
klasa 5klasa 5
dostępny w mocach  30, 40, 50 i 70 kW

PROTECH MAXI PROTECH MAXI PROTECH MAXI 

MAXI 30 MAXI 40 MAXI 50 MAXI 75 

“Certyfikat 5-klasy” - Zgodność z normą PN/EN 303-
5:2012  dla paliwa ekogroszek

“ECODESIGN” - Zgodność z Rozporządzeniem Komisji 
(UE) 2015/1189 dla paliwa ekogroszek

Moc nominalna 30 kW 41 kW 51,7 kW 75 kW

Sprawność kotła 89 % 89,7 % 91,4 % 91,9 %

Zakres regulacji mocy 9 - 30 kW 12,3- 41 kW 15,6 - 51,7 kW 22,5 - 75 kW

Zużycie paliwa przy mocy nominalnej 4,8 kg/h 6,4 kg/h 7,4 kg/h 10,7 kg/h

Strumień spalin za czopuchem 18.4 g/s 21,7 g/s 32,5 g/s 46 g/s

Pojemność zasobnika (EKO / NG) 3  3 3  3 3 3190 dm / 230 dm 190 dm / 230 dm 500 dm 500 dm

Temperatura spalin o100 - 140 C o100 - 140 C o100 - 220 C o100 - 220 C

Minimalny wymagany ciąg kominowy 10 - 25 Pa 10 - 30 Pa 20 - 35 Pa 20 - 35 Pa

Masa kotła (EKO / NG) 550 kg / 570 kg 600 kg / 620 kg 880 kg 1030 kg

Powierzchnia wymiany ciepła kotła 2 2 2 24,1 m 4,9 m 6,4 m 8,8 m

Pojemność wodna 3 3 3 3112 dm 125 dm 171 dm 225 dm

Średnica wylotu spalin 160 mm 160 mm 160 mm 200 mm

Średnica króćców wody grzewczej i powracającej 1 1/2 “ 1 1/2 “ 1 1/2 “ 2 “

oOpory przepływu wody przez kocioł Δt = 20 C 20 - 30 mbar 20 - 30 mbar 26 - 32 mbar 20 - 30 mbar

Pobór energii elektrycznej przez motoreduktor 90 W 90 W 180 W 180 W

Pobór energii elektrycznej przez wentylator max. 85 W max. 260 W max. 260 W max. 260 W

Maksymalne ciśnienie robocze wody 2 bar 2 bar
1,5 bar (dot. ukł. otwar-

tego)
1,5 bar (dot. ukł. otwar-

tego)

Ciśnienie próbne wody 3 bar

Grupa płynów 2 - woda

Zalecana temperatura robocza kotła o65 - 80 C

Maksymalna temperatura wrobocza kotła o90 C

Minimalna temperatura wody powracającej do kotła o50 C

Maksymalny dopuszczalny poziom medium grzewczego 20 m

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

Poziom hałasu < 65 (A) dB

• • CECHY KOTŁÓW: Certyfikowana stal kotłowa:
Kotły tej serii wyróżnia stalowy wymiennik wykonany z
najwyższej jakości stali kotłowej stopu P265GH o
grubości ścianki 6 mm. Wysoka sprawność odzysku
ciepła:
• Nasze kotły posiadają jedne z najwyższych na rynku
powierzchni wymiennika, co przekłada się na wysoki
odzysk ciepła ze strumienia spalin oraz dużo mniejsze
zużycie opału - czyniąc eksploatację kotłów tej serii
wyjątkowo ekonomiczną.
• Zdalne sterowanie kotłem (dotyczy kotłów z
sterownikiem PROTECH KOMFORT RT-16) Dla
inwestorów szczególnie ceniących komfort obsługi
oferujemy możliwość doposażenia kotła o opcjonalny
moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie kotłem
wraz z podglądem pracy instalacji oraz jego statusu z
dowolnego miejsca za pomocą smartphona (aplikacja
PROTECH na iOs oraz Android) bądź poprzez
przeglądarkę internetową.
• Niezawodność i bezpieczeństwo: Kocioł posiada kilka
niezależnych rozwiązań zapewniających niezawodne i
bezpieczne użytkowanie kotła, jak m.in. czujnik
temperatury kotła, czujnik temperatury rury podajnika
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(w przypadku wykrycia żaru w rurze podajnika wypycha 
awaryjnie paliwo i wyłącza wentylator) oraz opcjonalny zawór 
bezpieczeństwa STS (patrz lista wyposażenia).
• Gwarancja najwyższej jakości. Dobór każdej części kotła to 
efekt naszego wieloletniego doświadczenia. Korzystamy tylko z 
najwyższej jakości, sprawdzonych komponentów, aby
zagwarantować pełną niezawodność.
• Niezawodny palnik retortowy. To trwała i sprawdzona od lat 
nasza autorska konstrukcja, specjalnie zaprojektowany do 
maksymalnie efektywnego spalania ekogroszku z bardzo 
wysoką sprawnością. 
• Kolano retorty oraz ruszt wykonane są z żeliwa.
• Wymiennik płomieniówkowy. Ten łatwy w czyszczeniu typ
wymiennika w połączeniu z wyjątkowo dużą powierzchnią
odzysku ciepła ze spalin sprawia, że kotły firmy Protech
cechuje wyjątkowo wysoka realna wartość sprawności cieplnej
przy minimalnym zużyciu opału.
• Nowoczesny i intuicyjny sterownik. Najwyższy model
sterownika PROTECH KOMFORT RT-16, który obsługuje
m.in.: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U.,
pompę cyrkulacyjną, 2x  obiegi grzewcze, 2x  termostaty
pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia 
współpracę z dodatkowym źródłem ciepła. 

Deflektor/Ceramika dopalająca spaliny:
•Specjalne płyty ceramiczne (w modelach: 30, 40 i 50) lub deflektor + płyty (w modelu 75) powodują, że
nagrzewając się do temperatur ponad 1000 C̊  pełnią funkcję katalizatora spalin, znacznie obniżają emisję
produktów ubocznych procesu spalania: tlenków oraz pyłów. Jednocześnie takie rozwiązanie podnosi sprawność 
kotła i obniża zużycie opału. 
• Zmienny wylot czopucha:To unikalne rozwiązanie umożliwia łatwe i komfortowe podłączenie kotła do każdego
komina przy użyciu minimalnej długości przewodów spalinowych co obniża koszt podłączenia i eliminuje
konieczność ewentualnych przeróbek.
• Bezpieczeństwo i wygoda obsługi:
Zasobnik posiada system komfortowego zamykania oraz podwójny siłownik powietrzny. Gumowa uszczelka
umieszczona została w górnej klapie co znacznie przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność.
• Ochronne drzwi przednie: Posiadają dodatkową warstwą izolacyjną w środku, co zmniejsza straty ciepła i 
zwiększa sprawność cieplną kotła. Podwójne króćce przyłączeniowe:
• Wyprowadzenie po obu stronach kotła króćców znacznie ułatwia montaż i  jego dogodne poprowadzenie w
kotłowni oraz obniża jego koszt, poprzez zminimalizowanie odcinków rur i ilości kształtek.
• Uniwersalną konstrukcję:
Umożliwia zmianę strony zasobnika, dzięki czemu można go umiejscowić i dostosować do każdego rodzaju
kotłowni.

DODATKOWE WYMIARY, ŚREDNICE

30 40 50 75

Średnice króćców przyłączeniowych cal 1  1/2 1  1/2 1  1/2 2

Średnica zewnętrzna czopucha mm 160 160 160 200

Wysokość do osi czopucha mm 1275 1275 1582 1582

Wysokość z otwartą k lapą zasobnika mm 1500 (EKO)
1800 (NG)

1500 (EKO)
1800 (NG) 2173 2173
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