny palnik Ekoenergia, przeznaczony do spalania węgla typu 
eko-groszek. Na wyposażeniu kotła znajduje się także palenisko 
awaryjne przeznaczone do spalania grubszego sortymentu węgla 
czy drewna kawałkowego. 

Półkowa konstrukcja wymiennika zapewnia maksymalny odbiór 
ciepła ze spalin i umożliwia łatwe czyszczenie jego powierzchni 
dzięki czemu kocioł utrzymuje stale wysoką sprawność.

Kocioł Bizon został wyposażony w sterownik ST-481T kontrolujący 
precyzyjnie cały proces spalania oraz podawania paliwa a także 
zapewniający optymalną regulację obiegów grzewczych między 
innymi dzięki standardowo wbudowanej automatyce pogodowej 
sterującej pracą zaworu mieszającego z siłownikiem. 

Sterownik może współpracować z czterema pompami zewnętrznymi : pompą podstawowego układu 
grzewczego, stale pracującą w okresie grzewczym, pompą przewałową, pompą 
ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz pompą dodatkowego układu 
grzewczego np. ogrzewania podłogowego. W celu rozbudowania instalacji o 
dodatkowy układ grzewczy mieszaczowy należy zamontować moduł rozszerzający 
ST-61  ( opcja dodatkowa ). 

Dzięki wspawanym fabrycznie mufom umożliwiającym podłączenie zaworu 
schładzającego, kocioł przystosowany jest także do montażu w układzie 
zamkniętym. 

Palnik wykonany w całości z żeliwa. Doskonale nadaje się do spalania 
gorszych jakościowo paliw oraz takich, które wykazują tendencję do 
tworzenia w procesie spalania tzw spieków. Paliwem podstawowym 
jest węgiel o granulacji do 32 mm. Bez wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych palnik nadaje się także do spalania biopaliw w postaci 
peletu czy zrębków drewna.  Ze względu na użyte do jego produkcji 
żeliwo palnik posiada dużo lepsze właściwości wytrzymałościowe 
zarówno w zakresie dużych temperatur jak i czynników chemicznych 
takich jak zawarta w węglu siarka przyczyniająca się do powstawania 
korozji. Ślimak podajnika również wykonany jest z żeliwa lecz z tzw 

żeliwa sferoidalnego, którego struktura sprawia, że może ono podlegać odkształceniom bez uszkodzeń oraz 
odporne jest na ściskanie i zginanie. Zastosowanie żeliwa sprawia, że podajnik pracuje ciszej niż w przypadku 
ślimaków wykonanych ze stali oraz w mniejszym stopniu przyczynia się do przenoszenia drgań na pozostałe 
elementy kotła.



BIZON 
Węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem ślimakowym

BIZON PLUS
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ZABEZPIECZENIE POWROTU STEROWANIE ZAWOREM
MIESZAJĄCYM

 

PRACA RĘCZNA LUB 
AUTOMATYCZNA

 

AUTOMATYKA 
POGODOWA

 

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

 

PRZYSTOSOWANY DO
MONTAŻU W UKŁADACH

ZAMKNIĘTYCH

BIZON PREMIUM

SZYBKI I ŁATWY 
MONTAŻ

KOMFORT 
UŻYTKOWANIA

100 %
ZWROTU KOSZTÓW

HZP
W ZESTAWIE

Z KOTŁEM

5
lat

GWARANCJA
NA SZCZELNOŚĆ 

WYMIENNIKA

ZAWÓR MIESZAJĄCY
Z SIŁOWNIKIEM 
W ZESTAWIE Z

KOTŁEM

AUTOMATYKA 
POGODOWA 

SZYBKI MONTAŻ PRZYSTOSOWANY 
DO MONTAŻU
W UKŁADACH 
ZAMKNIĘTYCH

TRYB OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

PRACA RĘCZNA
LUB

AUTOMATYCZNA

W ofercie kotłów BIZON znajdują się kotły z linii PLUS oraz PREMIUM. Linia kotłów PLUS obejmuje konstrukcję standardową 
kotła BIZON wraz ze sterownikiem ST-481T ze sterowaniem pogodowym, zaś linia PREMIUM to kotły wyposażone dodatkowo 
w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy, którego konstrukcja i zalety montażu zostały szczegółowo opisane na stronie 
2 katalogu.

KOTŁY  i PLUS PREMIUM

5 5 6

6 - 19 8 - 27 15 - 43zmienny zakres mocy

moc cieplna nominalna

6 023 6 892 8 903

6 139 6 997 8 994

cena netto z palnikiem standardowym 

cena netto z palnikiem żeliwnym 

7 433 8 302 10 313

6 - 19 8 - 27 15 - 43zmienny zakres mocy

moc cieplna nominalna

7 549 8 412 10 423

cena netto z palnikiem standardowym 

cena netto z palnikiem żeliwnym 

HZP w wersji PRAWEJ lub LEWEJ należy określić w zamówieniu !!!
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Kocioł ŻUBR PELLET LUX powstał w odpowiedzi na najwyższe 
wymagania pod względem jakości oraz komfortu użytkowania 
jakie stawiają przed nami nasi klienci. 
Kocioł znajduje swoje zastosowanie w ogrzewaniu budynków 
jedno i wielorodzinnych a także budynków użyteczności 
publicznej, warsztatów, biur itp. Przeznaczony jest do spalania 
biomasy w postaci granulatu drzewnego (pelet). 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym, zastosowaniu 
sondy lambda i sondy spalin a także najwyższej jakości podzespołom, kocioł 
osiąga wysoką sprawność do 92% a także cechuje się niskimi parametrami 
emisyjności dwutlenku węgla i niskimi kosztami eksploatacji. 

Praca kotła jest w pełni zautomatyzowana a jego obsługa ogranicza się do 
napełnienia zbiornika paliwem i usunięcia popiołu. Także czyszczenie 
wymiennika wykonywane przez użytkownika ograniczono do minimum dzięki zastosowanemu 
automatycznemu systemowi czyszczenia. 

Całość procesu spalania kontrolowana jest przez sterownik ESTYMA CONTROL M RS, który oprócz 
standardowej obsługi dwóch pomp, płynnej regulacji mocy wentylatora, kontroli rozpalania 
i temperatury spalin, zapewnia pogodową regulację temperatury czynnika C.O. a także obsługuje 
funkcję automatycznego czyszczenia wymiennika i pneumatycznego podawania paliwa. 

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa eksploatacji , kocioł wyposażony 
jest w czterodrogowy zawór mieszający z siłownikiem.

Dzięki zaprezentowanym rozwiązaniom kontrukcyjno-technicznym kocioł spełnia najwyższe 
wymogi jakościowe i znajduje się w V klasie energetycznej według normy EN-303:5-2012.

Moc kotła

Masa kotła

Średnica przyłącza

Pojemność wodna

Głębokość kotła

Wysokość kotła

Paliwo

Pojemność kosza na paliwo-standard

Cena

kW

[cale]

3[dm ]

[mm]

[mm]

[litry]

zł

[kg]

10

5/4"

55

800

1275

169

14 728,24

320

15

5/4"

55

800

1275

169

14 728,24

320

25

5/4"

52

800

1275

169

15 155,66

320

40

5/4"

63

800

1375

196

16 867,33

370

60

5/4"

74

800

1485

Granulaty drewna 6mm

223

20 290,66

420

Średnica wylotu spalin [mm] 153 153 153 153 180

Szerokość kotła [mm] 1140 1140 1140 1140 1140

ŻUBR PELLET LUX
Kocioł grzewczy na pellet

PRZYSTOSOWANY DO 
UKŁADU ZAMKNIĘTEGO

AUTOMATYKA POGODOWA 

STEROWANIE ZAWOREM 
4-DROGOWYM

KLASA ENERGETYCZNA ZGODNIE 
Z  E N - P N  3 0 3 - 5 / 2 0 1 2

klasa
5

SONDA LAMBDA 
W STANDARDZIE

Kotły występują z zasobnikiem z prawej lub lewej strony co należy określić w zamówieniu
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Kocioł ŻUBR PELLET 

Należy do linii automatycznych kotłów TAURUS. 
Przeznaczony jest do spalania peletu dzięki 
zamontowanemu z boku kotła palnikowi typu 
zrzutkowego. 

ŻUBR PELLET produkowany jest standardowo 
w mocach od 16 do 50 kW dzięki czemu kocioł ten 
z powodzeniem może być stosowany do 
ogrzewania zarówno w budownictwie jedno 
i wielorodzinnym a także w budynkach 
użyteczności publicznej, warsztatach itp . 

Sprawdzona konstrukcja wymiennika typu 
płomieniówkowego sprawia, że kocioł osiąga 
bardzo wysoką sprawność do 90%. Całkowicie 

zautomatyzowany proces spalania zapewnia najwyższy komfort użytkowania. 

W tym celu kocioł wyposażony został w sterownik ST-717, sterujący procesem rozpalania (grzałką), podawaniem 
paliwa , nadmuchem , pracą dwóch pomp , dwoma zaworami mieszającymi a także podajnikiem głównym 
i dodatkowym. Sterownik współpracuje także z termostatem pokojowym i modułem GSM. 

Moc kotła

Przyłącze gwintowane

Pojemność wodna

Wysokość osł. czopucha

Średnica Wylotu spalin

Szer. kotła z zamontowanym palnikiem

Głębokość kotła

Wysokość

Wymagany ciąg spalin

Masa kotła

Pojemność kosza na paliwo-standard

Cena

kW

[cale]

3[dm ]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Pa]

[kg]

[litry]

zł

16

5/4"

83

1150

160

590

845

1330

20

270

650

9 704,28

24

5/4"

94

1250

160

590

845

1430

20

320

650

10 343,28

35

5/4"

147

1623

160

590

845

1805

20

385

650

11 692,28

ŻUBR PELLET

PRZYSTOSOWANY DO 
UKŁADU ZAMKNIĘTEGO

AUTOMATYKA POGODOWA 

D UŻA  P OJE MNO Ś Ć 
ZASOBNIKA NA PELLET

STEROWANIE ZAWOREM 
4-DROGOWYM

KLASA ENERGETYCZNA ZGODNIE 
Z  E N - P N  3 0 3 - 5 / 2 0 1 3 R .

klasa
5

650
litrów

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa 
eksploatacji, kocioł wyposażony jest w czterodrogowy zawór 
mieszający z siłownikiem a także pogodowy sterownik zaworu 
ST-430. 

Zastosowanie ślimaka podającego umożliwia umiejscowienia 
zasobnika paliwa w dowolnym miejscu obok kotła. 

W kotle ŻUBR PELLET zastosowano nowatorski system czyszczenia 
wymiennika za pomocą ręcznie uruchamianej dźwigni , który zwalnia 
użytkownika z częstego rozbierania i czyszczenia kotła. 

Ruszt zastępczy umożliwia spalanie w trybie ręcznym drewna 
kawałkowego bez konieczności demontażu palnika. 

Kocioł grzewczy na pellet

Kotły występują z palnikiem z prawej lub lewej strony co należy określić przy zamówieniu
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Kotłownie dużych mocy wykonujemy w oparciu 
o kotły z podajnikami o mocy do 1200 KW.

Zautomatyzowane kotłownie węglowe to idealne rozwiązanie dla 
ogrodnictwa, hodowców drobiu, zakładów przemysłowych, kościołów, 
szkół oraz obiektów użyteczności publicznej. Budowane w oparciu o kotły 
Bizon i Gaur zapewniają wygodę i oszczędności w obsłudze.
Elektroniczne sterowanie zapewnia stabilną i ekonomiczną pracę, 
a obsługa ogranicza się do zakładunku paliwa do zasobników 
i odżużlowania popielnika. Palacz nie musi ciągle nadzorować pracy 
urządzeń, ponieważ system zabezpieczeń i alarmów zapewniają 
bezpieczną i bezawaryjną pracę.

Konkretne modele kotłów dopasowywane są do warunków jakie posiada 
obiekt. Najprostsze jest dobranie urządzeń do nowobudowanego obiektu. 
Więcej problemów stwarza modernizacja istniejącej kotłowni, nierzadko 
zlokalizowanej w piwnicach kilkupiętrowego budynku, bez odpowiedniego 
wejścia i wysokości (niewiele ponad dwa metry). Wówczas kotły buduje się 

segmentowo i łączy dopiero na miejscu, i w prawie każdym przypadku udaje się znaleźć rozwiązanie dające 
pewność niezawodnej pracy i zadowolenie klienta.

Dużą szansą dla wielu inwestorów są środki z Funduszy Ochrony Środowiska, gdzie szczególnie traktowane są 
kotłownie większych mocy, parametry emisji spalin tych kotłów (co potwierdzają atesty). Pozwala to ubiegać się 
o preferencyjne niskooprocentowane kredyty na sfinansowanie budowy bądź modernizacji kotłowni a do tego 
możliwe jest również częściowe umorzenie spłaty. Atrakcyjne oferty kredytowania posiada również Bank 
Ochrony Środowiska.

Doradzamy, organizujemy i pomagamy w uzyskaniu środków z powyższych źródeł, przez co zmniejszony zostaje 
wkład własny inwestora.

20-55

580

tak

opcja

1380

250

20-30

280

610

1720

850

1230

5,0

50

30-87

730

nie

1380

250

20-30

280

790

1740

850

1430

7,4

74

40-110

1100

nie

1320

250

20-30

860

1300

1650

1700

2300

11,6

100

60-170

1100

nie

1630

300

20-30

860

1800

1950

1670

2300

17

150

80-220

1200

nie

1830

300

20-30

860

2500

2200

1950

2280

21,5

200

100-270

1370

nie

1830

300

20-30

860

2600

2200

1900

2500

25,5

250

130-330

1550

nie

1970

350

30-40

1100

2600

2300

2350

3000

32

300

160-440

1500

nie

2400

400

30-40

1100

4300

2800

2940

3000

41

400

200-520

1500

nie

2400

400

30-40

1100

5000

2730

3100

3000

48

500

11 227 15 923 22 050 31 395 41 685 51 870 63 420 78 697 95 550

nie nie model B model C model B model B model B tak tak

zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

moc cieplna nominalna

szerokość bez zasobnika

głębokość z zasobnikiem

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

wysokość środka wylotu spalin

palenisko awaryjne

wymiennik w wersji segmentowej

cena netto 

szerokość z zasobnikiem

wyjścia do układu zamkniętego

kocioł z podajnikiem retortowym Bizon 

nie nie nie nie nie nie nie nie

KOTŁY PODAJNIKOWE /duże moce

250-600

1720

nie

nie

2650

400

30-40

1100

6500

3000

3200

3150

61

600

114 114

tak
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20-55zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

tak

opcja

200

20-30

250

620

1570

1350

800

5,5

50

30-83

nie

250

20-30

450

950

1770

1590

1000

7,9

75

40-110

nie

300

20-30

550

1510

1970

1700

1060

10,5

100

80-220

nie

300

30-40

650

1750

2120

1780

1260

14,7

150

nie

300

30-40

800

2010

2300

2030

1320

19,6

200

100-280 120-320

nie

300

30-40

1000

2600

2300

2030

1480

23,8

250

nie

300

30-40

1200

3100

2300

2030

1670

28,6

300

Zarówno kotły Gaur jak i Bizon wyposażone są fabrycznie w sterownik ST-40,obsługujący pracę wentylatora jak i 
pompy obiegowej C.O., pompy ogrzewania podłogowego,pompy ładującej zasobnik c.w.u. a także pompy 
cyrkulacyjnej c.w.u. Płaszcz wewnętrzny wymiennika kotłów wykonany jest ze stali 1.0425 o grubości od 6 do 8 
mm. Zewnętrzną część wymiennika stanowi płaszcz wykonany ze stali 1.0038 o grubości od 3 do 5 mm. 
Wymiennik izolowany jest warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm i jest zamknięty w obudowie z blachy 
malowanej proszkowo o grubości 0,8 mm.
Segmentowa budowa wymienników ułatwia transport i posadowienie kotła w nawet trudno dostępnych 
pomieszczeniach.
Wymiary kotłów oraz szczegółowe parametry dostępne są na stronie internetowej:

Istnieje możliwość skonfigurowania kotła pod konkretną inwestycję. W tym przypadku ceny są ustalane 
indywidualne na zapytanie inwestora.

www.kotly-taurus.pl

moc cieplna nominalna

szerokość z zasobnikiem

głębokość z zasobnikiem

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

10 185 14 490 17 325 25 200 33 600 41 580 52 549

wysokość środka wylotu spalin

palenisko awaryjne

wyjścia do układu zamkniętego

cena netto 

60-170

1570 1770 1970 2120 2300 2300 2300

nie nie nie nie nie nie

20-55

580

tak

tak

1380

250

20-30

280

650

1720

850

1240

5,0

50

30-87

740

nie

tak

1460

250

20-30

280

750

1740

860

1430

7,4

74

40-110

1100

nie

tak

1520

250

20-30

860

1400

1850

1600

2300

11,9

100

60-165

1100

nie

tak

1720

300

20-30

860

1650

2050

1600

2300

15,2

150

80-220

1100

nie

tak

1830

300

20-30

860

2300

2200

1950

2200

21

200

100-270

1300

nie

tak

1830

300

20-30

860

2600

2150

1950

2400

25,5

250

12 600 17 115 23 625 32 970 43 575 53 760

nie nie nie nie nie nie

zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

moc cieplna nominalna

szerokość bez zasobnika

głębokość z zasobnikiem

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

wysokość środka wylotu spalin

palenisko awaryjne

wymiennik w wersji segmentowej

cena netto 

szerokość z zasobnikiem

wyjścia do układu zamkniętego

300-750

1950

nie

nie

2700

500

30-40

1100

8000

3050

3700

3400

74

750

360-900

1960

nie

nie

2690

500

30-40

1100

10000

3050

3850

3400

94

900

123 532 134 295

tak tak

400-1200

2190

nie

nie

2790

500

30-40

1100

14000

3150

4160

3620

123

1200

151 987

tak

kocioł Bizon z dodatkowym rusztemkocioł Bizon c.d.

Kocioł z podajnikiem tłokowym GAUR 

KOTŁY PODAJNIKOWE /duże moce
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Wszystkie kotły Taurus dzięki dodatkowym mufkom mogą współpracować z zaworami 
bezpieczeństwa termicznego. Dzięki temu rozwiązaniu, możemy zgodnie z normami 
i przepisami budowlanymi zamontować kotły TAURUS w układzie zamkniętym. Możemy 
zrobić to w oparciu o opisywane niżej kompletne urządzenie lub dobrać poszczególne 
urządzenie osobno.

Zabezpieczenie termiczne instalacji np. SYR 
5067 służy do zabezpieczania kotłów na paliwo 
stałe w instalacjach grzewczych, wyposażonych 
w zawory termostatyczne zgodnie z Normą 
Polską PN-EN303-5.

Zawór zabezpieczenia termicznego 
składa się z następujących części:
- zaworu zwrotnego,
- reduktora ciśnienia,
- sterowanego termicznie zaworu 

napełniającego i wyrzutowego,
- czujnika temperatury z kapilarą.

ZABEZPIECZENIE do układów zamkniętych

Zawór redukcyjny jest połączony z siecią wodną. 
Wyjście sterowanego termicznie zaworu 
napełniającego podłączone jest do przewodu 
powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku 
obok. Do przewodu zasilającego podłączony 
jest zawór wyrzutowy, aby umożliwić wyrzut 
przegrzanego czynnika grzewczego powyżej 

o+100 C (przy jednoczesnym dopływie zimnej 
wody przez zawór redukcyjny), co ma 
spowodować obniżenie temperatury w kotle.
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Moduł ST-61 przeznaczony jest do obsługi dodatkowego zaworu mieszającego trój- lub czterodrożnego, przy 
pomocy regulatora TECH ST 481-T. Oprócz sterowania zaworem, moduł ST-61 posiada funkcję ochrony powrotu 
oraz sterowanie pogodowe. Jeden moduł może obsługiwać tylko jeden zawór. W przypadku sterowania dwoma 
zaworami należy użyć dwóch modułów.

 

Dodatkowa obudowa maskująca dla kotłów BIZON DUO i GAUR DUO (w mocach od 18,5-37kW) - która czyni 
kocioł jeszcze bardziej estetycznym. 
Wykonana jest z malowanej proszkowo blachy. Poza względami estetycznymi zabezpiecza przed poparzeniem 
się o gorące elementy kotła (np. drzwiczki). 
Kotły z dodatkową obudową należy zamawiać z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

 Zestaw zawiera:

- Kabel sieciowy z wtyczką;
- Kabel komunikacyjny RS z wtykiem typu MOLEX;
- Kabel adapter MOLEX Rj12 ;
- Czujnik zaworu typu KTY;
- Czujnik powrotu typu KTY;
- Moduł sterujący w obudowie.

Moduł ST-61do dodatkowego obiegu grzewczego

Dodatkowa obudowa maskująca (opcja dodatkowa)

cena netto 
bez względu 
na moc kotła

500 zł

cena netto 

349 zł

AKCESORIA



Doceniają nas fachowcy oraz użytkownicy

Konsumencki 
Lider 
Jakości 
2013

Złoty 
Instalator

2013

Kotły zasypowe dużej mocy

Poznaj naszą pozostałą ofertę kotłów TAURUS

ORYKS W ORYKS N

www.kotly-taurus.pl


