
Wydajność 
i wygoda
GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY  
JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNE

Niedźwiedź 
20 KLOM, 30 KLOM, 
40 KLOM, 50 KLOM
Niedźwiedź 
20 KLZ, 30 KLZ, 40 KLZ

Niedźwiedź 20, 30, 40, 50 KLOM 
Niedźwiedź 20, 30, 40 KLZ

Zawsze po Twojej stronie

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.



Kocioł NIEDŹWIEDŹ – komfort i zaufanie!

NIEDŹWIEDŹ KLOM
Kocioł jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem c.w.u., 
dostępny w wersjach o mocy 17, 26, 35 i 45 kW. W nowej konstrukcji:
•	 	 jeszcze wygodniejsza obsługa: nowy panel sterowniczy z wyświetla-

czem;
•	 	lepsza i oszczędniejsza praca kotła: modulacja mocy palnika za-

miast regulacji dwustopniowej;
•	 	wydłużona praca pompy w celu ochrony kotła przed przegrzaniem;
•	 	więcej komfortu: wbudowana regulacja pogodowa oraz sensor  tem-

peratury zewnętrznej w wyposażeniu standardowym;
•	 	wygodniejszy montaż: uproszczony sposób podłączenia zasobnika 

za pomocą czujnika temperatury*, nóżki o regulowanej wysokości  
do wypoziomowania urządzenia;

•	 	szybszy serwis i konserwacja: autodiagnostyka z wyświetlaniem

NIEDŹWIEDŹ KLZ 
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., dostępny  
w wersjach o mocy 17, 26 i 35 kW. 
•		duży komfort ciepłej wody: pojemność zasobnika zwiększona do 90 

litrów;
•		bardzo wygodna obsługa: bardziej funkcjonalny programator 

dobowy umożliwiający nie tylko sterowanie pracą instalacji grzewc-
zej, lecz także procesem przygotowania ciepłej wody;

•		lepsza kontrola pracy: nowy wyświetlacz pokazuje dodatko-
wo zadaną temperaturę obiegu grzewczego wyliczoną przez 
automatykę pogodową;**

•		większa oszczędność: wbudowane naczynie wzbiorcze c.w.u. 4 l 
zapobiegające stratom c.w.u. podczas podgrzewania wody.

  * Czujnik dostępny osobno.
**  Dotychczasowe funkcje wyświetlacza – wskazywanie aktualnej temperatury obiegu c.o. i temperatury wody w zasobniku – pozostają bez zmian.

NIEDŹWIEDŹ to sprawdzony i niezawod-
ny stojący kocioł gazowy z wymienni-
kiem żeliwnym. Wydajność, solidność 
i niezwykle prosta obsługa sprawiają, 
że produkt ten cieszy się popularnością 
i zaufaniem wśród instalatorów i użyt-
kowników. Seria została teraz udosko-
nalona tak, aby zapewnić jeszcze więcej 
wygody i komfortu.
•	 	Ciepła	 woda	– w NIEDŹWIEDZIU KLZ 

dostępna w dużej ilości dzięki wbu-
dowanemu zasobnikowi c.w.u. 90 l, 
w NIEDŹWIEDZIU KLOM – dzięki moż-
liwości współpracy z osobnym zasob-
nikiem.

•	 	Ogrzewanie – komfortowe dzięki wy-
sokiej mocy, oszczędne za sprawą 
płynnej modulacji palnika oraz moż-
liwości sterowania pracą instalacji 
grzewczej.

•	 	Komfort – duża wydajność, udosko-
nalone i przejrzyste panele sterowa-
nia, automatyka pogodowa w stan-
dardowym wyposażeniu.

Proces projektowania i produkcji kotłów 
NIEDŹWIEDŹ jest zgodny z wymogami 
międzynarodowej normy jakości ISO 
9001.

Dla kogo opracowano  
kocioł grzewczy NIEDŹWIEDŹ?

17 kW
26 kW
35 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLZ

17 kW
26 kW
35 kW
45 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLOM

Wydatek trwa∏y
ciep∏ej wody

KLZ 

16,4 l/min.
17,3 l/min.
17,4 l/min.

zale˝nie od modelu

17 kW
26 kW
35 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLZ

17 kW
26 kW
35 kW
45 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLOM

Wydatek trwa∏y
ciep∏ej wody

KLZ 

16,4 l/min.
17,3 l/min.
17,4 l/min.

zale˝nie od modelu

17 kW
26 kW
35 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLZ

17 kW
26 kW
35 kW
45 kW

zale˝nie od modelu

Moc
KLOM

Wydatek trwa∏y
ciep∏ej wody

KLZ 

16,4 l/min.
17,3 l/min.
17,4 l/min.

zale˝nie od modelu



Zalety kotła 
NIEDŹWIEDŹ

Komfort ciepłej wody 
z NIEDŹWIEDZIEM KLZ
•	 	 Dzięki wbudowanemu zasobnikowi kocioł zapewnia 

dostatek ciepłej wody. Teraz zbiornik ma pojemność 
aż 90 litrów, co gwarantuje użytkownikom jeszcze 
większy komfort.

•	 	Podgrzewanie c.w.u. jest funkcją priorytetową wobec 
przygotowania c.o., a ciepła woda jest podgrzewana z 
maksymalną mocą kotła.

•	 	Zasobnik kotła NIEDŹWIEDŹ KLZ jest przystosowany 
do pracy w obiegu cyrkulacyjnym, dzięki któremu – 
nawet wówczas, gdy kocioł jest oddalony od punktów 
poboru – z kranu płynie od razu ciepła woda. Podłą-
czenie do instalacji jest niezwykle proste i szybkie.

... i z NIEDŹWIEDZIEM KLOM
Moc urządzenia pozwala na doskonałą współ-
pracę z osobnym zasobnikiem c.w.u. Ko-
tły NIEDŹWIEDŹ KLOM świetnie sprawdzają się  
z zasobnikami oferowanymi przez Saunier Duval.
Dzięki udoskonalonej konstrukcji podłączenie za-
sobnika do kotła jest wyjątkowo proste i szyb-
kie – teraz wystarczy jedynie czujnik temperatu-
ry, aby kocioł mógł współpracować z zasobnikiem  
i pompą ładującą.

Kotły niekondensacyjne

Wszędzie pasuje
Kocioł gazowy NIEDŹWIEDŹ jest idealny do instalowania w pomiesz-
czeniach gospodarczych, nie wymaga dużej przestrzeni do montażu 
ani w trakcie konserwacji. Urządzenie jest optymalnym rozwiąza-
niem zarówno do nowych, jak i modernizowanych instalacji grzew-
czych. NIEDŹWIEDŹ może być także podłączany do starszych instalacji  
z otwartym naczyniem wzbiorczym.

Wyjątkowa wygoda obsługi
•	 	 Przejrzysty i prosty w obsłudze panel sterowania sprawia, że NIEDŹ-

WIEDŹ jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika. Regulacja jest 
bardzo łatwa, co eliminuje ryzyko pomyłek w ustawianiu kotła. 
Wszystkie parametry pracy można w prosty sposób ustawić za po-
mocą dwóch przycisków, a wartość parametrów oraz kody autodia-
gnostyki pokazywane są na wyświetlaczu. Panel znajduje się pod 
łatwo zdejmowaną pokrywą z tworzywa, która zabezpiecza przed 
przypadkową zmianą ustawień.

•	 	Zastosowanie odpowiedniego regulatora pokojowego gwarantu-
je najwyższy komfort i znacznie obniża koszty eksploatacji. Kotły 
NIEDŹWIEDŹ mogą współpracować z większością regulatorów Sau-
nier Duval: SD 2000, EXACONTROL 7 i EXACONTROL 7 RADIO.



Zalety konstrukcji kotła NIEDŹWIEDŹ

Inteligentny dzięki wbudowanemu mikroprocesorowi
•	 	 Mikroprocesor nie tylko kontroluje całość pracy kotła, lecz także reguluje modulację mocy 

oraz kieruje automatyką pogodową. Zapewnia więc precyzyjne sterowanie pracą kotła i do-
pasowanie wszelkich procesów.

•	 	Mikroprocesor odpowiada także za autodiagnostykę, w którą jest wyposażona nie tylko seria 
KLZ, lecz teraz także seria KLOM. Dzięki tej funkcji wszelkie sytuacje awaryjne (np. przerwa  
w dopływie gazu) są wykrywane i wskazywane na panelu wyświetlacza.

Oszczędny:
•	 	Modulacja palnika w kotle KLZ, a teraz także w kotle KLOM, umożliwia pracę ze zmienną 

mocą, a tym samym zmniejszenie ilości załączeń. Takie rozwiązanie pozwala na dostosowa-
nie mocy do wymagań użytkownika, dając jednocześnie oszczędność kosztów eksploatacji 
oraz zwiększenie trwałości urządzenia.

•	 	W kotle NIEDŹWIEDŹ KLZ zainstalowane jest 10-litrowe naczynie wzbiorcze c.o. Dzięki temu 
urządzenie można łatwo przyłączyć do instalacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów związanych z zakupem osobnego naczynia.

•	 	Nowy NIEDŹWIEDŹ KLZ został też wyposażony w 4-litrowe naczynie wzbiorcze c.w.u. Służy 
ono zmagazynowaniu nadmiaru wody, powstającego w wyniku zwiększenia jej objętości  
w trakcie podgrzewu. Jeżeli nie ma takiego naczynia, nadmiar wody trafia do kanalizacji.

•	 	Nowa konstrukcja pozwala na uniknięcie takich strat i oszczędność kosztów.
•	 	Kocioł KLZ posiada programator wbudowany w panel sterowania. Programator pozwala usta-

wić tryb pracy kotła w zależności od pory dnia i wybrać czas, kiedy w pomieszczeniach ma 
panować temperatura optymalna, obniżona lub kocioł ma być wyłączony (np. w nocy, w trak-
cie pobytu rodziny poza domem).

•	 	Nowością jest sterowanie procesem przygotowywania ciepłej wody. Użytkownik może wy-
brać godziny, w których kocioł podgrzewa zapas zmagazynowanej w  zasobniku wody – 
w  pozostałych godzinach kocioł nie będzie przygotowywał ciepłej wody.

Niezawodny i trwały
•	 	Wymiennik ma budowę członową i jest wykonany z żeliwa, dzięki czemu jest wyjątkowo trwa-

ły. Taki wymiennik doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych o dużej pojemności.
•	 	Wysokiej jakości automatyka gazowa Honeywell zapewnia sprawne zapalanie palnika i jego 

sterowanie pracą.
•	  Starannie przemyślana konstrukcja płyty palnika zapewnia równomierne mieszanie gazu  

z powietrzem, a więc gwarantuje stabilny proces spalania. W efekcie kocioł jest nie tylko eko-
nomiczny, ale też bezpieczny dla użytkownika i środowiska. Dodatkową zaletą konstrukcji 
jest niski poziom hałasu.

•	 	System kontroli ciągu kominowego czuwa nad bezpieczeństwem użytkownika. W razie za-
kłóceń ciągu (tj. blokady przewodu kominowego, niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych) układ kontroli wyłącza kocioł przez zamknięcie dopływu gazu.



Jeszcze większy komfort i wygoda
Kompletna automatyka pogodowa 
Wbudowana automatyka pogodowa jest standardowym elementem układu sterowania kotłów 
NIEDŹWIEDŹ KLZ i KLOM. W standardowym wyposażeniu kotłów jest też sensor zewnętrzny.
Automatyka pogodowa umożliwia sterowanie pracą kotła tak, aby temperatu-
ra wody grzewczej była zależna od temperatury na zewnątrz budynku. Sensor ze-
wnętrzny reaguje na wszelkie zmiany warunków atmosferycznych, a układ sterowa-
nia dostosowuje temperaturę c.o., utrzymując w ten sposób stałą, zadaną temperaturę  
w pomieszczeniach. Automatyka pogodowa we współpracy z regulatorem pokojowym zapew-
nia więc niezawodne, komfortowe i oszczędne ogrzewanie domu oraz dostosowanie tempe-
ratury pomieszczeń do potrzeb użytkowników. Ponadto, aby uprościć nastawianie parame-
trów, wprowadzono fabrycznie do pamięci mikroprocesora szereg charakterystyk ogrzewania,  
w których określonym temperaturom zewnętrznym odpowiadają temperatury wody grzewczej. 
Dzięki temu korzystanie z regulacji pogodowej jest jeszcze wygodniejsze.

Obieg cyrkulacyjny – ciepła woda od pierwszej chwili 
Kiedy punkty poboru ciepłej wody są bardzo oddalone od kotła, zdarza się, że z kranu nie od 
razu płynie ciepła woda – najpierw spływa zimna, która wcześniej pozostawała w instalacji.
Aby temu zaradzić, doskonałym rozwiązaniem jest bieg cyrkulacyjny. Wówczas ciepła woda krąży 
w obiegu i w razie potrzeby dogrzewana jest przez kocioł. Efekt – ciepła woda zaraz po odkręceniu 
kranu. NIEDŹWIEDŹ KLZ jest fabrycznie przystosowany do podłączenia instalacji cyrkulacji ciepłej 
wody. Podłączenie może być wykonane łatwo i szybko, bezpośrednio do przyłącza przy zasobniku,  
bez konieczności przebudowy urządzenia.

Czujnik temperatury zasobnika – błyskawiczne podłączenie 
zasobnika do kotła KLOM 
Kocioł jednofunkcyjny NIEDŹWIEDŹ KLOM może współpracować z osobnym zasobnikiem c.w.u. 
Teraz sposób podłączenia zasobnika jest wyjątkowo łatwy, szybki i wygodny: wystarczy zasto-
sować czujnik temperatury*, aby cieszyć się komfortem ciepłej wody.

Gama regulatorów pokojowych  
Saunier Duval – wygoda i funkcjonalność
Kocioł NIEDŹWIEDŹ może współpracować z większością regulatorów pokojowych  
z gamy Saunier Duval, w tym z serią EXACONTROL 7.
•	 	Funkcjonalność – programowanie temperatury pomieszczenia.
•	 	Dostosowanie do trybu życia użytkownika dzięki możliwości programowania 

różnych temperatur pomieszczenia w ciągu doby i na każdy dzień tygodnia.
•	 	Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersja przewodowa i wersja bezprzewo-

dowa.
•	 	Wygoda – szeroki ciekłokrystaliczny ekran LCD i wyświetlanie temperatury  

pokojowej oraz wybranego trybu pracy kotła.
•	 	Prostota i estetyka.
•	 	2 modele: EXACONTROL 7 (tygodniowy regulator przewodowy) i EXACONTROL 7 

RADIO (tygodniowy regulator bezprzewodowy).

Kotły niekondensacyjne

* Czujnik temperatury zasobnika nie stanowi wyposażenia standardowego.  Do współpracy kotła KLOM z zasobnikiem niezbędna jest pompa ładująca.



NIEDŹWIEDŹ KLOM – kocioł jednofunkcyjny 
z możliwością podłączenia zasobnika

Kocioł NIEDŹWIEDŹ KLOM 
– wyposażenie i osprzęt
•	 	 członowy wymiennik żeliwny z izolacją cieplną,
•	 	płyta palnikowa z doprowadzeniem gazu i automatyką Honeywell,
•	 	 modulacja palnika,
•	 	panel sterowania z wyświetlaczem, manometrem oraz przyciskami do uruchamiania, regulacji 

i resetowania urządzenia,
•	 	wbudowany mikroprocesor,
•	 	automatyka pogodowa z sensorem temperatury zewnętrznej,
•	 	autodiagnostyka,
•	 	funkcja zabezpieczenia pomp przed zablokowaniem,
•	 	blokada czasowa zmniejszająca częstotliwość załączeń,
•	 	zabezpieczenie antyzamrożeniowe,
•	 	układ kontroli ciągu kominowego,
•	 	opcjonalnie: czujnik temperatury do podłączenia zasobnika, regulator pokojowy.

NIEDŹWIEDŹ KLOM 
Kocioł jednofunkcyjny, dostępny w wersjach o mocy 17, 26, 35 i 45 kW. NIEDŹWIEDŹ KLOM  
ma możliwość podłączenia zasobnika c.w.u., przy czym udoskonalony został sposób pod-
łączenia urządzenia: do tego celu potrzebny jest jedynie czujnik temperatury zasobnika  
i pompa ładująca.

Wymiary kotła KLOM
KLOM 20 KLOM 30 KLOM 40 KLOM 50

A 335 420 505 590
B 180 222 265 307
C 600 600 600 620

ØD 130 130 150 180
E 100 100 100 120

Opis
1. Zasilanie c.o. 1”  
2. Dopływ gazu 3/4”  
3. Powrót c.o. 1”  
 
Wymiary podane w mm



NIEDŹWIEDŹ KLZ – kocioł dwufunkcyjny
NIEDŹWIEDŹ KLZ 
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 90 l, dostępny w wersjach o mocy 17, 26 i 35 kW.

Opis
1. Dopływ gazu 3/4”
2. Zasilanie c.o. 1”
3. Powrót c.o. 1”
4. Zasilanie ciepłej wody 3/4”
5. Przyłącze cyrkulacji c.w.u. 3/4”
6. Dopływ zimnej wody 3/4”

Wymiary podane w mm

Wymiary kotła KLZ
20 KLZ 30 KLZ 40 KLZ

A 327,5 285,0 242,5
B 191 106 21

ØD 130 130 150

Kocioł NIEDŹWIEDŹ KLZ 
– wyposażenie i osprzęt
•   członowy wymiennik żeliwny z izolacją cieplną,
•   płyta palnikowa z doprowadzeniem gazu i automatyką Honeywell,
•   modulacja palnika,
•   zasobnik 90 l z wyjściem na cyrkulację,
•   chroniony anodą magnezową,
•   wzbiorcze naczynie przeponowe 10 l do c.o.,
•   zawór napełniający obieg c.o.,
•   wzbiorcze naczynie przeponowe 4 l do c.w.u.,
•   dwie pompy: pompa ładująca i pompa obiegu c.o.,
•   funkcja zabezpieczenia pomp przed zablokowaniem,
•   panel sterowania z wbudowanym programatorem dobowym (programowanie c.o., c.w.u.), 

wyświetlaczem, manometrem oraz przyciskami do uruchamiania i resetowania urządzenia,
•   wbudowany mikroprocesor,
•   automatyka pogodowa z sensorem temperatury  

zewnętrznej,
•   autodiagnostyka,
•   programator dobowy,
•   blokada czasowa zmniejszająca częstotliwość  

załączeń,
•   zabezpieczenie antyzamrożeniowe,
•   układ kontroli ciągu kominowego,
•   dwa zawory bezpieczeństwa do c.o. i c.w.u.,
•  opcjonalnie: regulator pokojowy. 

Kotły niekondensacyjne



Stojący kocioł jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem c.w.u.: NIEDŹWIEDŹ KLOM

Stojący k ocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 90 l: NIEDŹWIEDŹ KLZ

Dane techniczne

Jedn. 20 KLOM 30 KLOM 40 KLOM 50 KLOM
Centralne ogrzewanie
Moc (kW) 11,9 - 17,0 17,8 - 25,6 24,0 - 34,6 29,5 - 44,5
Sprawność (%) 90 - 92 90 - 92 90 - 92 90 - 92
Ilość członów wymiennika 3 4 5 6
Pojemność wymiennika (l) 9,1 11,6 14,1 16,6
Temperatura obiegu c.o. (°C) 45 - 85 45 - 85 45 - 85 45 - 85
Maksymalne ciśnienie obiegu c.o. (bar) 3 3 3 3
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) 230 230 230 230
Maksymalny pobór mocy (W) 15 15 15 15
Kod bezpieczeństwa IP40 IP40 IP40 IP40
Parametry spalin
Temperatura spalin przy mocy maks. (°C) ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100
Przepływ spalin (g/s) 13,3 19,8 26,6 33,8
Minimalna wartość ciągu kominowego (Pa) 2 2 2 2
Zużycie gazu
GZ 50 – zużycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.) (m3/h) 1,4 - 2,0 2,1 - 3,0 2,9 - 4,1 3,7 - 5,2
Propan – zużycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.) (kg/h) 1,0 - 1,6 1,4 - 2,4 2,2 - 3,2 2,9 - 4,2
Waga
Waga netto (kg) 90 110 130 150
Numer CE

Numer CE
1015

1015BO0103
1015

1015BO0103
1015

1015BO0103
1015

1015BO0103

Jedn. 20 KLZ 30 KLZ 40 KLZ
Centralne ogrzewanie
Moc (kW) 11,9 - 17,0 17,8 - 25,6 24,0 - 34,6
Sprawność (%) 90 - 92 90 - 92 90 - 92
Ilość członów wymiennika 3 4 5
Pojemność wymiennika ciepła (l) 9,1 11,6 14,1
Pojemność naczynia wzbiorczego (°C) 10 10 10
Temperatura obiegu c.o. (bar) 45 - 85 45 - 85 45 - 85
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3 3 3
Ciepła woda użytkowa
Moc wężownicy (kW) 27,3 27,3 27,3
Zakres temperatury* (°C) 40 - 70 40 - 70 40 - 70
Przepływ nominalny dla Δt 30 °C (l/min) 16,4 17,3 17,4
Pojemność naczynia wzbiorczego (l) 3,9 3,9 3,9
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 6 6 6
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) 230 230 230
Maksymalny pobór mocy (W) 130 130 130
Kod bezpieczeństwa IP40 IP40 IP40
Parametry spalin
Temperatura spalin przy mocy maks. (°C) ~ 100 ~ 100 ~ 100
Przepływ spalin (g/s) 13,3 19,8 26,6
Minimalna wartość ciągu kominowego (Pa) 2 2 2
Zużycie gazu
GZ 50 – zużycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.) (m3/h) 1,4 - 2,0 2,1 - 3,0 2,9 - 4,1
Propan – zużycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.) (kg/h) 1,0 - 1,6 1,4 - 2,4 2,2 - 3,2
Waga
Waga netto (kg) 145 160 185
Numer CE

Numer CE
1015 07

1015BO0103
1015 07

1015BO0103
1015 07

1015BO0103

*  Zgodnie z przepisami temperatura 70°C umożliwia okresową dezynfekcję termiczną. 
W celach użytkowych zaleca się ustawienie temperatury nie wyższej niż 60°C.
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