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1

Úvod

Projekční podklady jsou zpracovány pro litinové a ocelové kotle VIADRUS na tuhá paliva s automatickým
přikládáním a s výkonem do 50 kW. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, provozoven, rekreačních
zařízení a pod. Pokud není v popisu uvedeno „ocelový“, jedná se vždy o litinový článkový kotel.

Kotle na více druhů paliv s modulací výkonu a ekvitermním řízením vytápění
Kotle jsou osazené řídící elektronikou CLIMATIX firmy Siemens, která přímo umožňuje ekvitermní řízení dvou
směšovaných topných okruhů a jednoho přímého okruhu vytápění s vazbou na vnitřní teplotu pomocí čidla
venkovní teploty a prostorového přístroje. Řízení vytápění je prováděno pomocí směšovacích ventilů se
servopohony, spínáním kotle a modulací jeho výkonu v rozsahu cca 30-100 %. Elektronika kotle řídí rovněž
ohřev TV v zásobníkovém ohřívači. Řídící elektronika umožňuje rovněž jednookruhové řízení vytápění pomocí
prostorového termostatu bez použití směšovacího ventilu. U jednotlivých kotlů jsou dále stručně uvedeny
možnosti regulace.

VIADRUS A3C STANDARD a VIADRUS A3C WEB
Kotel s automatickým přikládáním, spalující hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se ve čtyřech velikostech; od
nejmenšího 4 článkového s modulovaným výkonem 6,9 - 23 kW a účinností až 93,3%, do největšího 7-mi
článkového s modulovaným výkonem 10,5 - 35 kW a účinností až 93%. Ve verzi STANDARD umožňuje
elektronika kotle modulaci výkonu a řízení dvou až tří topných okruhů. Ve verzi WEB umožňuje elektronika
kotle navíc provoz s akumulační nádrží, dálkovou správu přes internet a GSM modul, spínání náhradního
zdroje tepla, kaskádové řazení až 4 kotlů.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“. Samostatně je certifikován pro provoz na dřevní
pelety a pro kombinovaný provoz uhlí / pelety. Pokud bude kotel provozován výhradně na pelety, je
možno žádat o dotaci pro kotle na biomasu. V seznamu podporovaných výrobků jsou uvedené odlišné
SVT kódy pro jednotlivé velikosti kotle.

VIADRUS A3W STANDARD a VIADRUS A3W WEB
Ocelový kotel s automatickým přikládáním, spalující hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se v jedné velikosti
s modulovaným výkonem 7,5 - 25 kW a účinností až 91% pro hnědé uhlí a 88,5% pro pelety. Ve verzi
STANDARD umožňuje elektronika kotle modulaci výkonu a řízení dvou až tří topných okruhů. Ve verzi WEB
umožňuje elektronika kotle navíc provoz s akumulační nádrží, dálkovou správu přes internet a GSM modul,
spínání náhradního zdroje tepla, kaskádové řazení až 4 kotlů.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“. Samostatně je certifikován pro provoz na dřevní
pelety a pro kombinovaný provoz uhlí / pelety. Pokud bude kotel provozován výhradně na pelety, je
možno žádat o dotaci pro kotle na biomasu.

Kotle na dřevní pelety
VIADRUS A0C
Litinový kotel na pelety s automatickým přikládáním a automatickým elektrickým zapalovacím zařízením.
Vyrábí se v pěti velikostech; od nejmenšího 4 článkového s modulovaným výkonem 5 – 16,5 kW a účinností
až 90%, do největšího 8-mi článkového s modulovaným výkonem 9,6 - 32 kW a účinností až 89,7%.
Kotle jsou osazeny automatikou s modulací výkonu při dosažení nastavené teploty. Regulace kotle umožňuje
řízení až tří topných okruhů, provoz s akumulační nádrží, spínání náhradního zdroje tepla, dálkovou správu
přes internet.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“ pro kotle na biomasu.
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VIADRUS A68
Litinový kotel na pelety s automatickým přikládáním a automatickým elektrickým zapalovacím zařízením.
Vyrábí se v pěti velikostech; od nejmenšího 5-ti článkového s modulovaným výkonem 4,5 – 15 kW a účinností
až 90,4%, do největšího 9-ti článkového s modulovaným výkonem 10,5 - 35 kW a účinností až 90,6%.
Kotle jsou osazeny automatikou s modulací výkonu při dosažení nastavené teploty. Regulace kotle umožňuje
řízení až tří topných okruhů, provoz s akumulační nádrží, spínání náhradního zdroje tepla, dálkovou správu
přes internet.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“ pro kotle na biomasu.

2

Společné požadavky na instalaci a provoz

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Jeho uvedení do provozu a následnou
údržbu smí provádět pouze firma s oprávněním výrobce kotle. Na instalaci musí být zpracován projekt dle
platných předpisů. Dopravu kotle do kotelny lze provést v rozloženém stavu, od kotlového litinového tělesa lze
též demontovat podstavec.
Je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej postavit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí
stát vodorovně. Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální
izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým
nástřikem.
Kotel má být osazen zařízením - obvykle termostatickou směšovací armaturou - pro udržování teploty vratné
vody na potřebné hodnotě. U některých kotlů je termostatická směšovací armatura součástí dodávky kotle a je
zahrnuta v ceně. (Kotlů na více druhů paliva).

2.1

Paliva

Důležitým prvkem pro provoz kotle s automatickým přikládáním je použití správného paliva. Hodnoty spalování
a výkonu, které jsou uvedeny v tabulkách jednotlivých kotlů, byly dosaženy při měření v SZÚ. Při zkouškách
byla použita předepsaná paliva těchto parametrů:
•
•
•
•

zrnitost
doporučená výhřevnost
popelnatost
obsah vody

•
•
•

obsah prchavé hořlaviny
teplota deformace popela tavením
nízká spékavost, malá bobtnatost

5 - 25 mm
> 15 MJ. kg-1
max. 15 %
max. 12 % (černé uhlí, dřevní pelety),
max. 20 % (hnědé uhlí)
28 - 40 %
> 1150 °C

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:
 Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
 DIN 517 31
 ÖNORM M 7135
Předepsaná zrnitost pelet
6 až 8 mm
Obsah vody v palivu
max. 12 %.
Obsah popele
max. 1,5 %
Výhřevnost
15 - 19 MJ.kg-1
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
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Palivo

Druh paliva

Hnědé uhlí
Biomasa

Ořech 2
Dřevěné pelety

Zrnitost
[mm]
10 - 25
Ø6-8

Výhřevnost
[MJ.kg-1]
16,5 – 19,5
15 - 19

Předepsané palivo – hnědé uhlí (automatický provoz)
Palivo

Zrnitost
[mm]

Výhřevnost
[MJ.kg-1]

Obsah
popele
[%]

Obsah
vody
[%]

Obsah
síry
[%]

Měrná
sirnatost
[g/MJ]

Obsah
dehtu
v sušině
[%]

Obsah
dehtu v
hořlavině
[%]

Tříděné hnědé uhlí
z Dolů Bílina (úpravna
uhlí Ledvice) – ořech 2

9,8
10 - 25

17,6

(v bezvodém
stavu)

max.
20

0,77

0,44

15,1

15,71

•

pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve
sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeškem,

•

je vyloučeno palivo ukládat za kotel a také je skladovat vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm,

•

výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm, nebo umístit palivo do
jiné místnosti, než je instalován kotel.

2.2

Požadavky na otopný systém

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí
přesáhnout požadované parametry. Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.
Tvrdost
Ca2+
Koncentrace celkového Fe + Mn

Doporučené hodnoty
mmol/l
1
mmol/l
0,3
mg/l
doporučená hodnota 0,3

Optimální podmínky pro provoz jsou při uzavřené soustavě, osazené tlakovou expanzní nádobou
s membránou. Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Voda
z kotle a otopného systému se nesmí odebírat k použití.
Pokud je otopný systém připojen pevným potrubím na zdroj pitné vody pro doplňování vody do systému, musí
být připojení provedeno přes speciální oddělovací armaturu (zde nepostačuje zpětný ventil). Nesmí dojít ke
znečištění pitné vody zpětným únikem ze systému ÚV.
Doplňovat vodu je možno pouze do vychlazeného kotle. Při napojení na systém musí být v nejnižším místě, a
co nejblíže kotle, umístěn vypouštěcí kohout.

2.3

Odvod spalin

Na odvod spalin jsou u všech automatických kotlů na tuhá paliva kladeny mimořádné požadavky. Na rozdíl od
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním zde dochází k mnohem častějšímu cyklování. Při startu kotle do
vychlazeného komína dochází ke tvorbě kondenzátu a jeho stékání po stěnách komína. Při krátké době chodu
kotle se komín nestačí prohřát. V případě provozu kotle na snížený výkon je popsaný stav ještě výraznější.
Připojení kotle na odtah spalin je nutno provést jako podtlakové, viz minimální komínový tah, uvedený
v tabulkách technických parametrů jednotlivých kotlů. Současně může dojít v místě připojení komína k přetlaku
spalin, který je vyvozen ventilátorem hořáku. Spalinová cesta musí být těsná, v tzv. mokrém provedení pro
kondenzační provoz.
Materiál určuje ČSN 73 4201. Předepsaným materiálem je zde nerezová ocel dle ČSN EN 10088-1, materiál
1.4404, doporučená minimální tl. 0,8 mm, nebo materiál 1.4432, doporučená minimální tl. 1,0 mm. (Minimální
tl. zde uvedené jsou vyšší, než předepisuje citovaná ČSN. Důvodem doporučení jsou zkušenosti z výroby a
provozu komínových těles.) Zanedbáním výše uvedeného dochází dříve nebo později k poškození komínového
tělesa.
Dimenzování komína je zapotřebí provést dle místních podmínek s ohledem na výkon kotle, výšku a způsob
vyústění komína, nadmořskou výšku objektu. Do kotelny musí být zajištěn přívod vzduchu. Dimenzování lze
provést s využitím programů „Protech“ nebo „Aladin“. Odborné kominické firmy je obvykle používají.
Kotel musí být v systému ústředního topení připojený na samostatný komínový průduch. Komín se správným
tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak jeho účinnost. Použití
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kouřových kolen není vhodné . Kouřovod od kotle do komínového průduchu musí být co nejkratší, pokud možno
bez kolen se sklonem od kotle nahoru. Doporučeno je zaústění do sopouchu pod úhlem 45°. Komín musí mít
předepsaný tah (dle velikosti kotle – viz návod). Musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedocházelo ke
kondenzaci vodní páry a dehtu.
Dimenzování spalinové cesty se provádí na minimální předepsaný tah, uvedený v tabulce u každého kotle.
V praxi pak často dochází, zejména u vyšších komínů a v období velkých mrazů, k výraznému navýšení tahu
komína. Uvedená skutečnost má za následek změnu spalovacích poměrů v topeništi, kterým pak prochází
větší množství vzduchu, než je potřebné pro spalování. Tímto dochází ke snížení účinnosti kotle, poněvadž se
přebytečný vzduch pouze ohřívá a následně odchází do komína. Řešením je instalace regulátoru tahu.
Regulátor tahu není dodávkou fy. VIADRUS. Lze jej objednat např. od fy. Darco, fy. Haas + Sohn nebo od
fy. Esreko. Dimenze regulátoru tahu postačuje obvykle cca 3/4 dimenze průměru odtahu spalin. Regulátor se
montuje na kouřovod, případně do komína, vždy však v místnosti kotelny. Regulátor tahu se seřizuje pomocí
tahoměru na hodnotu o 3 - 4 Pa vyšší, než je předepsaný tah komína (provádí obvykle kominík). Při překroční
tahu se postupně otevírá klapka regulátoru a tímto se připouští do komína přídavný vzduch. Následkem toho
se tah v komínu sníží. Regulátor pracuje spojitě, bez potřeby další energie.
Regulátor tahu je doporučeným příslušenstvím, není přímo předepsán. V případě výrazných změn tahových
poměrů v komínovém tělese, kdy by mohlo v extrémním případě docházet až k odtržení plamene, je montáž
regulátoru tahu spolehlivým řešením.
V případě, že komín není proveden z nerezové oceli, pomáhá instalace regulátoru tahu k ochraně horní části
komínového tělesa. V přestávkách mezi vytápěním je regulátorem tahu přiváděn do zahřátého komína vzduch,
který se v dolní části komína ohřeje a pomáhá vysušovat horní část, tím zabraňuje jeho provlhčení.
Před uvedením kotle do provozu musí být vystavena revizní zpráva spalinových cest. Revizi spalinové cesty
provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je
zároveň revizním technikem. Kontrola se pak provádí každoročně.

2.4

Připojení k elektrické síti

Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN - 230 V / 50 Hz. Kotel se připojuje k el. síti pevně připojeným
pohyblivým přívodem, ukončeným normalizovanou vidlicí (zástrčkou). Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN (jejich soupis viz Návod k obsluze kotle).

2.5

Instalace kotle vzhledem k požárním předpisům

Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.
1. Umístění na podlaze z hořlavého materiálu
−
kotel postavit na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm.
2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot:
− při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot
stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D);
− pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje
zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky,
plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm;
− bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.
Tabulka stavebních hmot podle třídy reakce na oheň
Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň
(výběr z ČSN EN 13 501-1+A1)
A1 – nehořlavé
žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky,…
akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných
A2 – nesnadno hořlavé
vláken,…
B – těžce hořlavé
dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit,…
dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové
C(D) – středně hořlavé
podlahoviny,…
asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén,
E (F) – lehce hořlavé
polyethylen, PVC,…
Třída reakce na oheň
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2.6

Pojistné ventily

Na výstupní straně kotle musí být osazen pojistný ventil (mimo případ, kdy je pojistné potrubí zavedeno do
otevřené expanzní nádrže). Pojistný ventil je zde zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830. Maximální
vzdálenost umístění pojistného ventilu od kotle je nejvýše 20 x DN výstupního potrubí od hrdla napojení na
kotel, tzv. pojistné místo. Mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být osazena uzavírací armatura. Pojistný
ventil musí být schválen autorizovanou osobou (zkušebnou).
Prakticky u všech předmětných kotlů vyhovuje pro přetlak od 180 kPa pojistný ventil DUCO 1/2“ x 1/2.
Pro jiné typy pojistných ventilů než DUCO je zapotřebí dimenzi přepočíst podle níže uvedeného vztahu, pro
dimenzování nutno znát αV a Ao.
Dimenzování pojistných ventilů musí být provedeno na sytou páru dle vzorce:
Ao = ( ΦP) / ( αV . K)
Ao ................ průtočný průřez sedla pojistného ventilu [mm2]
ΦP ............... pojistný výkon [kW]
αV ................ výtokový součinitel pojistného ventilu [ - ]
K ................ konstanta pro sytou páru [kW. mm-2]
0,91 kW. mm-2 pro 180 kPa, 1,12 kW. mm-2 pro 250 kPa, 1,26 kW. mm-2 pro 300 kPa,
1,55 kW. mm-2 pro 400 kPa,
V pojistném místě musí být rovněž osazen tlakoměr a teploměr. (U některých typů jsou již osazeny v kotli.)
Doporučuje se zde osadit také odvzdušňovací automat.
Průměr pojistného potrubí všech kotlů je DN 25. Praktický význam má pro připojení otevřené expanzní nádoby.
Pokud je pojistný ventil osazen přímo na výstupním potrubí v pojistném místě, jedná se o připojení bez
pojistného potrubí a rozhoduje dimenze pojistného ventilu.
Průměr expanzního potrubí udává minimální průměr potrubí pro připojení tlakové expanzní nádoby a pro
všechny uvedené kotle postačuje DN 15. V případně otevřené expanzní nádoby na vratné potrubí (jako další
přívod mimo pojistné potrubí) je průměr expanzního potrubí cca o 1 dimenzi větší (ČSN EN 12 828 ...........
DN exp. = 15 + 2. odmocnina výkonu)
Pojistným ventilem, dimenzovaným na pojistný tlak a výkon, nutno osadit rovněž každou expanzní nádobu,
která může být ohrožena zdrojem tlaku (např. při doplňování vody do systému). Obvykle zde vyhoví pojistný
ventil 1/2“. Mezi pojistným ventilem a možným zdrojem tlaku, kterému by byla vystavena předmětná nádoba,
nesmí být osazena uzavírací armatura.
Pojistným ventilem musí být rovněž opatřena i akumulační nádrž, tento je nutno dimenzovat na součtový výkon
zde osazených zdrojů tepla. Prakticky se jedná o výkon solárního systému a topné elektrické vložky. Výkon
solárního systému je součinem špičkového výkonu kolektoru / m2 a plochy kolektorového pole. Obvykle zde
rovněž vyhoví pojistný ventil 1/2“.
Pojistným ventilem musí být rovněž osazen zásobníkový ohřívač TV. Tento bývá obvykle součástí dodávky
výrobce zásobníkového ohřívače jako kombinovaný pojistný a zpětný ventil.

2.7

Expanzní nádoby

2.7.1

Expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž

Doporučuje se používat, pokud to lze, tlakové expanzní nádoby s membránou, kde nedochází ke styku
teplonosného média (vody) s okolním vzduchem. Dimenzování nádoby se provádí dle hydraulické výšky,
vytápěcí teploty a objemu vody v systému.
Expanzní nádoba tvoří v systému ÚV tzv. nulový bod, proto má být vždy připojena na straně sání oběhového
čerpadla. V opačném případě oběhové čerpadlo svou výtlačnou výškou snižuje tlak v systému.
Připojení expanzní nádoby se provádí potrubím o minimálním vnitřním průměru dle tabulky v předchozím
oddíle. Expanzní nádoba musí být chráněna pojistným ventilem s otevíracím přetlakem rovným maximálně
konstrukčnímu tlaku expanzní nádoby. Ochranou se zde rozumí osazením pojistného ventilu na možný zdroj
tlaku v otopné soustavě. Možným zdrojem tlaku je kotel, akumulační nádrž nebo zásobníkový ohřívač TV
s elektrickou vložkou, solárním, či jiným ohřevem. Možným zdrojem tlaku je i doplňování vody do sytému
z vodovodního řadu.
Z uvedeného vyplývá, že na úseku od napojení expanzní nádoby do systému k pojistnému ventilu nesmí být
osazena uzavírací armatura. Pro potřeby kontroly a nastavení tlaku v nádobě se osazuje uzavírací armatura
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před expanzní nádobou. Za uzavírací armaturou (směrem k expanzní nádobě) již není žádný zdroj tlaku.
Uzavírací armatura je na straně nádoby osazena výpustným kohoutem.
Velikosti expanzní nádoby (VN) závisí na množství vody v systému, hydrostatické výšce, otevíracím přetlaku
pojistného ventilu (pe), rozdílu teplot mezi maximální a minimální střední teplotou vody, požadované minimální
vodní rezervě. Minimální vodní rezerva (Vv) musí být min. 0,5% z celkového objemu soustavy, minimálně
alespoň 3 L.
Minimální tlak vody v systému ÚV a plnicí tlak expanzní nádoby na straně plynu se nastavuje podle
hydrostatického tlaku v systému, respektive podle jeho výšky. Minimální přetlak plynu v prázdné expanzní
nádobě (p0) volíme o 0,03 MPa vyšší, jako je hydrostatický tlak v systému.
Minimální tlak vody v systému ÚV volíme minimálně o 0,06 MPa (6 m vodního sloupce) vyšší, než je
hydrostatický tlak v systému. Pokud nám to velikost expanzní nádoby umožňuje, volíme minimální tlak vody v
systému přiměřeně vyšší, snižují se tím nároky na četnost kontrol stavu vody a tlaku v expanzní nádrži a
doplňování do systému.
Expanzní objem soustavy (Ve) se vypočte jako součin objemu vody v soustavě (VA) a roztažnosti vody (e).
Pro střední teplotu 80 °C koef. e = 0,0287, pro 60 °C koef. e = 0,0168, pro 40 °C koef. e = 0,0074.
Velikost expanzní nádoby VN = (Vv + Ve) x Df
Df = (pe + 1) / (pe - p0)

Df .... tlakový faktor

hodnoty pe, p0 dosazovány v barech, relativní přetlak oproti atmosférickému tlaku.

Pro aplikace v běžných rodinných domcích, kde není nainstalována akumulační nádrž, dostačuje s rezervou
expanzní nádoba o objemu 25 L. Při konstrukčním tlaku 0,3 MPa je součin objemu a tlaku menší než 10. Vodní
rezerva je zde velmi vhodná.
Přetlak plynu v nádobě má být upravován každoročně, v praxi to není vždy dodržováno. Při větším objemu
nádoby jsou na delší dobu pokryty drobné úniky vody při odvzdušňování aj.
Přetlak plynu se u všech expanzních nádob průběžně pomalu snižuje. Doporučeno je použití kvalitních nádob
s membránou či vakem z materiálu polybutylen, který má výrazně nižší difúzi molekul vzduchu do vody oproti
běžnému materiálu EPDM.
V případě akumulační nádrže je nutno uvažovat s objemem expanzních nádob cca 4,5 L na každých 100 L
jejího objemu. Pokud je do nádrže zavedeno teplo za solárních kolektoru, může její teplota dosáhnout přes 90
°C, nutno objem ještě o něco zvýšit. Uvedené platí pro rodinný dům s hydrostatickou výškou otopného systému
do 5 m a pojistným ventilem 250 kPa. Pro hydrostatickou výšku 7 m je pak nutný objem expanzních nádob 10
L na 100 L objemu akumulační nádrže. Do vodního objem soustavy je nutno započíst také kotel a systém ÚV.
2.7.2

Expanzní nádoba pro zásobníkový ohřívač TV

Pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači je vhodné osadit na přívodní stranu expanzní nádobu. Tato slouží pro
odstranění úkapů vody pojistným ventilem vlivem její roztažnosti při ohřevu. Pro nejběžnější aplikace, kdy je
osazen pojistný ventil s otevíracím přetlakem 0,6 MPa, tlak ve vodovodním řadu je pod 0,3 MPa, postačuje
objem expanzní nádoby 5 L / 100 L objemu ohřívače. Plnicí tlak na straně plynu 0,3 MPa.

2.8

Akumulační nádoba a zásobníkový ohřívač TV

Jedná se o tlakové nádoby. Obecně toto zařízení nespadá do kategorie „vyhrazených tlakových zařízení“,
pokud výrobce neurčí jinak. Na jejich provoz se vztahuje nařízení vlády 378/2001, které předepisuje četnost
kontrol 1 x ročně (§4).
Akumulační nádrž je vhodné doplnit samostatnou expanzní nádobou, ve schématech tato zakreslena šedě.
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2.9

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
Kotle v provedení WEB je možno spojovat do kaskády až čtyř kotlů. K tomu jsou
zkreslena hydraulická schémata „Z11“ a „Z12“. V případě zapojení dle schématu „Z11“
je zapotřebí použití „hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků“ (HVDT). Tento je
označován také jako „termohydraulický rozdělovač“ (THR) nebo jako „anuloid“.
Zásady pro návrh HVDT:
1. Rychlost proudění musí být v rozsahu 0,1 - 0,25 m/s
2. Oběhové množství v kotlovém okruhu by mělo být o 20 - 50 % vyšší, než je jmenovitý
průtok otopných větví, teplotní spád na kotlovém okruhu se volí o cca 25 % nižší, než je
teplotní spád přiřazených větví.
3. Průměr přívodních hrdel by měl být navržen pro max. rychlost do 1 m/s.
4. Montáž zařízení vždy ve svislé poloze, mezi horními hrdly přepážka z děrovaného
plechu.
5. Jímka pro čidlo teploty vody musí být umístěna v blízkosti výstupního hrdla
teplonosného média.
(Pozn. Uvedené zásady nelze aplikovat pro kondenzační kotle.)

Dále je uvedená tabulka pro dimenzování HVDT za předpokladu teplotního spádu v kotlovém okruhu 12 K a
teplotního spádu ve větvích 15 K, rychlost proudění v rozdělovači cca 0,2 m/s. Průměry „D“ a „d“, uvedené
v tabulkách, jsou vnitřní průměry potrubí. Rozměry „R“ a „L“ jsou uvedené minimální.
Tabulka pro dimenzování HVDT v závislosti na součtový výkon zdroje tepla.
Výkon celk. (kW)

50

80

100

180

Ø D (mm) - DN
Ø d (mm) - DN
R (mm)
L (mm)

80
32
220
370

100
40
290
480

100
50
320
540

150
65
440
730
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3

Základní údaje kotlů

3.1

VIADRUS A3C STANDARD a VIADRUS A3C WEB

Litinové článkové kotle s automatickým přikládáním spalující hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se ve čtyřech
velikostech; od nejmenšího 4 článkového s modulovaným výkonem 6,9 - 23 kW a účinností až 93,3%, do
největšího 7-mi článkového s modulovaným výkonem 10,5 - 35 kW a účinností až 93%.
Vyrábějí se v pravém nebo levém provedení, s možností přestavby na opačné provedení.
Přednosti kotle:
• Automatický provoz kotle, řízení topných okruhů a příprava TV vestavěnou regulací,
• spotřeba elektrické energie je minimalizována použitím ploché (bezšnekové) převodovky pro podavač
paliva a řízeného ventilátoru s modulací otáček v závislosti na požadovaném výkonu,
• možnost objednání ve dvou provedeních – standard a web,
• mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku,
• jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba,
• možnost spalování více druhů paliva - hnědé uhlí, pelety,
• nízké provozní náklady,
• vysoká účinnost,
• nízké emise.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“. Samostatně je certifikován pro provoz na dřevní
pelety a pro kombinovaný provoz uhlí / pelety. Pokud bude kotel provozován výhradně na pelety, je
možno žádat o dotaci pro kotle na biomasu. V seznamu podporovaných výrobků jsou uvedené odlišné
SVT kódy pro jednotlivé druhy provozu.
Podmínkou obdržení dotace je instalace kotle firmou, která má oprávnění na základě složení profesní zkoušky
Topenář – montér kotlů na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb s kódem v Národní soustavě kvalifikací
č. 36-149-H.
Kotel je na přání zákazníka osazen základní regulací - provedení VIADRUS A3W STANDARD - nebo
rozšířenou regulací. - provedení VIADRUS A3W WEB. V obou případech se jedná o regulaci Siemens Climatix.
Regulace kotle VIADRUS A3C STANDARD umožňuje spínané řízení vytápění nebo ekvitermní řízení více
topných okruhů.
Regulace kotle VIADRUS A3C WEB umožňuje spínané řízení vytápění nebo ekvitermní řízení více topných
okruhů, provoz s akumulační nádrží, dálkovou správu přes internet a GSM modul, spínání náhradního zdroje
tepla, kaskádové řazení až 4 kotlů.
A3C-S25P-X2.18 – SVT21965
A3C-S31P- X2.18 – SVT21971
A3C-S35P-X2.18 – SVT21974
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Obchodní název kotle:

VIADRUS A3C

Typové označení kotle:

A3C-SX1X-X2.X3

S
X1
X:

X2

standard
výkon kotle
pelety,
hnědé uhlí
pelety, hnědé uhlí
verze automatiky Climatix

X3

rok uvedení na trh

P
B
PB

25, 31, (33), 35

00: Standard - Climatix POL 423.50
01: Web - Climatix POL 687.00
18

(Písmeno S v typovém označení nemá souvislost s verzí automatiky Climatix, jedná se o kotel standardně
vybavený automatikou fy. siemens ve variantě X2 - 00 Standard nebo 01 Web.)
V kapitole „Možnosti regulace kotle VIADRUS A3C STANDARD“ a v kapitole „Možnosti regulace kotle
VIADRUS A3C WEB“ jsou vyspecifikované řídicí funkce, které obě automatiky umožňují.
3.1.1

Technické údaje kotle VIADRUS A3C

Rozměry, technické parametry kotle VIADRUS A3C
A3C-S25XX2.X3

A3C-S31XX2.X3

A3C-S33XX2.X3

A3C-S35XX2.X3

čl.

4

5

6

7

kg
kg
l
mm
dm3
dm3

495
526
74,3

547
577
86,2

599
628
98,1

651
679
110,1

Typ

Počet článků
Hmotnost
- malý zásobník
- velký zásobník
Obsah vody
Průměr kouřového hrdla
Kapacita malého zásobníku paliva
Kapacita velkého zásobníku paliva
Rozměry kotle
Rozměry plnícího otvoru – malý zásobník
Rozměry plnícího otvoru – velký zásobník
Maximální provozní přetlak vody
Zkušební provozní přetlak vody
Doporuč. provozní teplota topné vody
Minimální teplota vratné vody
Hydraulická ztráta kotle (při ∆T 20 K)
Hladina hluku
Komínový tah
Přípojky kotle - topná voda
- vratná voda
Připojovací napětí
Elektrický příkon v pohotovostním stavu
Elektrický příkon maximální
Elektrický příkon Qmin
Elektrický příkon QNjmen
Elektrické krytí
Elektrický proud max.

mm
mm
kPa (bar)
kPa (bar)
°C
°C
mbar
dB
mbar
Js
Js
W
W
W
W
A

156
240
460
rozměry uvedeny v obrázku a tabulce pod ním
422 x 545
422 x 1210
250 (2,5)
500 (5)
55 - 85
60 - 85
45
50
0,72
0,96
1,32
1,59
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
0,05 - 0,13
0,1 - 0,16
G 1 1/4”
G 1 1/4”
1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S
10
10
10
10
112
112
115
115
19
19
20
20
34
34
43
43
IP 55
IP 55
IP55
IP 55
0,43
0,43
0,45
0,45

Pozn. 6-ti článkového kotel je v současné době vyřazen z nabídky, před umístěním do projektu ověřte
v aktuálním ceníku VIADRUS, případně nutno dohodnout dodávku na obchodním oddělení.
Součástí dodávky kotle je termostatická směšovací armatura pro udržování teploty vratné vody na vstupu do
kotle. Armatura je z dodávky fy. ESBE.
Ke čtyř článkovému kotli je dodávána armatura typ VTC 312/45° 1“C vnější závit
Ke kotlům 5 - 7 čl. je dodávána armatura typ VTC 512/50°C 1 ¼“ vnější závit
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Tepelně technické parametry kotle při spalování hnědého uhlí
Typ
Počet článků
čl.
Třída kotle dle EN 303-5
Jmenovitý výkon
kW
Regulovaný výkon
kW
Kapacita malého zásobníku paliva
kg
Kapacita velkého zásobníku paliva
kg
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h-1
Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h-1
Spotřeba paliva v udržovacím režimu
kg.h-1
Výhřevnost paliva
MJ.kg-1
Doba hoření při jmenovitém výkonu
h
- malý zásobník
Doba hoření při jmenovitém výkonu
h
- velký zásobník
Účinnost
%
Teplota spalin při min. / jm. výkonu
°C
Hmotnostní průtok spalin na výstupu
kg.s-1
při min. / jm. výkonu

A3C-S25BX2.X3
4
4
23
6,9 - 23
172
330
4,3
1,4
0,1
19,17

A3C-S31BX2.X3
5
4
27
8,4 - 28
172
330
5,6
1,7
0,1
19,17

A3C-S33BX2.X3
6
4
30
9 - 30
172
330
6,0
1,78
0,1
19,17

A3C-S35BX2.X3
7
4
35
10,5 - 35
172
330
7,65
2,32
0,1
19,17

36 h 15 min

29 h 10 min

24 h 30 min

21 h 15 min

71 h 30 min

57 h 20 min

48 h 15 min

42 h

až 93,3
71 / 99

až 85
100 /180

až 92
78 / 117

až 89
90 / 160

0,007/ 0,015

0,009/ 0,019 0,011/ 0,022 0,013/ 0,025

Tepelně technické parametry kotle při spalování dřevních pelet
Typ
Počet článků
čl.
Třída kotle dle EN 303-5
Jmenovitý výkon
kW
Regulovaný výkon
kW
Kapacita malého zásobníku paliva
kg
Kapacita velkého zásobníku paliva
kg
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h-1
Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h-1
Spotřeba paliva v udržovacím režimu
kg.h-1
Výhřevnost paliva
MJ.kg-1
Doba hoření při jmenovitém výkonu
h
- malý zásobník
Doba hoření při jmenovitém výkonu
h
- velký zásobník
Účinnost
%
Teplota spalin při min. / jm. výkonu
°C
Hmotnostní průtok spalin na výstupu
kg.s-1
při min. / jm. výkonu

A3C-S25PX2.X3
4
5
25
7,5 - 25
150
285
5,3
1,7
0,1
17,5

A3C-S31PX2.X3
5
5
31
9,2 - 31
150
285
6,5
2,1
0,1
17,5

A3C-S33PX2.X3
6
5
33
9,9 - 33
150
285
7,39
2,25
0,1
17,5

A3C-S35PX2.X3
7
5
35
10,5 - 35
150
285
7,65
2,32
0,1
17,5

28 h 20 min

26 h 45 min

20 h 30 min

19 h 35 min

55 h 25 min

52 h 30 min

39 h 45 min

38 h 25 min

až 91,4
78 / 112

až 92,9
78 / 112

až 88,6
78 / 116

až 93
78 / 112

0,007 / 0,015 0,009/ 0,019 0,011/ 0,022 0,013/ 0,025

Výše uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se
mění. Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.
3.1.2

Konstrukce kotle VIADRUS A3C

Kotel se vyrábí v levém nebo pravém provedení s možností přestavby na opačné provedení.
Hlavní částí kotle je litinové těleso, které stojí na podstavci svařovaném z ocelových plechů. Kotlové těleso je
sestaveno z článků spojených pomocí nalisovaných kotlových vsuvek a zajištěno kotevními šrouby. Články
vytvářejí spalovací prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části
kotle a je proveden dvěma přírubami 2” pro připojení k otopnému systému.
Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části podstavce kotle je
příruba vratné vody. Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
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Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem, který je tvořen litinovým roštem a retortou. Přísun
paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem ústícím do retorty na litinový rošt.
Keramické tvarovky usměrňují hoření, snižují úletovou prašnost, odrážejí teplo a napomáhají tak k dokonalému
spalování.
Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do
šnekového podavače paliva. Zásobník paliva je ve dvojím vyhotovení dle požadavku zákazníka; malý –240 dm3
nebo velký – 460 dm3.
Zásobník paliva je vybaven automatickým hasicím zařízením. Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody
s připojením ½“. Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 °C) ventil otevře
přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva. Následně se zastaví přívod vody.
Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje
ztráty sdílením tepla do okolí.
Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn pod zásobníkem paliva a napojen na hořák. Ventilátor je řízen
modulačně řídicí jednotkou Climatix v závislosti na požadovaném výkonu.
Zapálení hořáku se provede ručně. Mimo požadavek odběru tepla se kotel automaticky udržuje
v pohotovostním stavu s minimálním žhnoucím množstvím paliva v hořáku, nebo je udržován na minimální
nastavené teplotě.
Součástí dodávky kotle je rovněž termostatická směšovací armatura ESBE pro udržování teploty vratné vody,
viz. technické údaje.
Kotel VIADRUS A3C STANDARD je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 423.
Kotel VIADRUS A3C WEB je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 687.
Schéma zapojení je uvedeno v příslušném oddíle vždy pro konkrétní použité hydraulické schéma.
3.1.3

Hlavní rozměry kotle VIADRUS A3C, instalace
(pravé provedení)

Kóty za lomítkem platí pro variantu
s velkým zásobníkem
Minimální výška kotelny 2 100 mm
(2050 mm nad podestou)

L [mm]
L1 [mm]

A3C-S25X-X2.X3
817
630

A3C-S31X-X2.X3
928
741

A3C-S33X-X2.X3
1039
852

A3C-S35X-X2.X3
1150
963
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Sestava kotle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Podstavec
Hořák
Kotlové těleso
Kouřové hrdlo
Těsnění 90x60x3
Popelníková dvířka
Plášť podstavce
Plášť kotlového tělesa vč. popelníku
Havarijní termostat
Turbulátory
Přepážka spalovacího prostoru přední
Přepážka spalovacího prostoru
Popelník
Podavač paliva
Motor s převodovkou
Ventilátor
Zásobník paliva
Rozvodnice

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Plnící a vypouštěcí kohout
Příruba topné vody
Příruba vratné vody
Ventil pojišťovací
Vývodka M20x1,5
Keramické síto
Izolace zadní
Keramika čelní
Keramika
Keramika boční
Trubka keramiky
Keramika horní
Plech nad keramiku
Těsnění pod zásobník
Popelník zadní
Víko čistícího otvoru
Ovládací displej

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Pro
dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění vzduchu
v otvorech cca 0,5 - 1 m/sec. Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy, druhý pod
stropem, součtová velikost otvorů dle tabulky.
Spotřeba vzduchu kotle
spotřeba vzduchu [m3.h-1]
Součtová velikost otvorů

A3C-S25X-X2.X3
75
0,025 m2

A3C-S31X-X2.X3
95
0,030 m2

A3C-S33X-X2.X3
100
0,035 m2

A3C-S35X-X2.X3
105
0,035 m2

Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Větrací zařízení musí umožňovat také intenzivní odvětrání prostoru,
při zátopu může dojít k zakouření kotelny.
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Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle
ČSN 33 2000-1 ed. 2,
• před kotlem musí být ponechán
manipulační prostor min. 1000 mm,
• minimální vzdálenost mezi zadní částí
kotle a stěnou 400 mm,
• na straně zásobníku paliva mezera min.
1000 mm
pro
případ
vyjmutí
podávacího šneku,
• minimální vzdálenost od boční stěny
kotle 100 mm,
• min. výška nad podestou 2050 mm.
Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:
•

Kotel musí být umístěn tak, aby vidlice
v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy
přístupná.

3.1.4

Možnosti regulace kotle VIADRUS A3C STANDARD

Kotel je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 423. Regulace umožňuje, kromě základního řízení vytápění
stylem zap.-vyp. pomocí libovolného prostorového termostatu, rovněž sofistikované řízení vytápění dvou
směšovaných topných okruhů, dále pak jednoho přímého okruhu, řízení ohřevu TV v zásobníkovém ohřívači.
U směšovaných topných okruhů je teplota vody v systému ÚV udržována na optimální hranici dle požadavku
na vnitřní teplotu, v závislosti na venkovní teplotě. Jedná se o ekvitermní řízení s vazbou na vnitřní teplotu.
Jako prostorový přístroj slouží typ SIEMENS POL 822, který je osazen v referenční místnosti příslušného
topného okruhu. Tento přístroj umožňuje zapnutí a vypnutí TV, přepínat mezi režimy AUTO, KOMFORT,
ÚTLUM a vypnutí topného okruhu. Navýšení teploty prostoru do další časové změny. Monitoring teplot kotle a
venkovní teploty.
Přístroj současně umožňuje zobrazení provozních stavů soustavy. Dá se zde přiřadit míra vlivu prostoru
ekvitermního řízení. Regulace umožňuje u jednoho topného okruhu náhradu prostorového přístroje libovolným
prostorovým termostatem, avšak systém řízení vytápění je degradován. Ve stavu „zap“ je vytápění řízeno dle
ekvitermní křivky, ve stavu „vyp“ je vytápění vypnuto a mix uzavřen. Popsanými způsoby je možno řídit dva
směšované topné okruhy a současně další přímý okruh pomocí libovolného prostorového termostatu, spínáním
čerpadla a kotle s provozem na nastavenou teplotu.
(Regulace neumožňuje použití akumulační nádrže, kaskádové řízení kotlů, webovou správu a komunikaci
pomocí SMS serveru. Regulace neumí spínat náhradní zdroj tepla v případech, že v zásobníku došlo palivo
nebo v případě poruchy kotle, ale dokáže dále řídit topné okruhy. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu
ručně.)

3.1.5

Možnosti regulace kotle VIADRUS A3C WEB

Kotel je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 687. Tato regulace má, oproti CLIMATIX POL 423 (kterou
je osazen kotel v provedení STANDARD), navíc rozšířené možnosti:
Regulace umí spínat náhradní zdroj tepla v případech, že v zásobníku došlo palivo nebo v případě poruchy
kotle.
Regulace umožňuje použití akumulační nádrže a řízení jednoho nebo dvou směšovaných topných okruhů
+ ohřev zásobníku TV. Rovněž je možno využít akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV v případě
nedostatku prostoru. V tomto zapojení není možno využít funkce spínání náhradního zdroje tepla.
Regulace umožňuje kaskádové řízení až čtyř kotlů. Počet řízených topných okruhů může být až dvojnásobkem
počtu kotlů, počet zásobníkových ohřevů TV může být rovno počtu kotlů mínus jeden. I v tomto případě může
být použita akumulační nádrž, avšak její použití má zde omezený význam.
Regulace umožňuje webovou správu a kontrolu systému vytápění pomocí webového rozhraní, rovněž tak
umožňuje komunikaci pomocí SMS serveru. Bližší popis možností je v návodech k regulaci.
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3.2

VIADRUS A3W STANDARD a VIADRUS A3W WEB

Ocelové kotle s automatickým přikládáním spalující hnědé uhlí a pelety. Vyrábějí se v jedné velikosti
s modulovaným výkonem 7,5 - 25 kW, v pravém nebo levém provedení, s možností přestavby na opačné
provedení.
Přednosti kotle:
• Automatický provoz kotle, řízení topných okruhů a příprava TV vestavěnou regulací,
• spotřeba elektrické energie je minimalizována použitím ploché (bezšnekové) převodovky pro podavač
paliva a řízeného ventilátoru s modulací otáček v závislosti na požadovaném výkonu,
• možnost montáže elektrofiltru,
• mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku,
• jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba,
• možnost spalování více druhů paliva - hnědé uhlí, pelety,
• nízké provozní náklady,
• vysoká účinnost,
• nízké emise.
Obchodní název kotle: VIADRUS
S
A
X1
X:

A3W

X2

standard
s elektrofiltrem
výkon kotle
pelety,
hnědé uhlí
pelety, hnědé uhlí
verze automatiky Climatix

X3

rok uvedení na trh

P
B
PB

Typové označení kotle:

A3W-S/A-X1-X-X2.X3

25

00: Standard - Climatix POL 423.50
01: Web - Climatix POL 687.00
15

Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“. Samostatně je certifikován pro provoz na dřevní
pelety a pro kombinovaný provoz uhlí / pelety. Pokud bude kotel provozován výhradně na pelety, je
možno žádat o dotaci pro kotle na biomasu.
Podmínkou obdržení dotace je instalace kotle firmou, která má oprávnění na základě složení profesní zkoušky
Topenář – montér kotlů na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb s kódem v Národní soustavě kvalifikací
č. 36-149-H.
Kotel je na přání zákazníka osazen základní regulací - provedení VIADRUS A3W STANDARD - nebo
rozšířenou regulací - provedení VIADRUS A3W WEB. V obou případech se jedná o regulaci Siemens Climatix.
Regulace kotle VIADRUS A3W STANDARD umožňuje spínané řízení vytápění nebo ekvitermní řízení více
topných okruhů.
Regulace kotle VIADRUS A3W WEB umožňuje spínané řízení vytápění nebo ekvitermní řízení více topných
okruhů, provoz s akumulační nádrží, dálkovou správu přes internet a GSM modul, spínání náhradního zdroje
tepla, kaskádové řazení až 4 kotlů.

A3W-S25P-X2.15 – SVT20014
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3.2.1

Technické údaje kotle VIADRUS A3W

Rozměry, technické parametry kotle VIADRUS A3W
Hmotnost kotle s malým zásobníkem
Hmotnost kotle s velkým zásobníkem
Obsah vody
Průměr kouřového hrdla
Kapacita malého zásobníku paliva
Kapacita velkého zásobníku paliva
Rozměry kotle s malým zásobníkem paliva:
šířka x hloubka x výška
Rozměry kotle s velkým zásobníkem paliva:
šířka x hloubka x výška
Rozměry plnícího otvoru – malý zásobník
Rozměry plnícího otvoru – velký zásobník
Maximální provozní přetlak vody
Zkušební provozní přetlak vody
Doporuč. provozní teplota topné vody
Minimální teplota vratné vody
Hydraulická ztráta kotle (při ∆T 20 K)
Hladina hluku
Přípojky kotle - topná voda
- vratná voda
Připojovací napětí
Elektrický příkon
Elektrické krytí

kg
kg
l
mm
dm3
dm3

534
565
131
156
269
528

mm

1440 x 921 x 1616

mm

2090 x 921 x 1616

mm
mm
kPa (bar)
kPa (bar)
°C
°C
mbar
dB
Js
Js

422 x 545
422 x 1210
250 (2,5)
500 (5)
65 - 85
55
1,2
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
G 1 1/2”
G 1 1/2”
1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S
10 - 130
IP 44

W

Součástí dodávky kotle je termostatická směšovací armatura pro udržování teploty vratné vody
ESBE typ VTC 512 / 55° 1 ¼“ vnější závit.
Dále uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění.
Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.
Tepelně technické parametry kotle při spalování hnědého uhlí
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
Regulovaný výkon
Spotřeba paliva při minimálním výkonu
Třída kotle dle EN 303-5
Výhřevnost paliva
Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník
Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Teplota spalin při minimálním výkonu
Elektrický příkon v pohotovostním stavu
Elektrický příkon Q max
Elektrický příkon QN jmen
Elektrický příkon Q min
Komínový tah max.
Komínový tah min.
Hmotnostní průtok spalin při minimálním výkonu
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
Účinnost

kW
kg/h
kW
kg/h
MJ.kg-1
hod
hod
°C
°C
W
W
W
W
mbar
mbar
kg/sec
kg/sec
%

25
5,2
7,5 - 25
1,6
5
19
29 h 10 min
57 h 20 min
150
85
10
105
25
16
0,08
0,04
0,009
0,019
až 91
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Tepelně technické parametry kotle - pelety
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
Regulovaný výkon
Spotřeba paliva při minimálním výkonu
Třída kotle dle EN 303-5
Výhřevnost paliva
Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník
Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Teplota spalin při minimálním výkonu
Elektrický příkon v pohotovostním stavu
Elektrický příkon Q max
Elektrický příkon QN jmen
Elektrický příkon Q min
Komínový tah max.
Komínový tah min.
Hmotnostní průtok spalin při minimálním výkonu
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
Účinnost

3.2.2

kW
kg/h
kW
kg/h
MJ.kg-1
hod
hod
°C
°C
W
W
W
W
mbar
mbar
kg/sec
kg/sec
%

25
5,85
7,5 - 25
1,85
5
17,5
21 h 45 min
42 h 40 min
150
85
10
105
25
16
0,08
0,04
0,009
0,018
až 88,5

Konstrukce kotle VIADRUS A3W

Kotel se vyrábí v levém nebo pravém provedení s možností přestavby na opačné provedení.
Hlavní částí kotle je oceloplechové těleso v jehož horní části se nachází trubkový výměník Ve spodní části je
umístěn hořák se směšovačem, který je tvořen litinovým roštem a retortou.
Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem ústícím do retorty na litinový rošt. Keramické
desky usměrňují hoření, snižují úletovou prašnost, odráží teplo zpět do hořáku a napomáhají tak k dokonalému
spalování. V kotlové části pod hořákem se nachází popelník.
Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podavače paliva. Zásobník paliva je ve dvojím
vyhotovení dle požadavku zákazníka; malý – 269 dm3 nebo velký – 528 dm3.
Zapálení hořáku se provede ručně. Mimo požadavek odběru tepla se kotel automaticky udržuje
v pohotovostním stavu s minimálním žhnoucím množstvím paliva v hořáku, nebo je udržován na minimální
nastavené teplotě.
Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn za zásobníkem paliva a je napojen na hořák. Ventilátor je řízen
modulačně regulátorem CLIMATIX v závislosti na požadovaném výkonu.
Vstup a výstup topné vody je situován v zadní častí kotle a je vyveden potrubím s vnějším závitem G 1 ½“ pro
vstup a potrubím s vnějším závitem G 1 ½“ pro výstup. Vývod se závitem G ½“ slouží pro instalaci vypouštěcího
kohoutu. Na tělese je osazen kouřový nástavec pro odvod spalin do komína.
Součástí dodávky kotle je rovněž termostatická směšovací armatura ESBE pro udržování teploty vratné vody,
viz. technické údaje.
Kotel je vybaven automatickým hasicím zařízením. Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody
s připojením ½“. Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 °C) ventil otevře
přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva. Následně se zastaví přívod vody.
Kotel je VIADRUS A3W STANDARD je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 423. Kotel
VIADRUS A3W WEB je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 687. Schéma zapojení je uvedeno
v příslušném oddíle vždy pro konkrétní použité hydraulické schéma.
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3.2.3

Hlavní rozměry kotle VIADRUS A3W, instalace
(pravé provedení)

Kóty za lomítkem platí pro variantu
s velkým zásobníkem
Minimální výška kotelny 2 100 mm
(2050 mm nad podestou)
Délky
L [mm]
L1 [mm]

mm
921
789

Sestava kotle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kotlové těleso
Čisticí dvířka
Hořák s roštem
Podavač paliva s
elektromotorem
Rozvodnice
Zásobník paliva
Příruba vratné vody
Příruba topné vody
Opláštění
Jímka termostatu
Čisticí dvířka
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Jako zvláštní nepovinné příslušenství je možno ke kotli osadit elektrofiltr pro snížení úletové prašnosti.
Elektrofiltr slouží k odstraňování tuhých částic ze spalin. Za tímto účelem využívá elektrostatickou sílu, která
působí na tyto částečky prachu. V důsledku působení vysokého napětí se tuhé částice elektricky nabíjejí. Díky
tomu se při využití jevu elektroforézy usazují na elektrodě s opačným nábojem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Generátor vysokého napětí
Těleso elektrofiltru
Jiskřící elektroda
Keramický izolátor
Izolovaný napájecí vodič
Vzduchový kanál
Ventilátor

a = 150, 160, 180 mm
b = 390 mm
Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle
ČSN 33 2000-1 ed. 2,
• před kotlem musí být ponechán
manipulační prostor min. 1000 mm,
• minimální vzdálenost mezi zadní částí
kotle a stěnou 400 mm,
• na straně zásobníku paliva mezera min.
1000 mm
pro
případ
vyjmutí
podávacího šneku,
• minimální vzdálenost od boční stěny
kotle 100 mm,
• min. výška nad podestou 2050 mm.
Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:
•

Kotel musí být umístěn tak, aby vidlice
v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy
přístupná.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání.
Spotřeba vzduchu kotle VIADRUS A3W činí cca 75 m3. h-1. Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a
odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění vzduchu v otvorech cca 0,5 - 1 m/sec.
Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Větrací zařízení musí umožňovat také intenzivní odvětrání prostoru,
při zátopu může dojít k zakouření kotelny.
Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy, druhý pod stropem, součtová velikost otvorů
0,025 m2.
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3.2.4

Možnosti regulace kotle VIADRUS A3W STANDARD

Kotel je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 423. Regulace umožňuje, kromě základního řízení vytápění
stylem zap.-vyp. pomocí libovolného prostorového termostatu, rovněž sofistikované řízení vytápění dvou
směšovaných topných okruhů, dále pak jednoho přímého okruhu, řízení ohřevu TV v zásobníkovém ohřívači.
U směšovaných topných okruhů je teplota vody v systému ÚV udržována na optimální hranici dle požadavku
na vnitřní teplotu, v závislosti na venkovní teplotě. Jedná se o ekvitermní řízení s vazbou na vnitřní teplotu.
Jako prostorový přístroj slouží typ SIEMENS POL 822, který je osazen v referenční místnosti příslušného
topného okruhu. Tento přístroj umožňuje zapnutí a vypnutí TV, přepínat mezi režimy AUTO, KOMFORT,
ÚTLUM a vypnutí topného okruhu. Navýšení teploty prostoru do další časové změny. Monitoring teplot kotle a
venkovní teploty.
Přístroj současně umožňuje zobrazení provozních stavů soustavy. Dá se zde přiřadit míra vlivu prostoru
ekvitermního řízení. Regulace umožňuje u jednoho topného okruhu náhradu prostorového přístroje libovolným
prostorovým termostatem, avšak systém řízení vytápění je degradován. Ve stavu „zap“ je vytápění řízeno dle
ekvitermní křivky, ve stavu „vyp“ je vytápění vypnuto a mix uzavřen. Popsanými způsoby je možno řídit dva
směšované topné okruhy a současně další přímý okruh pomocí libovolného prostorového termostatu, spínáním
čerpadla a kotle s provozem na nastavenou teplotu.
(Regulace neumožňuje použití akumulační nádrže, kaskádové řízení kotlů, webovou správu a komunikaci
pomocí SMS serveru. Regulace neumí spínat náhradní zdroj tepla v případech, že v zásobníku došlo palivo
nebo v případě poruchy kotle, ale dokáže dále řídit topné okruhy. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu
ručně.)

3.2.5

Možnosti regulace kotle VIADRUS A3W WEB

Kotel je osazen regulací SIEMENS CLIMATIX POL 687. Tato regulace má, oproti CLIMATIX POL 423 (kterou
je osazen kotel v provedení STANDARD), navíc rozšířené možnosti:
Regulace umí spínat náhradní zdroj tepla v případech, že v zásobníku došlo palivo nebo v případě poruchy
kotle.
Regulace umožňuje použití akumulační nádrže a řízení jednoho nebo dvou směšovaných topných okruhů
+ ohřev zásobníku TV. Rovněž je možno využít akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV v případě
nedostatku prostoru. V tomto zapojení není možno využít funkce spínání náhradního zdroje tepla.
Regulace umožňuje kaskádové řízení až čtyř kotlů. Počet řízených topných okruhů může být až dvojnásobkem
počtu kotlů, počet zásobníkových ohřevů TV může být rovno počtu kotlů mínus jeden. I v tomto případě může
být použita akumulační nádrž, avšak její použití má zde omezený význam.
Regulace umožňuje webovou správu a kontrolu systému vytápění pomocí webového rozhraní, rovněž tak
umožňuje komunikaci pomocí SMS serveru. Bližší popis možností je v návodech k regulaci.
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3.3

VIADRUS A0C

Litinový kotel na pelety s automatickým přikládáním a automatickým elektrickým zapalovacím zařízením.
Vyrábí se v pěti velikostech; od nejmenšího 4 článkového s modulovaným výkonem 5 – 16,5 kW do největšího
8-mi článkového s modulovaným výkonem 9,6 - 32 kW.
Kotel je osazen regulací S. Control s tlačítkovým ovládáním nebo regulací S. Control Touch s dotykovým
displejem. Obě regulace shodně umožňují v základní konfiguraci ekvitermní řízení jednoho topného okruhu a
ohřev TV v zásobníkovém ohřívači, s přídavným modulem pak až tří topných okruhů. Regulace rovněž
umožňuje řídit provoz vytápění s akumulační nádrží. Jako volitelné příslušenství je možno dokoupit rovněž
internetový modul pro dálkovou správu přes internet.
Teplovodní automatický kotel VIADRUS A0C na tuhá paliva je určen především pro vytápění rodinných domků,
chat, malých provozoven apod.
Přednosti kotle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatický provoz kotle řízený dle venkovní teploty a pokojovým přístrojem, zaručující komfort vytápění,
mechanický přísun paliva ze zásobníku,
automatické zapalování,
jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba,
vysoká účinnost dosahující při použití ekonomizéru 90 / 91,5 %,
dlouhodobě ověřená konstrukce kotlového tělesa,
vysoká životnost léty ověřeného litinového kotlového tělesa (U22),
k dispozici je i verze LP, která umožňuje použít levá nebo pravá spodní dvířka nebo oboje současně
výhodná cena a vysoká kvalita

Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“ pro kotle na biomasu.
16,5 kW - SVT22076
20 kW – SVT21360
25 kW - SVT22077
28 kW – SVT21361
16,5 kW - SVT22078
Podmínkou obdržení dotace je
instalace kotle firmou, která
má oprávnění na základě
složení
profesní
zkoušky
Topenář – montér kotlů na
biomasu dle zákona č.
406/2000
Sb
s kódem
v Národní soustavě kvalifikací
č. 36-149-H.

Obchodní název kotle:
Typové označení kotle:

VIADRUS A0C
A0C- X1 X2 X3-X4.X5 (LP)
X1
X2

Provedení:
Výkon:

X3
X4

Palivo:

X5

A: advanced
16: 16 kW 24: 24 kW 32: 32 kW
20: 20 kW 28: 28 kW
P: pelety
00: ovládání S.Control
01: ovládání S.Control Touch (dotykový displej)
rok uvedení na trh
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3.3.1

Technické údaje kotle VIADRUS A0C

Rozměry, tepelně technické parametry kotle
Typ kotle
Počet článků
Hmotnost kotle (vč. zásobníku)
Obsah vody
Průměr kouřového hrdla
Kapacita zásobníku paliva
Rozměry kotle (včetně zásobníku):
Pracovní přetlak vody
Zkušební přetlak vody
Doporuč. provozní teplota topné vody
Minimální teplota vratné vody
Hydraulická ztráta kotle (při ∆T 20 K)
Hladina hluku
Komínový tah
Přípojky kotle - topná voda
- vratná voda
Připojovací napětí
Elektrické krytí
Spotřeba elektr. energie – jmen.výkon
Spotřeba elektr. energie – min. výkon
Spotřeba elektrické energie
v pohotovostním stavu

ks
kg
l
mm
dm3
kPa
(bar)
kPa
(bar)
°C
°C
kPa
dB
mbar
Js
Js

A0C-A16P-X4.X5

A0C-A20P-X4.X5

4
314 / 333
34

5
350 / 369
38,5

A0C-A24P-X4.X5

A0C-A28P-X4.X5

6
7
385 / 405 420 / 440
43,1
47,6
156
265
viz. obr. č. 1

A0C-A32P-X4.X5

8
455 / 475
52,2

400 (4)
800 (8)

0,043
0,15

W
W

32
18

W

2

65 - 80
45 - 55
0,055
0,075
0,083
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
0,21
0,23
0,25
G 1 ½ “ (6/4“)
G 1 ½ “ (6/4“)
1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S
IP 40
38
38
43
18
16
17
2

2

2

0,11
0,28

49
20
2

Dále uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění.
Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.

Tepelně technické parametry kotle při spalování dřevních pelet
Typ kotle
Počet článků
ks
Jmenovitý výkon
kW
Spotřeba paliva při jmenovitém
kg.h-1
výkonu
Teplota spalin při jmenovitém
°C
výkonu
Doba hoření při jmenovitém
h
výkonu pro naplněný zásobník
Minimální výkon
kW
Spotřeba paliva při min. výkonu
kg/h
Teplota spalin při min. výkonu
°C
Doba hoření při min. výkonu pro
h
naplněný zásobník
Výhřevnost paliva
MJ.kg-1
Účinnost
%
Hmotnostní průtok spalin
kg.s-1
Třída kotle EN 303-5
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost
%

A0C-A16P-X4.X5

A0C-A20P-X4.X5

A0C-A24P-X4.X5

A0C-A28P-X4.X5

A0C-A32P-X4.X5

4
16,5

5
20

6
25

7
28

8
32

3,88

4,81

6,0

6,62

7,39

137

117

135

99

130

37

30

24

21

19

5
1,22
81

6
1,38
74

7,5
1,56
/ 79

8,4
1,81
70

9,6
,99
79

117

103

93

79

69

90
0,011
5
A+
113
77

90,5
0,014
5
A+
114
77

17,27
88,9
0,017
5
A+
115
78

90,4
0,017
5
A+
117
80

89,7
0,022
/5
A+
117
79
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3.3.2

Konstrukce kotle VIADRUS A0C

Kotlové těleso je sestaveno z litinových článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek a zajištěno kotevními
šrouby. Články vytvářejí spalovací komoru a popelníkový prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup
a výstup topné vody je situován v zadní části kotle. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec
a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody s nátrubkem pro napouštěcí a vypouštěcí kohout.
K přednímu článku jsou připevněna čistící a popelníková dvířka s osazeným hořákem.
V popelníkových dvířkách je namontován peletový hořák od fy PellasX. Ve verzi VIADRUS A0C-X116P-X4.X5,
A0C-X120P-X4.X5 se jedná o hořák PellasX Hybrid mini a ve verzi VIADRUS A0C-X124P-X4.X5, A0C-X128PX4.X5, A0C-X132P-X4.X5 o hořák PellasX Hybrid 35. Tyto hořáky jsou vybaveny ventilátorem.
Vpravo (Vlevo) od kotle je umístěn plechový zásobník na pelety o objemu 300 l (není součástí dodávky).
Zásobník je propojen s hořákem pomocí šnekového podavače a propojovací hadice.
Na horním dílu pláště je namontována elektro skříň, v níž se nachází ovládací jednotka a displej. Jednotka je
dodávaná ve dvou verzích. S.Control s tlačítkovým ovládáním nebo S.Control Touch s dotykovým displejem.
Ve spalovacím prostoru jsou umístěny přepážky, které usměrňují hoření. Do spalinových cest konvekční části
výměníku jsou vloženy turbulátory, jejichž cílem je snížení teplot spalin a tím zvýšení účinnosti kotle.
Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Popelníkový prostor je oddělen od spalovací komory
teplosměnnými plochami s otvory pro propadání popele. Čistící víko kouřového nástavce, umístěné v jeho
spodní části, slouží k čištění spalinových cest.
Termomanometr je umístěn v ovládací skřínce, slouží pro měření teploty a tlaku vody v otopném systému.
Součástí kotle není termostatická směšovací armatura, nutno dokoupit samostatně. Ke kotlům o výkonu 16,5
až 28 kW je doporučený typ ESBE VTC 412 / 50 0C s hodnotou Kvs = 5,5, ke kotli o výkonu 32 kW je
doporučený typ ESBE VTC 511(512) / 50 °C s hodnotou Kvs = 9.
3.3.3

Hlavní rozměry kotle VIADRUS A0C, instalace

Hořák PellasX Hybrid

Typ kotle
výkon [kW]
L [mm]

A0C-A16P-X4.X5

A0C-A20P-X4.X5

A0C-A24P-X4.X5

A0C-A28P-X4.X5

A0C-A32P-X4.X5

16,5
1040

20
1135

25
1231

28
1327

32
1423

Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 KW – 07/2019

strana č. 25

Kotel postavit na nehořlavou podložku přesahující půdorys kotle se zásobníkem po stranách o 20 mm. Je-li
kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát
na rovném povrchu. Na obrázku zakreslena podezdívka pro kotel 20 kW. Při instalaci kotle velikosti 4, 5, 6 a 7
článků je doporučeno použití originálního, litinového podstavce dodávaného výrobcem.
Hlavní části kotle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Článek přední
Článek střední
Článek zadní
Přikládací dvířka (s růžicí primárního vzduchu)
Dvířka popelníková
Nástavec kouřový
Těsnění hořáku
Hořák PellasX
Propojovací hadice
Podavač

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zásobník
Plášť (kompletní)
Ovládací skříň
Ovládání regulátoru ( S Control / Touch)
Trubka topné vody
Popelník
Trubka vratné vody
Turbulátor
Trubka hořáku
Objímka
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Výbava na přání – popelníková dvířka s levým otevíráním
Samostatně do koupitelné příslušenství, použije se v případě, že není možno
z prostorových důvodů otevírat dvířka s hořákem vpravo.
Zásobníky na pelety – volitelná výbava:
Obj. kód

Název

objem [l]

rozměry [mm]
(šířka x hloubka x výška)

26203
26267
26268

Zásobník 300l (pozink)
Zásobník 600l (pozink)
Zásobník 1200l (pozink)

300
600
1200

625x625x1430
845x845x1615
1130x1130x1835

26107

Zásobník lakovaný (RAL9005)

265

420x1110x1162

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle
ČSN 33 2000-1 ed. 2,
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor min. 600 mm,
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm,
• na straně zásobníku paliva mezera min. 400 mm
pro potřebu případného vyjmutí podávacího
šneku
• minimální vzdálenost od boční stěny kotle
400 mm,
• nad kotlem alespoň 450 mm pro možnost čištění
konvekční plochy výměníku.
Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:
•

Kotel musí být umístěn tak, aby vidlice
v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a případné
větrání (spotřeba vzduchu kotle VIADRUS A0C-S16P- X4.X5 činí asi 60 m3. h-1,VIADRUS A0C-S20P- X4.X5
činí asi 80 m3. h-1 ,VIADRUS A0C-S25P- X4.X5 činí asi 95 m3. h-1 , VIADRUS A0C-S28P- X4.X5 činí asi 105 m3.
h-1 a kotle VIADRUS A0C-S32P- X4.X5 činí asi 120 m3. h-1).
Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění
vzduchu v otvorech cca 0,5 - 1 m/sec.
Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy,
druhý pod stropem, součtová velikost otvorů 0,02 m2 pro kotel VIADRUS A0C o výkonu do
20 kW, 0,25 – 0,3 m2 pro kotle VIADRUS A0C o výkonu 25 a 28 kW, 0,35 m2 pro kotel VIADRUS A68 o výkonu
32 kW.
3.3.4

Možnosti regulace kotle VIADRUS A0C

Kotel je osazen regulací S. Control s tlačítkovým ovládáním nebo regulací S. Control Touch s dotykovým
display. Obě regulace umožňují v základní konfiguraci spínané nebo ekvitermní řízení jednoho topného okruhu
a ohřev TV v zásobníkovém ohřívači. Pro řízení teploty je možno využít jak ekvitermní řízení dle venkovní
teploty (venkovní čidlo je volitelným příslušenstvím), tak i řízení vytápění pouze dle vnitřní teploty s použitím
libovolného pokojového termostatu s přepínacím kontaktem, nebo kombinaci obojího. Namísto pokojového
termostatu je lépe použít pokojový panel ecoSTER-TOUCH.
Pomocí přídavného modulu (B) je možno řídit provoz vytápění s akumulační nádrží a rozšířit regulaci až na tři
směšované okruhy. Přídavný modul (B) není součástí dodávky kotle, nutno doobjednat samostatně jako
příslušenství. Topný okruh 1 je pak osazen pokojovým panelem ecoSTER-TOUCH, ostatní libovolným
pokojovým regulátorem s přepínacím kontaktem.
Jako volitelné příslušenství je možno dokoupit rovněž Internetový WIFI modul ecoNET 300 pro dálkovou správu
přes internet.
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3.4

VIADRUS A68

Kotel na pelety s automatickým přikládáním a s automatickým zapalováním. Vyrábí se v pěti výkonových
variantách 15 kW, 18 kW, 23 kW, 27 kW, 35 kW s modulací výkonu při dosažení nastavené teploty.
Kotel je osazen regulací S. Control Touch s dotykovým displejem. Regulace umožňuje v základní konfiguraci
ekvitermní řízení jednoho topného okruhu a ohřev TV v zásobníkovém ohřívači, s přídavným modulem pak až
tří topných okruhů. Regulace rovněž umožňuje řídit provoz vytápění s akumulační nádrží. Jako volitelné
příslušenství je možno dokoupit rovněž internetový modul pro dálkovou správu přes internet.
Teplovodní automatický kotel VIADRUS A68 na pelety je určen především pro vytápění rodinných domků, chat,
malých provozoven apod.
Přednosti kotle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatický provoz kotle řízený dle venkovní teploty a pokojovým přístrojem, zaručující komfort vytápění,
mechanický přísun paliva ze zásobníku,
automatické zapalování,
jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba,
vysoká účinnost, nízké emise,
nízké provozní náklady,
dlouhodobě ověřená konstrukce litinového kotlového tělesa,
zásobník na pelety může být umístěn vlevo nebo vpravo,
spolupráce s akumulační nádrží (kotel musí být dovybaven modulem B)
řízení dalších dvou topných okruhů (kotel musí být dovybaven modulem B)
výhodná cena a vysoká kvalita

Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“ pro kotle na biomasu.
15 kW – SVT23735,
18 kW – SVT23736
23 kW – SVT23737,
27 kW – SVT23738,
35 kW – SVT23739,
Podmínkou obdržení dotace je
instalace kotle firmou, která
má oprávnění na základě
složení
profesní
zkoušky
Topenář – montér kotlů na
biomasu dle zákona č.
406/2000
Sb
s kódem
v Národní soustavě kvalifikací
č. 36-149-H.

Obchodní název kotle:
Typové označení kotle:

VIADRUS A68
A68- X3 X4 X5-X1.X2
X3
X4

Provedení:
Výkon:

X5
X1
X2

Palivo:

S: standard
15: 15 kW 23: 23 kW 34: 35 kW
18: 18 kW 27: 27 kW
P: pelety
00:
rok uvedení na trh (verze)
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3.4.1

Technické údaje kotle VIADRUS A68

Rozměry, technické parametry kotle
Typ kotle - počet článků
Počet článků
Hmotnost kotle (vč. zásobníku)
Obsah vody
Průměr kouřového hrdla
Kapacita zásobníku paliva
Rozměry kotle (včetně zásobníku):
šířka x hloubka x výška
Pracovní přetlak vody
Zkušební přetlak vody
Doporuč. provozní teplota topné vody
Minimální teplota vratné vody
Hydraulická ztráta kotle (při ∆T 20 K)
Hladina hluku
Komínový tah
Přípojky kotle - topná voda
- vratná voda
Připojovací napětí
Elektrické krytí
Spotřeba elektr. energie – jmen.výkon
Spotřeba elektr. energie – min. výkon
Spotřeba elektrické energie
v pohotovostním stavu

A68-S15P-X1.X2

A68-S18P-X1.X2

A68-S23P-X1.X2

A68-S27P-X1.X2

A68-S34P-X1.X2

5
358 / 378
40,5

6
423 / 443
46,5

7
468 / 488
52,5
160
265

8
513 / 533
58,5

9
569 / 589
64,5

ks
kg
l
mm
dm3

viz. obr. č. 1

mm
kPa
(bar)
kPa
(bar)
°C
°C
kPa
dB
mbar
Js
Js

400 (4)
800 (8)

0,018
0,18

W
W

32
18

W

2

65 - 80
50
0,020
0,024
0,028
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
0,16
0,18
0,20
G 2“
G 2“
1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S
IP 40
38
38
43
18
16
17
2

2

2

0,037
0,20

49
20
2

Dále uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění.
Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.
Tepelně technické parametry kotle při spalování dřevních pelet
Typ kotle- počet článků
Počet článků
ks
Jmenovitý výkon
kW
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h-1
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
Doba hoření při jmenovitém výkonu
h
pro naplněný zásobník
Minimální výkon
kW
Spotřeba paliva při minimálním výkonu
kg/h
Teplota spalin při minimálním výkonu
°C
Doba hoření při minimálním výkonu
h
pro naplněný zásobník
Výhřevnost paliva
MJ.kg-1
Účinnost
%
Hmotnostní průtok spalin na výstupu
kg.s-1
Třída kotle EN 303-5
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost
%

A68-S15P-X1.X2

A68-S18P-X1.X2

A68-S23P-X1.X2

A68-S27P-X1.X2

A68-S34P-X1.X2

5
15
3,6
115-180

6
18
4,0
133-180

7
23
5,1
132-180

8
27
5,95
115-180

9
35
7,39
116-180

37

30

24

21

19

4,5
1,0
73-110

5,4
1,18
78-110

6,9
1,47
74-110

8,1
1,8
74-110

10,5
1,99
80-110

117

103

93

79

69

90,4
0,0113
5
A+
113
77

90,4
0,0115
5
A+
113
77

17,27
89,6
0,0139
5
A+
114
78

90,4
0,0196
5
A+
115
78

90,6
0,0224
5
A+
116
79

Hodnoty uváděné v tabulkách byly naměřeny při zkouškách provedených na předepsaném palivu.
Uvedené tepelně technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.
Kotel je provozován při podtlaku na výstupu spalin. Kotel pracuje při podmínkách bez kondenzace.
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3.4.2

Konstrukce kotle VIADRUS A68

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, EN-GJL-150:
Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
Kotlové těleso je sestaveno z litinových článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek a zajištěno kotevními
šrouby. Články vytvářejí spalovací komoru a popelníkový prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup
a výstup topné vody je situován v zadní části kotle. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec
a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody s nátrubkem pro napouštěcí a vypouštěcí kohout.
K přednímu článku jsou připevněna čistící a popelníková dvířka s osazeným hořákem.
V popelníkových dvířkách je namontován peletový hořák od fy PellasX. Ve verzi VIADRUS A68-S15P-X1.X2,
A68-S18P-X1.X2, VIADRUS A68-S23P-X1.X2 se jedná o hořák PellasX Hybrid mini a ve verzi VIADRUS A68S27P-X1.X2, VIADRUS A68-S34P-X1.X2 o hořák PellasX Hybrid 35. Tyto hořáky jsou vybaveny ventilátorem.
Na horním dílu pláště je namontována ovládací skříň, v níž se nachází řídicí jednotka a dotykový displej. Vpravo
(Vlevo) od kotle je umístěn plechový zásobník na pelety o objemu 300 l (není součástí dodávky). Zásobník
je propojen s hořákem pomocí šnekového podavače a propojovací hadice.
Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Popelníkový prostor je oddělen od spalovací komory
teplosměnnými plochami s otvory pro propadání popele. Čistící víko kouřového nástavce, umístěné v jeho
spodní části, slouží k čištění spalinových cest.
Termomanometr je umístěn v ovládací skřínce, slouží pro měření teploty a tlaku vody v otopném systému.
Součástí kotle není termostatická směšovací armatura, nutno dokoupit samostatně. Ke kotlům o výkonu 15
až 27 kW je doporučený typ ESBE VTC 412 / 50 0C s hodnotou Kvs = 5,5, ke kotli o výkonu 35 kW je
doporučený typ ESBE VTC 511(512) / 50 °C s hodnotou Kvs = 9.
3.4.3

Hlavní rozměry kotle VIADRUS A68, instalace

Typ kotle
výkon [kW]
L [mm]

A68-S15P-X1.X2

A68-S18P-X1.X2

A68-S23P-X1.X2

A68-S27P-X1.X2

A68-S34P-X1.X2

15
1140

18
1250

23
1360

27
1470

35
1580
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Kotel nutno postavit na nehořlavou podložku přesahující půdorys kotle se zásobníkem. Je-li kotel umístěn ve
sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát na rovném
povrchu.
Při instalaci kotle velikosti 5, 6 a 7 článků je doporučeno použití originálního, litinového podstavce dodávaného
výrobcem.

Litinový podstavec

Typ kotle
výkon [kW]
L [mm]

A68-S15P-X1.X2

A68-S18P-X1.X2

A68-S23P-X1.X2

A68-S27P-X1.X2

A68-S34P-X1.X2

15
1150

18
1260

23
1370

27
1480

35
1590

Hlavní části kotle:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kotlové těleso tvořené kotlovými články
Čistící dvířka
Dvířka popelníková
Nástavec kouřový
Těsnění hořáku
Hořák PellasX
Trubka hořáku
Objímka
Propojovací hadice
Podavač

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Plášť (kompletní)
Ovládací skříň
Trubka topné vody
Trubka vratné vody
Popelník
Zásobník (není součástí dodávky)

Hořák PellasX Hybrid
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Zásobníky na pelety – volitelná výbava:
Obj. kód

Název

objem [l]

rozměry [mm]
(šířka x hloubka x výška)

26203
26267

Zásobník 300l (pozink)
Zásobník 600l (pozink)

300
600

625x625x1430
845x845x1615

26268

Zásobník 1200l (pozink)

1200

1130x1130x1835

26107

Zásobník lakovaný (RAL9005)

265

420x1110x1162

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle
ČSN 33 2000-1 ed. 2,
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor min. 600 mm,
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm,
• je vyloučeno palivo ukládat před kotel.
• je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle
v kotelně;
• výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi
kotlem a palivem min. 1000 mm nebo umístit
palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:
• Kotel musí být umístěn tak, aby vidlice
v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a případné
větrání (spotřeba vzduchu kotle VIADRUS A68-S15P-X1.X2 činí asi 60 m3. h-1,VIADRUS A68-S18P-X1.X2 činí
asi 75 m3. h-1 ,VIADRUS A68-S23P-X1.X2 činí asi 90 m3. h-1 , VIADRUS A68-S27P-X1.X2 činí asi 105 m3. h-1 a
kotle VIADRUS A68-S34P-X1.X2 činí asi 120 m3. h-1).
Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění
vzduchu v otvorech cca 0,5 - 1 m/sec.
Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy,
druhý pod stropem, součtová velikost otvorů 0,02 m2 pro kotel VIADRUS A68 o výkonu do 18 kW, 0,25 m2 pro
kotel VIADRUS A68 o výkonu 23 kW, 0,3 m2 pro kotel VIADRUS A68 o výkonu 28 kW, 0,35 m2 pro kotel
VIADRUS A68 o výkonu 35 kW.
3.4.4

Možnosti regulace kotle VIADRUS 68

Kotel je osazen regulací S. Control Touch s dotykovým display. Regulace umožňuje v základní konfiguraci
spínané nebo ekvitermní řízení jednoho topného okruhu a ohřev TV v zásobníkovém ohřívači. Pro řízení teploty
je možno využít jak ekvitermní řízení dle venkovní teploty (venkovní čidlo je volitelným příslušenstvím), tak i
řízení vytápění pouze dle vnitřní teploty s použitím libovolného pokojového termostatu s přepínacím kontaktem,
nebo kombinaci obojího. Namísto pokojového termostatu je lépe použít pokojový panel ecoSTER-TOUCH.
Pomocí přídavného modulu (B) je možno řídit provoz vytápění s akumulační nádrží a rozšířit regulaci až na tři
směšované okruhy. Přídavný modul (B) není součástí dodávky kotle, nutno doobjednat samostatně jako
příslušenství. Topný okruh 1 je pak osazen pokojovým panelem ecoSTER-TOUCH, ostatní libovolným
pokojovým regulátorem s přepínacím kontaktem.
Jako volitelné příslušenství je možno dokoupit rovněž Internetový WIFI modul ecoNET 300 pro dálkovou správu
přes internet.
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4

Příklady doporučených zapojení - popis

4.1

Všeobecné informace

V tomto oddíle jsou uvedeny příklady doporučených zapojení kotlů do otopného systému. Typová schémata
jsou zakreslena pro jednotlivé aplikace. Jsou zde zakresleny příklady jednoduchých instalací bez akumulační
nádrže, složitější více okruhová schémata s akumulační nádrží, i bez ní, kombinace více zdrojů tepla.
Hydraulická schémata „Z1“ - „Z11“ vystačí se základní regulací, která je součástí kotle. Schémata
A - K vyžadují použití nadřazené regulace z dodávky výrobce kotle. U těchto hydraulických schémat je
přiložena tabulka nastavení jednotlivých parametrů nadřazené regulace. V samostatné kapitole jsou ke všem
hydraulickým schématům zakreslena elektrická schémata zapojení, zde je uvedena specifikace pro dokoupení
nadřazené regulace ke schématům „A“ - „K“.
Obecně platí, že pro provoz kotle na tuhá paliva je provozně výhodnější použití akumulační nádrže. Výrazně
se omezí starty kotle. Každý start kotle a jeho rozehřátí na provozní teplotu s sebou přináší ekonomickou ztrátu.
Oproti trvalému provozu v ustáleném režimu tak dochází k navýšení spotřeby paliva. Rovněž dochází ke
zvýšení ekologické zátěže. Proto je výhodnější, pokud je to možné, instalovat do systému akumulační nádrž o
velikosti min. 50 L/kW výkonu kotle. Dojde k výraznému zefektivnění provozu snížením spotřeby paliva.
Současně se zvýší vytápěcí komfort díky rovnoměrné teplotě teplonosného média v systému ÚV, v souladu
s požadavkem na vytápění. Ve schématech s kombinovanou akumulační nádrží, která má v horní části vnořený
zásobník pro ohřev TV, je zakreslena nádrž typu AKU COMBI z dodávky VIADRUS. Jednotlivé vývody jsou
označeny dle typového listu nádrže. Akumulační nádrže se solárním ohřevem bez kombinovaného ohřevu TV
lze použít s dodávky VIADRUS typu AKU ECONOMY S.
Ve složitějších schématech s využitím nadřazené regulace je zakresleno zapojení dalších zdrojů tepla, jako
jsou alternativní zdroje na tuhá paliva (např. krbové vložky), solární systémy, tepelná čerpadla, elektrokotle.
Záložní zdroj tepla umí spínat rovněž základní regulace kotlů v provedení „WEB“.
Ohřev TV je ve schématech vždy doplněn možností elektrického ohřevu. Pokud se jedná o běžné odběry TV
pro spotřebu (mimo velkokuchyní aj.), je neekonomické provozovat kotel na tuhá paliva s automatickým
přikládáním mimo období topné sezóny jen pro ohřev TV. Při potřebě ohřátí i menšího množství vody
v zásobníku se musí nejdříve rozehřát kotel, ten nahřeje potřebné množství vody pro spotřebu a následně pak
vychladne do komína a do prostoru. Kotle bez automatického zapalování by navíc musely celoročně udržovat
žhavou vrstvu paliva. Zde se nabízí kombinace se solárním ohřevem nebo tepelným čerpadlem (varianty I-K).
V případě osazení elektroohřevu v zásobníkovém ohřívači TV musí být zajištěna rovněž možnost expanze
z topného hadu (dvojpláště). Nesmí dojít k uzavření obou armatur. U dvouplášťových ohřívačů je zapotřebí
z důvodu bezpečnosti osadit na straně dvojpláště pojistný ventil.
4.1.1

Varianty „Z1“ až „Z11“

Řízení chodu kotle, vytápění objektu a ohřevu TV je realizováno základní kotlovou regulací. Varianty jsou
označeny jako „Z1“ až „Z11“. Schémata jsou řazena od jednoduchých zapojení s jednookruhovým otopným
systémem, bez akumulační nádrže až po víceokruhové otopné systémy s akumulační nádrží a kaskádovým
řízením kotlů dle možností konkrétní kotlové regulace. Veškeré elektrické zařízení je zapojeno do svorkovnice
v kotli, v hydraulických schématech je zakresleno čárkovaně.
Varianta zapojení „Z1“ je použitelná pro všechny typy automatických kotlů na tuhá paliva VIADRUS. Vytápění
je řízeno prostorovým termostatem dle teploty v referenční místnosti.
Varianty zapojení „Z2“ až Z5“ jsou použitelné pro všechny kotle osazené regulací Siemens CLIMATIX, resp.
kotle s modulací výkonu v provedení „STANDARD“ a „WEB“. Tyto kotle mají základní regulaci uzpůsobenou
pro ovládání směšovacích ventilů za účelem ekvitermního řízení až dvouokruhového vytápění, volitelně
s vazbou na vnitřní teplotu; regulace umožňuje řízení ohřevu TV.
Varianty zapojení „Z6“ až „Z9“ jsou použitelné jen pro kotle s modulací výkonu osazené regulací Siemens
CLIMATIX v provedení „WEB“. Tyto kotle mají základní regulaci uzpůsobenou pro ovládání směšovacích
ventilů za účelem ekvitermního řízení až dvouokruhového vytápění, volitelně s vazbou na vnitřní teplotu;
regulace umožňuje řízení ohřevu TV, použití akumulační nádrže, kaskádové řazení kotlů, spínání náhradního
zdroje tepla, webovou správu systému.
Varianty Z10 a Z11 jsou určeny pro kotle A0C a A68 s regulací S.Control a S.Contol Touch.
Schémata bez směšovacích ventilů „Z1“, „Z3“ jsou nejjednodušším a nejlevnějším možným zapojením,
doporučenými je lze nazvat s výhradou. Jsou zde zakresleny pro úplnost od nejjednoduššího řešení. Tato
instalace se vyznačuje výrazným kolísáním teploty teplonosného média v systému ÚV a z toho plynoucím
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pocitem tzv. „studeného tepla“. Systém buďto topí nebo netopí. Při rozsáhlém otopném systému s větším
množstvím vody navíc dochází k postupnému nahřívání jednotlivých otopných těles, podle vzdálenosti od kotle.
Za schématem Z1 je zakresleno alternativní zapojení topného okruhu. Po uvedení kotle do provozu cirkuluje
voda v otopném systému bez ohledu na teplotu, kotel po svém vlastním nahřátí tuto vodu postupně ohřívá.
Všechna otopná tělesa v systému jsou ohřívána rovnoměrně. Alternativní připojení topného okruhu je
použitelné rovněž pro schéma „Z3“ s přímým topným okruhem bez směšovacích ventilů. Uvedené alternativní
zapojení se dá plně doporučit pro realizaci.
Pokud se jedná o vytápění obytných nebo kancelářských prostor, je pro všechny kotle, které to umožňují,
nanejvýš vhodné použít zapojení se směšovacím ventilem. Kolísání teploty v systému ÚV bude podstatně
nižší. (K úplnému odstranění kolísání teploty v systému ÚV je nutno osadit akumulační nádrž.)
4.1.2

Varianty „A“ - „K“

Zde již musí být pro řízení systému spotřeby tepla použito nadřazené regulace, doporučený typ SIEMENS RVS
43.345. U všech hydraulických schémat je následně uvedena tabulka pro nastavení předmětné nadřazené
regulace. V další kapitole jsou zakreslena schémata elektrického zapojení. Součástí každého schématu je
tabulka s uvedením komponent, které je nutno samostatně dokoupit jako volitelné příslušenství kotle. Varianty
zapojení „A“ až „K“ jsou použitelné pro všechny typy automatických kotlů na tuhá paliva VIADRUS.
Nadřazená regulace řídí připojené okruhy spotřeby tepla. Řízení vytápění je ekvitermní, na základě venkovní
teploty, jednotlivé okruhy jsou na sobě nezávislé. Volitelně lze vytápění řídit v součinnosti s prostorovými
regulátory. Nadřazená regulace řídí rovněž ohřev TV, solární okruh, cirkulační čerpadlo TV, další zdroj tepla.
Jednotlivá schémata jsou zakreslena vždy jako maximální pro použitou regulaci. V případě potřeby je možno
regulaci rozšířit o další moduly propojením po datové lince.
Teplota, nastavená v regulaci na kotli, musí být vyšší, než je nejvyšší požadována teplota v topném okruhu
nebo okruhu ohřevu TV. Doporučená hodnota je 80 0C. Požadavek na chod kotle je pak udělován nadřazenou
automatikou sepnutím příslušných kontaktů pro dálkové ovládání.
Elektrické zařízení, zapojeno do svorkovnice v kotli a ovládané kotlovým regulátorem, je v hydraulických
schématech zakresleno čárkovaně. Elektrické zařízení, ovládané nadřazenou regulací, není ve schématech
pro přehlednost zakresleno, jsou zde označeny jen jednotlivé elementy. Nadřazená regulace je osazena v
externím rozvaděči.
Pozn. Čidlo B2 je zde zakresleno 2x. Jednou se jedná o čidlo kotlové regulace, které je osazeno přímo v kotli.
Externí příložné čidlo B2 je nainstalováno na výstupním potrubí kotle a je zapojeno do nadřazené regulace,
zde slouží uživateli pro informaci o teplotě kotle.
Upozornění:
!!! Při použití jiné nadřazené regulace, než je uvedená v elektro schématech, je nutno pamatovat na skutečnost,
že regulace musí zajistit nucený odvod tepla z kotle při zvýšení jeho teploty nad 90 °C!!! Tento stav nejde
vyloučit ani u automatických kotlů, pokud je regulace nastavena na maximální teplotu s ohledem na
akumulované teplo. Pokud je dalším zdrojem tepla kotel s ručním přikládáním, může dojít k přetopení tímto
zdrojem.

4.2

Potrubí a armatury

4.2.1

Dimenze potrubí, armatur a oběhových čerpadel primárního okruhu

Ve schématech nejsou dimenze uvedeny. Pro kotle do výkonu cca 20 kW je doporučená dimenze potrubí a
armatur DN 20. Pro kotle s výkonem do 30 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur DN 25, v případě
kratšího připojení do akumulační nádrže nebo ke zkratovacímu potrubí je možno použít DN 20. Pro kotle
s výkonem nad 30 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur DN 32, v případě kratšího připojení do
akumulační nádrže je možno použít DN 25.
Jako oběhové čerpadlo kotle do výkonu 25 kW obvykle postačí typ GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-40 (bez funkce
autoadapt) nebo obdobné.
Pro kotle větších výkonů, při přímém připojení na otopný systém (bez odděleného primárního a sekundárního
okruhu) je již obvykle zapotřebí čerpadlo silnější, např. GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-60 nebo obdobné.
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4.2.2

Termostatické směšovací ventily, ochrana kotle před nízkoteplotním provozem

Jako součást dodávky kotlů na více druhů paliva, VIADRUS A3W, A3C, je třícestná směšovací termostatická
armatura ESBE (zahrnuta v ceně). Tato se montuje do vratného potrubí dle schématu. Jejím účelem je
udržování optimální teploty na vstupu do kotle. K ostatním kotlům je nutno směšovací termostatickou armaturu
dokoupit samostatně.
Důvodem instalace termostatické směšovací armatury je provoz za optimálních podmínek, omezení zanášení
kotle a tvorby kondenzátu na stěnách na co nejkratší dobu, pouze při zátopu.
Jinou možností je využití tzv. „ochrany zpátečky kotle spotřebičem“. Ve schématech, kde to řídící automatika
kotle umožňuje, je zakresleno alternativní řešení. Směšovací ventil ÚV se otevírá postupně až po dosažení
požadované teploty na přívodu do kotle. Při poklesu této teploty se směšovací ventil opětovně přivírá, aby
nedošlo k vychlazení zpátečky pod nastavenou hodnotu.
V řídící jednotce CLIMATIX je možné volbu „Vliv spotřebiče“ nastavit v menu „Konfigurace“. Tuto funkci je
možné přehrát do předchozích SW pomocí SD karty (max. velikost 2GB), SD karta typu SDHC může být i větší
velikosti (8GB,16GB).
4.2.3

Oběhová čerpadla topných okruhů, směšovací ventily

Zapojení dle schémat „Z1“, „Z3“, využívá společné oběhové čerpadlo pro cirkulaci teplonosného média v kotli
a v topném systému. V ostatních zapojeních jsou oběhová čerpadla topných okruhů samostatná.
V samostatných topných okruzích budou použity elektronicky řízená oběhová čerpadla, vyhovujících směrnici
EuP, např. GRUNDFOS ALPHA 2, Wilo Stratos Pico.
Oběhové čerpadlo pro ohřev TV v zásobníku volíme GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-40 (bez funkce autoadapt)
nebo obdobné.
Typy a dimenze směšovacích ventilů jednotlivých topných okruhů je třeba dimenzovat s ohledem na
předpokládaný průtok. Tento je dán přenášeným výkonem a teplotním spádem v okruhu. Těmto podmínkám
musí odpovídat Kvs trojcestného směšovacího ventilu.
Směšovací ventil ÚV volíme tak, aby tlaková ztráta na něm byla cca 3 kPa.Pro jednotlivé výkony směšovaných
topných okruhů jsou typy směšovacích ventilů uvedené v následující tabulce.
Dimenzování směšovacích trojcestných ventilů SIEMENS podle výkonu v okruzích spotřeby tepla:
Výkon [kW]
do 3,5
3,5 - 5,5
5,5 - 9,0
9,0 - 15
15 - 25
25 - 35
nad 35

Trojcestný směšovací ventil
Regulační sada
Regulační sada
Regulační sada
Regulační sada
Regulační sada
VXP45.25-10
VXP45.32-16

Pohon 230 V
3 - bodový
SXP45.10-1/230
SXP45.10-1,6/230
SXP45.15-2,5/230
SXP45.20-4/230
SXP45.25-6,3/230
SSC31
SSC31

Pohon 24 V DC
0-10 V
SXP45.10-1/DC
SXP45.10-1,6/DC
SXP45.15-2,5/DC
SXP45.20-4/DC
SXP45.25-6,3/DC
SSC61
SSC61

Regulace CLIMATIX u kotlů v provedení „STANDARD“ vyžaduje pro oba směšované okruhy použití pohonů
24 V DC s řízením 0 - 10 V.
Regulace CLIMATIX u kotlů v provedení „WEB“ vyžaduje pro 1. směšovaný okruh použití pohonu 230 V AC
s 3-bodovým ovládáním. Pro 2. směš. okruh použití pohonů 24 V DC s řízením 0-10 V.
Regulace S-Control a S-Control Touch u kotlů A0C a A69 vyžaduje pohony 230 V AC s 3-bodovým ovládáním.

4.3

Kombinace s dalšími zdroji tepla

4.3.1

Kombinace se solárním systémem

Solární systém je vhodným doplňkem kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním. V období mimo topnou
sezónu kryje většinu spotřeby energie pro ohřev TV. Zanedbatelná pak není ani energie, dodaná v období
topné sezóny do otopného systému, sluneční kolektory mají výrazně vyšší účinnost při předehřevu chladné
zpátečky, než při ohřevu TV.
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Kotlová regulace není ani u jednoho kotle uzpůsobena pro řízení solárního ohřevu. Tento je nutno řídit
autonomní regulací. V případě nedostatku tepla, vyrobeného solárním systémem, je (bez dalších vazeb na
regulaci) aktivován ohřev zásobníku pomocí automatického kotle, pokud je tento aktivní. Další možností
zůstává elektrický ohřev, který může být řízen solární regulací, nebo autonomně pomocí termostatu.
Na schématu je zakreslen solární ohřev zásobníku TV. Šedě je zakreslen automatický kotel řízený základní
kotlovou regulací a připojený na otopný systém vč. ohřevu zásobníku. Zakreslené schéma je pouze ilustrační,
solární ohřev lze využít vždy, když je ve schématu zakreslen zásobník TV.

Legenda:
1 Zásobníkový ohřívač TV se dvěma výměníky
2 Expanzní nádoba TV
3 Čerpadlová skupina solárního systému
4 Expanzní nádoba solárního systému
5 Čidlo teploty zásobníku TV
6 Čidlo teploty slunečního kolektoru
7 Solární regulace
8 Termostatický směšovač TV
9 Elektro ohřev řízen solární regulací
nebo autonomně

V případě schémat, využívajících nadřazenou regulaci, je solární ohřev touto regulací řízen a solární systém
je zde zakreslen.
Zapojení dle schémat „E“ a „I“ využívají přednostního solárního ohřevu zásobníku TV v akumulační nádrži.
Přednostní ohřev je možno použít do velkosti solárního pole max. 5 m2 (pro ploché kolektory). Důvodem je
velikost teplosměnné plochy horního výměníku. Obecně je nutno solární systém dimenzovat s ohledem na
spotřebu tepla, velikost akumulace a plochu teplosměnného výměníku. Pro dobrou účinnost přenosu tepla je
doporučeno min. 1 m2 plochy výměníku na 4 m2 plochy absorbéru plochého kolektoru.

4.3.2

Kombinace se zdrojem tepla na tuhá paliva.

Ve schématech „D“ - „H“ jsou zakresleny další zdroje tepla, kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Typickým
příkladem jsou krbové vložky s teplosměnným výměníkem. Tyto zdroje tepla musí být samostatně chráněny
před přetopením dle podmínek výrobce.
Termostatický směšovací ventil ESBE, dodaný společně s kotlem VIADRUS, zde nemusí vyhovovat potřebě
na směšovanou teplotu zpátečky alternativního zdroje. Obecně se u kotlů z ocelových plechu používá vyšší
teplota. Pro uvedení oběhového čerpadla Q10 do provozu pak nastavíme přiměřeně vyšší teplotu, cca 65 - 75
°C. V případě, že výrobce striktně vyžaduje osadit směšovací ventil zpátečky na vyšší teplotu, osadíme jej pro
tento zdroj tepla samostatně. Je možno rovněž využít společnou směšovací armaturu na vyšší teplotu.
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Schémata jsou samozřejmě plně použitelná i při vypuštění těchto dalších zdrojů tepla, současně dojde
k vypuštění čerpadla Q10 a čidla B22.
4.3.3

Kombinace s tepelným čerpadlem, elektrokotlem - schémata I - K

Schémata „I“ - „K“ řeší kombinaci kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním a tepelného čerpadla,
případně elektrokotle. Aby byl systém ekonomicky efektivní, předpokládá se instalace jednoduchého,
tepelného čerpadla vzduch - voda, bez regulace otáček, s nominálním výkonem cca 5 - 7 kW.
Tepelné čerpadlo bude samostatně vyrábět teplo v přechodném období, mimo topnou sezónu pak zajistí ohřev
TV. Souběžný provoz TČ spolu s kotlem na tuhá paliva je nutno pečlivě zvážit s ohledem na ekonomický efekt
a životnost TČ,. Při zapojení dle schémat je souběžný provoz kotle a TČ nevhodný, schémata jsou zakreslena
pro alternativní provoz. Obecně platí, že se zvětšujícím se rozdílem venkovní teploty a teploty požadované
v systému ÚV výrazně klesá topný faktor TČ, tedy účinnost přeměny energie.
Instalace tepelného čerpadla pro vytápění objektu s sebou přináší nezanedbatelné snížení nákladů na
elektrickou energii pro spotřebu celé domácnosti. Pro přiznání sazby (D56) je nutné, aby nominální výkon
tepelného čerpadla kryl min. 60% tepelné ztráty objektu.
Pokud je v systému nainstalováno tepelné čerpadlo, je na zvážení, zda je ekonomické současně instalovat
solární systém. Jeho návratnost se výrazně prodlouží. Mimo topnou sezonu se TV ohřeje tepelným čerpadlem
za cca 1/3 ceny elektrické energie, než při prostém elektroohřevu.
Namísto tepelného čerpadla může být beze změny zapojení použitý elektrokotel, který zde slouží jako záložní
zdroj tepla pro případ dlouhodobé nepřítomnosti v objektu nebo momentálního nedostatku paliva. Pro ohřev
TV mimo topnou sezónu je i v tomto případě ekonomičtější elektrická vložka v akumulační nádrži.
4.3.4

Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech
Pokud je vratné (i přívodní)
potrubí vedeno od kotle vzhůru,
může dojít k nechtěné cirkulaci
vody v jedné trubce. Teplejší
voda stoupá středem vzhůru a
ochlazená pak klesá dolů po
obvodu trubky. Stává se to u
potrubí od DN 25 výše.
V případě, že k tomuto jevu
může dojít - obvykle při ohřevu
TV mimo topnou sezónu, lze
dané situaci zabránit vložením
svislého úseku potrubí, ve
kterém
by
muselo
dojít
k opačnému proudění..
Viz. obrázek
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4.4

Příklady doporučených zapojení - hydraulická schémata

V této kapitole jsou zakreslena jednotlivá hydraulická schémata možných aplikací.
4.4.1

Z1...Varianta s přímým topným okruhem, bez ohřevu TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení STANDARD a WEB
Legenda: 1
2
3
4

Automatický kotel VIADRUS
Přímý topný okruh
Pokojový přístroj (dle typu regulace)
Expanzní nádoba

Instalace dle tohoto schématu (a obdobných) se vyznačuje kolísáním teploty teplonosného média v systému
ÚV a z toho plynoucím pocitem tzv. „studeného tepla“. Systém buďto topí, nebo vůbec netopí.
Jakmile dojde k nahřátí primárního kotlového okruhu, začne termostatický směšovací ventil přimíchávat
vratnou vodu z ÚV. Po dobu, dokud je tato chladná, je průtok vody v systému ÚV malý, poněvadž termostatický
ventil stále udržuje teplotu vratné vody a nedovolí její ochlazení na přívodu do kotle. Topná voda odchází do
systému pomalu. Při rozsáhlém otopném systému s větším množstvím vody dochází tímto k postupnému
nahřívání jednotlivých otopných těles, podle vzdálenosti od kotle. Plného průtoku otopným systémem je
dosaženo až po nahřátí vratné vody na teplotu 45-55°C, což může trvat poměrně dlouhou dobu.
Řešením popsaného stavu je instalace samostatného oběhového čerpadla topného okruhu a zkratovacího
propoje. Po zapnutí kotle cirkuluje voda v otopném systému bez ohledu na teplotu, kotel po svém vlastním
nahřátí tuto vodu postupně ohřívá. Všechna otopná tělesa v systému jsou ohřívána rovnoměrně. Vlivem
míchání vratné vody do přívodního potrubí může být teplota v systému ÚV nižší než teplota vody v kotli. Pro
další zrovnoměrnění vytápění je možno provozovat oběhové čerpadlo otopného systému v trvalém provozu.
Zakreslené alternativní připojení topného okruhu je obdobně použitelné rovněž pro schémata Z3.
Legenda: 1
2
3
4
5

Automatický kotel VIADRUS
Topný okruh
Pokojový přístroj (dle typu regulace)
Expanzní nádoba
DN zkratu = min. DN potrubí, délka min.10xDN

Pro zvýšení komfortu může být oběhové čerpadlo ÚV napájeno samostatně a provozováno trvale.
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4.4.2

Z2.... Varianta se směšovaným topným okruhem, bez ohřevu TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení STANDARD a WEB

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min.10xDN
6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Alternativní schéma Z2 bez třícestného termostatického ventilu

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min.10xDN
6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
7 Příložné čidlo teploty vratné vody:
Kotle v provedení „STANDARD“: B12
Kotle v provedení „WEB“: B4

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Směšovací ventil ÚV se otevírá postupně až po dosažení požadované teploty na přívodu do kotle. Při poklesu
této teploty se směšovací ventil opětovně přivírá, aby nedošlo k vychlazení zpátečky pod nastavenou hodnotu.
V řídící jednotce CLIMATIX nastavit v menu „Konfigurace“. volbu „Vliv spotřebiče“ Tuto funkci je možné přehrát
do předchozích SW pomocí SD karty (max. velikost 2GB), SD karta typu SDHC může být i větší velikosti
(8GB,16GB).
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4.4.3

Z3.... Varianta s přímým topným okruhem, s ohřevem TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení STANDARD a WEB
Legenda:
1 Automatický kotel
VIADRUS s regulací CLIMATIX
2 Přímý topný okruh
3 Pokojový přístroj POL 822
4 Expanzní nádoba
5 Třícestný ventil SIEMENS
DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem
typ SMP 28/20, 230 V, 2-bodové
ovládání
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba TV
8 Elektroohřev ovládán samostatně

Na místě třícestného přepínacího ventilu se nedoporučuje použití jiné armatury, než je uvedeno v legendě
(5), resp. armatury s vratnou pružinou. Ventil je mimo topnou sezonu trvale překlopen do zásobníkového
ohřívače TV a tímto by docházelo k nechtěnému zvýšenému odběru elektrické energie.
4.4.4

Z4.... Varianta se směšovaným topným okruhem, s ohřevem TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení STANDARD a WEB

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min.DN potrubí, délka min.10xDN
6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
7 Zásobníkový ohřívač TV
8 Expanzní nádoba TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Kotle v provedení „WEB“:
Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V
Pohon 230 V s tříbodovou regulací
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Alternativní schéma Z4 bez třícestného termostatického ventilu
Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s regulací CLIMATIX
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min.DN potrubí, délka min.10xDN
6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
7 Zásobníkový ohřívač TV
8 Expanzní nádoba TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně
10 Příložné čidlo teploty vratné vody

Příložné čidlo teploty vratné vody:
Kotle v provedení „STANDARD“: B12
Kotle v provedení „WEB“: B4

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Pohon 24 V s řízením 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Alternativní schéma Z4 s čtyřcestným směšovacím ventilem
Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s regulací CLIMATIX
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 Čtyřcestný směšovací ventil se servopohonem
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba TV
8 Elektroohřev ovládán samostatně
9 Příložné čidlo teploty vratné vody

Příložné čidlo teploty vratné vody:
Kotle v provedení „STANDARD“: B12
Kotle v provedení „WEB“: B4

Servopohony směšovacích ventilů:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Pohon 24 V s řízením 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Směšovací ventil ÚV se otevírá postupně až po dosažení požadované teploty na přívodu do kotle. Při poklesu
této teploty se směšovací ventil opětovně přivírá, aby nedošlo k vychlazení zpátečky pod nastavenou hodnotu.
V řídící jednotce CLIMATIX nastavit v menu „Konfigurace“. volbu „Vliv spotřebiče“.
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4.4.5

Z5 ..... Varianta se 2 až 3 topnými okruhy, s ohřevem TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení STANDARD a WEB

Oběhové čerpadlo primárního okruhu (Q1) musí být
dimenzované na srovnatelný průtok s topnými okruhy. Jinak
by docházelo ke snížení teploty náběhové vody vlivem
přimíchání většího množství vratné vody k náběhové vodě
do topných okruhů a tím ke snížení její teploty.

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
2 Topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min.DN potrubí, délka min.10xDN
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba TV
8 Elektroohřev ovládán samostatně
9 Náhradní zdroj tepla
10 Pokud není instalován náhradní zdroj tepla,
zpětný ventil na výstupu kotle neosazovat
11 Pokojový termostat
12 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Oba pohony 24 V DC s regulací 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V

Kotle v provedení „WEB“
umožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla pomocí kontaktu W1.
.

Kotle v provedení „STANDARD“
neumožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla, regulace vytápění a ohřevu TV je nadále
funkční. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu ručně .
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Alternativní schéma Z5 bez třícestného termostatického ventilu
Oběhové čerpadlo primárního okruhu (Q1) musí být
dimenzované na srovnatelný průtok s topnými okruhy. Jinak
by docházelo ke snížení teploty náběhové vody vlivem
přimíchání většího množství vratné vody k náběhové vodě
do topných okruhů a tím ke snížení její teploty.

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
2 Topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min.DN potrubí, délka min.10xDN
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba TV
8 Elektroohřev TV ovládán samostatně
9 Náhradní zdroj tepla
10 Pokud není instalován náhradní zdroj tepla,
zpětný ventil na výstupu kotle neosazovat
11 Pokojový termostat
12 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
13 Příložné čidlo teploty vratné vody B7
zapojeno na svorky:
Kotle v prov. „STANDARD“: B12
Kotle v provedení „WEB“: B4

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:
Kotle v provedení „STANDARD“:
Y1 - 24 V DC s regulací 0 -10 V
Kotle v provedení „WEB“:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V

Kotle v provedení „WEB“
umožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla pomocí kontaktu W1.
.

Kotle v provedení „STANDARD“
neumožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla, regulace vytápění a ohřevu TV je nadále
funkční. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu ručně.
Kotle v provedení „STANDARD“
umožňují zde využít pouze jeden směšovaný topný okruh a jeden přímý topný okruh.
Směšovací ventil ÚV se otevírá postupně až po dosažení požadované teploty na přívodu do kotle. Při
poklesu této teploty se směšovací ventil opětovně přivírá, aby nedošlo k vychlazení zpátečky pod
nastavenou hodnotu. V řídící jednotce CLIMATIX nastavit v menu „Konfigurace“. volbu „Vliv spotřebiče“.
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Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX POL 687
Topný okruh
Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem 50 L / kW
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně
10 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
11 Náhradní zdroj tepla, spínání jeho chodu kontaktem W1

1
2
3
4
5

Legenda:

Servopohony směšovacích ventilů:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V s řízením 0 -10 V

4.4.6

Z6 ..... Varianta s akumulační nádrží, s 1 - 2 topnými okruhy, s ohřevem TV,
kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení WEB

Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 KW – 07/2019

strana č. 44

1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX POL 687
2 Topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba
5 Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW, výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼) s oboustranným
servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
10 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
11 Náhradní zdroj tepla, spínání jeho chodu kontaktem W1
12 Elektroohřev ovládán samostatně

Legenda:

Z7 ..... Varianta s akumulační nádrží, s 1 - 2 topnými okruhy, s ohřevem TV,
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Servopohony směšovacích ventilů:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V s řízením 0 -10 V

Akumulační nádrž je uzpůsobena pro dvoustupňový solární
ohřev, tento musí být řízen autonomně

4.4.7
zásobníku, kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení WEB

ve vnořeném
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Legenda: 1
2
3
4
5

Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX POL 687
Topný okruh
Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený
objem 50 L / kW výkonu kotle

6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
8 Expanzní nádoba zásobník. ohřívače TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně
10 Směšovací ventil SIEMENS

Servopohony směšovacích ventilů:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V s řízením 0 -10 V

4.4.8

Z8 ..... Varianta s kaskádovým řazením až 4 kotlů, s aku. nádrží, s více topnými okruhy,
s ohřevem TV, kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení WEB
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4.4.9

Z9 ..... Varianta s kaskádovým řazením až 4 kotlů, s více topnými okruhy,
s ohřevem TV, kotle A3C a A3W s regulací CLIMATIX v provedení WEB

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS s reg.CLIMATIX POL 687
2 Topný okruh
3 Pokojový přístroj SIEMENS POL 822
4 Expanzní nádoba

5
6
7
8

Ke každému kotli možno přiřadit až dva topné okruhy
Počet okruhů ohřevu TV může být shodně jako kotlů mínus 1

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba TV
Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
Servopohony směšovacích ventilů:
Y1 - Pohon 230 V s tříbodovou regulací
Y5 - Pohon 24 V s řízením 0 -10 V

Pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větší než 100 kW, jedná se o kotelnu. Kotelna musí být
obsluhována vyškolenou osobou s oprávněním. Na zařízení se vztahuje ustanovení vyhl. 91/1993 Sb. Pokud
součet přesáhne výkon 140 kW, musí tato tvořit samostatný požární úsek.
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4.4.10

Z10 ..... Varianta se směšovaným topným okruhem, s ohřevem TV, kotle A0C, A68

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS viz záhlaví
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj ecoSTER-TOUCH, n. pokoj. termostat
nebo pokojový termostat
4 Expanzní nádoba
5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min.10xDN
6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
7 Zásobníkový ohřívač TV
230 V 3-bod.
8 Expanzní nádoba TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně

Alternativní schéma Z10 s čtyřcestným
směšovacím ventilem a se samotížným
primárním okruhem, bez primárního
oběhového čerpadla kotle

Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS – viz záhlaví
2 Směšovaný topný okruh
3 Pokojový přístroj ecoSTER-TOUCH n. pokoj. termostat
4 Expanzní nádoba
5 Čtyřcestný směšovací ventil SIEMENS DN 40,
Kv=25 se servopohonem 230, 3-bodový
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba TV
8 Elektroohřev ovládán samostatně
Čidlo B7 zapojit do A1 na svorky 24, 25 (na místo čidla spalin). Funkce svorek se volí v servisním nastavení.
Při aplikaci tohoto schématu je nutno osadit čtyřcestný směšovací ventil min. 1,5 m nad vratným potrubím do
kotle. Potrubí primárního okruhu min. DN 40, směšovací ventil DN 40, Kv=25. V primárním okruhu budou
osazena pouze 3 kolena (lépe oblouky) a potrubí bude spádováno. Nastavená teplota kotle musí být na
hodnotě 80°C. Nelze-li dodržet uvedené podmínky, použít výše zakreslené schéma s třícestným ventilem.
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Legenda:
1 Automatický kotel VIADRUS – viz záhlaví
2 Topný okruh
3 Pokojový přístroj ecoSTER-TOUCH (okruh 1),
pokojový termostat ON-OF (okruhy 2 a 3)
4 Expanzní nádoba
5 Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, dop.obj.
50 L / kW
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně
10 Třícestný směšovací ventil SIEMENS se
servopohonem 230 V - 3 bodové ovládání

Modul B není součástí
dodávky kotle, nutno
doobjednat samostatně.

4.4.11

Z11 ..... Varianta s akumulační nádrží, s až třemi směšovanými topnými okruhy,
s ohřevem TV, kotle A0C, A68
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4.4.12

A ..... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, bez ohřevu TV

Legenda:
1
2
3
4
5

Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN

Oběhové čerpadlo primárního okruhu (kotlové)
musí být dimenzované na srovnatelný průtok s
topnými okruhy. Jinak by docházelo ke snížení
teploty náběhové vody vlivem přimíchání většího
množství vratné vody k náběhové vodě do topných
okruhů a tím ke snížení její teploty.

Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace A
5715
I
Topný okruh 2
5721
I
Topný okruh3
5770
I
Typ zdroje
5930
I
Vstup čidla BX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV

Zap
Zap
Bez kotlového čidla
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Žádné
85
Zap
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4.4.13

B .... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, s ohřevem TV

Legenda:
1
2
3
4
5

Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
6 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Oběhové čerpadlo primárního okruhu (kotlové) musí
být dimenzované na srovnatelný průtok s topnými
okruhy. Jinak by docházelo ke snížení teploty
náběhové vody vlivem přimíchání většího množství
vratné vody k náběhové vodě do topných okruhů a
tím ke snížení její teploty.
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace B
5715
I
Topný okruh 2
5721
I
Topný okruh 3
5770
I
Typ zdroje
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Zap
Bez kotlového čidla
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy kotle
Žádné
85
Zap
B3
Vždy
Léto
Ano
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4.4.14

C .... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, s ohřevem TV v kombinaci se solárním
ohřevem

Legenda:
1
2
3
4
5

Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
6 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný,
min. objem 50 L / m2 solárního pole
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Expanzní nádoba solárního okruhu

Oběhové čerpadlo primárního okruhu (kotlové) musí být
dimenzované na srovnatelný průtok s topnými okruhy.
Jinak by docházelo ke snížení teploty náběhové vody
vlivem přimíchání většího množství vratné vody
k náběhové do top. okruhů a tím ke snížení její teploty.
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace C
5715
I
Topný okruh 2
5721
I
Topný okruh 3
5770
I
Typ zdroje
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3830
F
Funkce startu kolektoru
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Zap
Bez kotlového čidla
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
cca. 15-60
Žádné
85
Zap
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem 50 L/kW
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný, min. objem 50 L / m2 kolektoru
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ
TG/XBZ3/4 s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2bodové ovládání
11 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.15

D .... Varianta s akumulační nádrží, se 2 směšovanými topnými okruhy, s odděleným ohřevem
TV, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace D
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6038
I
Reléový výstup QX22 modul 3
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K8
Cirkulační čerpadlo Q4
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
S B4/B41
85
Zap
Ano
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ G/XBZ3/4
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.16

E ..... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými
okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev
s volitelným upřednostněním ohřevu TV
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace E
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K8
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
S B4/B41
85
Zap
Ano
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
13 Bazén

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.17

F ..... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými
okruhy, okruh ohřevu bazénu, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním, solární ohřev ÚV + TV, solární ohřev bazénu
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace F
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6034
I
Reléový výstup QX22 modul 2
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6038
I
Reléový výstup QX22 modul 3
6042
I
Vstup čidla BX21 modul 2
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
6054
I
Funkce vstupu H2 modul 2
6062
I
Funkce vstupu H2 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Čerpadlo bazénu Q19
Čerpadlo bazénu Q19
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K18
Solární akční člen zásobníku K18
Čidlo bazénu B13
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Povolení ohřevu bazénu zdrojem
Povolení ohřevu bazénu solárem
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
S B4/B41
85
Zap
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem 50 L/kW
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný, min. objem 50 L / m2
kolektoru jednotlivého solárního pole
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.18

G .... Varianta s akumulační nádrží, se 2 směšovanými topnými okruhy, s odděleným
ohřevem TV, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním,
solární ohřev rozdělený na 2 pole

Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 KW – 07/2019

strana č. 61

Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace G
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6042
I
Vstup čidla BX21 modul 2
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Solární akční člen zásobníku K8
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Čerpadlo kolektoru 2. Q16
Čidlo kolektoru 2. B61
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
S B4/B41
85
Zap
Ano
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.19

H .... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými
okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním,
solární ohřev rozdělený na 2 pole
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace H
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6042
I
Vstup čidla BX21 modul 2
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Čerpadlo kolektoru 2. Q16
Čidlo kolektoru 2. B61
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
S B4/B41
85
Zap
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba soůírního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Záložní zdroj tepla - tepelné čerpadlo nebo elktrokotel aj.
Ovládání chodu kontaktem EX21
13 Termostat cca 50°C pro blokaci chodu tepelného čerpadla.
(V řípadě elektrokotel aj. není použitý)

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.20

I .... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými okruhy,
přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel), solární ohřev s volitelným
upřednostněním ohřevu TV
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace I
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6035
I
Reléový výstup QX23 modul 2
6037
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Přídavný zdroj
3750
F
Typ zdroje
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Požadavek na teplo K27
Solární akční člen zásobníku K8
Čidlo společného náběhu B10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
Tepelné čerpadlo
15
cca. 15-60
S B4/B41
85
Zap
Ano
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
10 Záložní zdroj tepla - tepelné čerpadlo nebo elktrokotel aj.
Ovládání chodu kontaktem EX21
11 Termostat cca 50°C pro blokaci chodu tepelného čerpadla.
(V řípadě elektrokotel aj. není použitý)

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.21

J .... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 3 směšovanými topnými
okruhy, přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel), solární ohřev
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace J
5715
I
Topný okruh 2
5721
I
Topný okruh 3
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6036
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6038
I
Reléový výstup QX23 modul 3
6044
I
Vstup čidla BX22 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Přídavný zdroj
3750
F
Typ zdroje
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Multifunkční
Cirkulační čerpadlo Q4
Požadavek na teplo K27
Čidlo společného náběhu B10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
Tepelné čerpadlo
15
cca. 15-60
S B4/B41
85
Zap
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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Automatický kotel VIADRUS
Směšovaný topný okruh
Pokojový přístroj
Expanzní nádoba
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
výkonu kotle
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
10 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ G/XBZ3/4 s oboustranným
servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Záložní zdroj tepla - tepelné čerpadlo nebo elktrokotel aj.
Ovládání chodu kontaktem EX21
13 Termostat cca 50°C pro blokaci chodu tepelného
čerpadla. (V řípadě elektrokotel aj. není použitý)
14 Bazén

1
2
3
4
5

Legenda:

4.4.22

K .... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 3 směšovanými topnými
okruhy, okruh ohřevu bazénu, přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel),
solární ohřev ÚV + TV, solární ohřev bazénu
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace K
5715
I
Topný okruh 2
5770
I
Typ zdroje
5840
I
Akční člen soláru
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Reléový výstup QX21 modul 2
6034
I
Reléový výstup QX22 modul 2
6036
I
Reléový výstup QX21 modul 3
6037
I
Reléový výstup QX22 modul 3
6038
I
Reléový výstup QX23 modul 3
6043
I
Vstup čidla BX21 modul 3
6044
I
Vstup čidla BX22 modul 3
6054
I
Funkce vstupu H2 modul 2
6062
I
Funkce vstupu H2 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Kotel
2208
F
Nabíjení celého Aku. zásobníku
2260
O
Odlehčení kotle spotřebičem
Přídavný zdroj
3750
F
Typ zdroje
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdroje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění el. topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Bez kotlového čidla
Přepouštěcí ventil
El. top. spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Solár do TV
Multifunkční
Solární akční člen bazénu K18
Solární akční člen bazénu K18
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo bazénu Q19
Požadavek na teplo K27
Čidlo bazénu B13
Čidlo společného náběhu B10
Povolení ohřevu bazénu solárem
Povolení ohřevu bazénu zdrojem
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
Zapnuto B4+B41
Vyp
Tepelné čerpadlo
15
cca. 15-60
S B4/B41
85
Zap
???
Dobíjení
Vždy
Léto
Ano
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4.5

Schémata elektro zapojení k jednotlivým hydraulickým schématům
--- Legenda k elektro schématům řady Z ---

Kotle s automatikou CLIMATIX, kotle v provedení WEB, a STANDARD:

A1
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B9
B10
B12
B41
BT1
BT3
F1
H1 (BTr1)
H3 (BTr2)
K1

Automatika Siemens CLIMATIX
Pokojový přístroj POL 822.70 -okruh 1
Pokojový přístroj POL 822.70 -okruh 2
Čidlo teploty topného okruhu 1
Čidlo teploty výstupu kotle
Čidlo teploty teplé vody (TV)
Čidlo teploty aku nádrže - horní
Čidlo teploty podavače paliva
Čidlo venkovní teploty
Čidlo teploty kaskády
Čidlo teploty topného okruhu 2
Čidlo teploty aku nádrže - horní
Bezpečnostní termostat
Termostat TV
Jednofázový jistič 16 A
Pokojový termostat topného okruhu 1
Pokojový termostat topného okruhu 2
Relé motoru podavače paliva

M1
M2
Q1
Q2
Q3
Q6
Q15
TB
TR1
W1
X10.1
Y1
Y3
Y5

Motor podavače paliva
Motor ventilátoru vzduchu
Čerpadlo primárního okruhu kotle
Čerpadlo topného okruhu 1 (TO1)
Nabíjecí čerpadlo TV
Čerpadlo topného okruhu 2 (TO2)
Přídavné čerpadlo - pokud je nutno
Tepelná ochrana motoru
Bezpečnostní transformátor 24 V
Spínání náhradního zdroje tepla
Zástrčka ventilátoru
Trojcestný ventil topného okruhu 1
Trojcestný ventil TV
Trojcestný ventil topného okruhu 1

Legenda pro ostatní kotle je uvedená vždy u předmětného elektro schématu.

--- Legenda k elektro schématům A-K --A1
A2,A3,A4

Regulátor RVS 43.345
Rozšiřovací modul AVS 75.390
(75.391)
A10
Ovládací jednotka AVS37.294
RG1,RG2,RG3 Pokojový přístroj QAA 55.110 (QAA
75.610, QAA 75.611)
B1
Čidlo teploty TO1
B2
Čidlo výstupní teploty kotle
B3
Čidlo regulace TV
B31
Čidlo nabíjení TV
B4
Čidlo regulace Aku. zásobníku
B41
Čidlo nabíjení Aku. zásobníku
B6,B61
Čidlo solárního kolektoru
B9
Čidlo venkovní teploty
B10
Čidlo společného náběhu
B12
Čidlo teploty TO2
B14
Čidlo teploty TO3
B22
Čidlo teploty kotle na tuhá paliva

Y1,Y2
Y5,Y6
Y11,Y12
Q2
Q3
Q4
Q5,Q16
Q6
Q10
Q19
Q20
K6
K8
K18
K27

Mísící ventil TO1
Mísící ventil TO2
Mísící ventil TO3
Čerpadlo TO1
Akční člen TV
Cirkulační čerpadlo
Čerpadlo solárního kolektoru
Čerpadlo TO2
Čerpadlo kotle na tuhá paliva
Čerpadlo bazénu
Čerpadlo TO3
El. topná spirála TV
Solární akční člen zásobníku
Solární akční člen bazénu
Požadavek na teplo

Ostatní kotle se uvedou do chodu propojením kontaktů prostorového termostatu - vnějšího ovládání.

Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 KW – 07/2019

strana č. 71

4.5.1

Z1 .... elektro schéma
Z1 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „STANDARD“

Z1 .... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“
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4.5.2

Z2 .... elektro schéma
Z2 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „STANDARD“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B12 (svorky X7, M)
Z2 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B4 (svorky X4, M)
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4.5.3

Z3 .... elektro schéma
Z3 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „STANDARD“

Z3 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“
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4.5.4

Z4.... elektro schéma
Z4... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „STANDARD“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B12 (svorky X7, M)
Z4... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B4 (svorky X4, M)
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4.5.5

Z5 .... elektro schéma
Z5 .... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „STANDARD“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B12 (svorky X7, M)
Pohon směšovače Y5 odpadá - nelze použít druhý směšovaný okruh.
Z5 .... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“

V případě alternativního zapojení bez třícestného termoventilu zde navíc čidlo B4 (svorky X4, M)
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4.5.6

Z6, Z7, Z8 .... elektro schéma
Z6, Z7, Z8 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“

4.5.7

Z9 .... elektro schéma
Z9 ... Kotle s automatikou CLIMATIX .... kotle v provedení „WEB“
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4.5.8

Z10, Z11 .... elektro schéma - kotle s automatikou S.Control nebo S.Control Touch

Kotle s hořákem PellasX Hybrid mini - VIADRUS A0C ... 16 a 20 kW, VIADRUS A68 ... 15, 18 a 23 kW.
Automatika S. Control je ovládána tlačítkově, automatika S. Control Touch je opatřena dotykovým displejem.
Schéma zapojení

.

Čidlo B7 – teplota vratné vody do kotle na schématu Z12a - zapojit do A1 na svorky 24, 25 (na místo čidla
spalin). Funkce svorek se volí v servisním nastavení řídicí jednotky.
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Kotle s hořákem PellasX Hybrid 35 - VIADRUS A0C ... 24, 28 a 32 kW, VIADRUS A68 ... 27 a 35 kW.
Schéma zapojení

.

Čidlo B7 – teplota vratné vody do kotle na schématu Z12a - zapojit do A1 na svorky 24, 25 (na místo
čidla spalin). Funkce svorek se volí v servisním nastavení řídicí jednotky.
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Z11.... Kotle s automatikou S.Control nebo S.Control Touch.... VIADRUS A0C a A68
Pro realizaci zapojení dle Z13 nutno dovybavit automatiku kotle modulem B.
standardní dodávky kotle.)

(Modul B není součástí
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4.5.9

A .... elektro schéma
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4.5.10

B .... elektro schéma
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4.5.11

C .... elektro schéma
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4.5.12

D .... elektro schéma
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4.5.13

E .... elektro schéma
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4.5.14

F .... elektro schéma
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4.5.15

G .... elektro schéma
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4.5.16

H .... elektro schéma
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4.5.17

I ..... elektro schéma
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4.5.18

J .... elektro schéma
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4.5.19

K .... elektro schéma
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