PROJEKČNÍ PODKLADY - KONDENZAČNÍ KOTLE VIADRUS
S VÝKONEM DO 50 KW NA ZEMNÍ PLYN A PROPAN
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1

Úvod

Projekční podklady jsou zpracovány pro kondenzační kotle VIADRUS na plynná paliva (zemní plyn a propan).
Kondenzační kotle využívají na rozdíl od kotlů klasické konstrukce navíc tzv. latentního tepla, které vznikne
kondenzací vodní páry ve spalinách.

VIADRUS K4
Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn a propan, vyráběný ve dvou velikostech, s modulovaným výkonem
5 - 24 kW a 6,5 – 33 kW. Kotel je určen k přímému připojení na otopný systém v bytech, rodinných domech aj.
Vyrábí se v provedení bez ohřevu TV, s možností připojení na externí zásobníkový ohřívač a v provedení
s deskovým výměníkem pro přímý ohřev TV. Kotel je osazen oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou
o objemu 10 L.

VIADRUS K5
Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn, s modulovaným výkonem 4 - 20 kW. Kotel je určen k přímému
připojení na otopný systém v bytech, rodinných domech aj. V kotli je integrovaný zásobníkový ohřívač TV o
objemu 60 L. Kotel je osazen oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou o objemu 10 L.

VIADRUS CLAUDIUS K2
Stacionární kondenzační kotel na zemní plyn, vyráběný ve dvou velikostech, s modulovaným výkonem
3,8 - 24kW a 7,8 - 48 kW. Kotel je určen pro vytápění rodinných domů, středních objektů, kotel s výkonem
48 kW pak rovněž do kotelen pro spolupráci v kaskádách. Kotel může být volitelně osazen oběhovým
čerpadlem a trojcestným ventilem pro ohřev zásobníku TV. Kotel o výkonu 24 kW, osazený oběhovým
čerpadlem je dodáván se zabudovanou expanzní nádobou o objemu 8 L.

2

Základní vlastnosti a použití kondenzačních kotlů

Spalování zemního plynu (CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká reakcí se vzdušným kyslíkem voda. V podobě
vodní páry odchází spolu s oxidem uhličitým a tvoří spaliny hoření. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu
jejich rosného bodu, dojde ke kondenzaci zde obsažené vodní páry a k uvolnění tzv. latentního tepla. Teplota
rosného bodu spalin (kondenzace) závisí na obsahu CO2 a bývá cca 55 0C.
Tímto způsobem lze dodatečně získat až 11 % účinnosti. Teoretická účinnost je tedy 111 %, nelze ji ovšem
dosáhnout z důvodu ztrát tepla ve spalinách, výtoku teplého kondenzátu, sáláním tepla do okolí.
Maximální účinnosti kotle dosáhneme při instalaci kondenzačního kotle do výrazně nízkoteplotní soustavy,
jakou je podlahové vytápění. Zde je pak vratná voda, přiváděná do kotle dostatečně chladná, aby zajistila po
období celé topné sezóny provoz kotle v kondenzačním režimu. Téměř stejného výsledku dosáhneme, pokud
je radiátorová otopná soustava nadimenzována na teplotní spád do 60 / 40 - 45 0C.
Při běžném teplotním spádu otopné soustavy 75 / 60 0C je průměrná účinnost kotle částečně snížená. Použití
kondenzačního kotle ovšem má i v takové otopné soustavě stále své opodstatnění. Během topné sezóny bývá
po většinu doby venkovní teplota do - 5 0C. Při těchto venkovních teplotách pracuje otopná soustava
s podstatně nižší teplotou přívodní a vratné vody a v kotli dochází ke kondenzací spalin, jako u nízkoteplotní
soustavy. Jen několik dnů v roce jsou venkovní teploty nižší, využití kondenzačního tepla klesá, až při
nejnižších teplotách ke kondenzaci nedochází. Kotel má i v režimu úplně mimo kondenzační provoz podstatně
větší účinnost, než kotle klasické konstrukce, cca 97 %.
Dříve navrhované otopné soustavy s teplotním spádem 90 / 70 0C byly obvykle značně předimenzované
a pracují s výrazně nižší teplotou. Použití kondenzačního kotle je rovněž opodstatněné.
V případě dodatečně zateplených objektů dochází oproti původnímu stavu k výraznému poklesu teplot
v otopné soustavě a kondenzační kotel je zde plně na místě.
Kondenzační kotle jsou velmi vhodné rovněž pro stávající samotížné soustavy s velkým objemem vody. Kotli
nevadí silně vychlazená zpátečka, naopak, dojde ke zvýšení účinnosti. V domech pro bydlení s trvalým
provozem není nutno z důvodu úspory paliva měnit otopnou soustavu za maloobjemovou, důležitá je pouze
izolace potrubí v nevytápěných prostorách. Kondenzační kotel VIADRUS průběžně mění výkon a podle pokynů
regulace udržuje potřebnou teplotu v soustavě.
Rozdíl ve spotřebě plynu u klasického a kondenzačního kotle je nejen v účinnosti, ale také v systému provozu.
Klasické kotle bývají po většinu topné sezóny v režimu neustálého cyklování, které s sebou přináší nemalé
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zvýšení spotřeby plynu. Pokud je kotel klasické konstrukce uzpůsoben pro modulační provoz se snížením
výkonu (až na cca 50% - závěsné kotle), přináší takové snížení výkonu nezanedbatelné snížení účinnosti. Děje
se tak vlivem nadměrného množství vzduchu procházejícího topeništěm, který se ale neúčastní hoření a ohřátý
odchází do komína. U kondenzačních kotlů VIADRUS je výkon kotle řízen spojitě a k jeho cyklování dochází
minimálně. Při snížení výkonu je směs vzduchu a plynu stále v optimálním poměru pro spalování, tímto dochází
ke zvyšování účinnosti vyšší mírou kondenzace spalin a snížením jejich teploty. Díky tomu dosahují
kondenzační kotle VIADRUS v praktickém provozu o 25 - 35 % vyšší úsporu plynného paliva oproti kotlům
klasické konstrukce, v případě velmi starých kotlů bývá úspora ještě výraznější.
Výhodou kondenzačních kotlů VIADRUS je systém odtahů spalin. Zde je pro odvod spalin použito plastové
potrubí malého průměru, které je cenově výrazně levnější oproti (v současné době požadovaným) nerezovým
komínům pro kotle klasické konstrukce. Tímto se z nemalé části vyrovnává rozdíl v cenách klasických a
kondenzačních kotlů, často bývá pak instalace kondenzačního kotle VIADRUS levnější oproti variantě s kotlem
klasické konstrukce. Odtah spalin kondenzačního kotle VIADRUS K4 může být proveden spolu se sáním
vzduchu soustředným vedením, kdy dochází k předehřevu nasávaného vzduchu, což má také příznivý vliv na
snížení komínové ztráty.
Kondenzační kotle VIADRUS K4 a K5 mohou být s výhodou umístěny v obytném prostoru, sání vzduchu se
provádí z venkovního prostoru a nedochází tak k prochlazování interiéru.
Kondenzační kotle VIADRUS CLAUDIUS K2 jsou přednostně určeny do nebytových prostor a mohu být
spojovány do kaskády.
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VIADRUS K4

2.1

Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn a propan. Vyrábí se v několika variantách a v různých barevných
provedeních. Kotel je vyráběn s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem 100 - 300 kPa. Přívod
vzduchu a odvod spalin je nucený, pomocí ventilátoru (turbo). Vytápění objektu je řízeno automatikou kotle na
základě venkovní a vnitřní teploty, alternativně pouze na základě vnitřní teploty v referenční místnosti.
2.1.1

VIADRUS K4G1xxxxx

Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn a propan s modulovaným výkonem. Výkonově je odstupňován ve
dvou variantách s rozsahem výkonu 5 - 24 kW nebo 6,5 – 33 kW. Kotel je v provedení bez ohřevu TV. Kotel je
osazen oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou o objemu 10 L. Kotel lze dodatečně doplnit zařízením pro
ohřev TV v zásobníkovém ohřívači.
2.1.2

VIADRUS K4G2xxxxx

Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn a propan s modulovaným výkonem. Výkonově je odstupňován ve
dvou variantách s rozsahem výkonu 5 - 24 kW nebo 6,5 – 33 kW. Kotel je v provedení s ohřevem TV ve
vestavěném nerezovém deskovém výměníku. Kotel je osazen oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou o
objemu 10 L.
2.1.3

VIADRUS K4G3xxxxx

Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn a propan s modulovaným výkonem. Výkonově je odstupňován ve
dvou variantách s rozsahem výkonu 5 - 24 kW nebo 6,5 – 33 kW. Kotel je v provedení bez ohřevu TV
s možností připojení na externí zásobníkový ohřívač. Kotel je osazen oběhovým čerpadlem, trojcestným
ventilem pro ohřev zásobníkového ohřívače a expanzní nádobou o objemu 10 L.
Přednosti kotlů VIADRUS K4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nízká spotřeba plynu
Vysoká účinnost spalování - až 105%
Plynulá modulace výkonu
Snadná obsluha a údržba, automatická detekce poruch
Výroba TV v kotli nebo v připojeném externím zásobníkovém
ohřívači s přednostním ohřevem
Ekvitermní regulace vytápění s uplatněním vlivu prostoru
nebo možnost řízení zapnuto - vypnuto
Spolehlivost regulačních a zabezpečovacích prvků
Nízká hmotnost
Elektronická proti mrazová ochrana
Velmi nízká hlučnost
Vestavěná expanzní nádoba o objemu 10 L
Možnost široké volby systému přívodu vzduchu
a odtahů spalin
Vybavení modulovaným oběhovým čerpadlem
(kotle VIADRUS K4GxHxxx, elektrovybavení Honeywell )
2.1.4

Vyráběné varianty kotlů

V objednávce je nutno specifikovat následující: Objednací specifikační kód:

VIADRUS K4 X X X XX X X
Výměník:
G:
Nerezový
Sermeta

Ohřev vody (TV):
1: bez osazeného trojcest.
ventilu - jen pro vytápění
2: trojcestný ventil, zabudov.
deskový výměník proTV
3: s trojcestným ventilem pro
ohřev zásobníku TV

Elektrovybavení
S: SIT
H: Honeywell

Výkon
24:
24 kW

Palivo:
Z: Zemní plyn
P: Propan

33
33kW

Projekční podklady VIADRUS - kondenzační kotle s výkonem do 50 kW - 08/2017

Barva krytu:
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2.1.5

Technické údaje kotlů VIADRUS K4

Rozměry, provozní teplota a elektrické veličiny
Typ kotle
Druh paliva
Kategorie spotřebiče
Provedení
Hmotnost
Objem vodního prostoru
Rozměry kotle – šířka
– hloubka
– výška
Ø připojení spalovacího vzduchu
Ø kouřového hrdla
Ø připojení koaxiálního odkouření na kotel
Ø připojení děleného odkouření na kotel
Max. pracovní přetlak vody / zkušební přetlak
Min. pracovní přetlak vody
Vypnutí kotle manostatem min. tlaku vody ÚV
Minimální průtok v okruhu ÚV při (∆T 20K)
Doporučený plnící tlak v expanzní nádobě
Max. obj. vody v syst. ÚV (bez přídavné exp.)
Nastavitelná teplota vody pro ÚV
Maximální provozní přetlak vody v okruhu TV
Minimální provozní přetlak vody v okruhu TV
Min. průtok v okruhu ohřevu TV - start / vypnutí
Nepřetržitá výroba TV při ∆T 40 K
Nepřetržitá výroba TV při ∆T 30 K
Nastavitelná teplota TV
Připojovací přetlak plynného paliva
Maximální hlučnost
Připojení kotle
- výstup topné vody pro ÚV / vstup vratné vody
- výstup top. vody do ohřívače TV / vstup vratné
- přívod vody pro TV (a dopouštění ÚV)
- výstup ohřáté TV z kotle
- odvod kondenzátu
- vývod pojistného ventilu
- přívod plynu
Připojovací napětí
El. příkon max.
El. krytí

[ks]
[-]
[-]
[kg]
[l]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kPa]
[kPa]
[kPa]
[l/hod]
[kPa]
[l]
[°C]
[MPa]
[kPa]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[°C]
[kPa]
[dB]
[Js]
[Js]
[Js]
[Js]
[mm]
[mm
[Js]
[W]
IP

K4G1xxxxx K4G2xxxxx
K4G3xxxxx
ZP / Propan
ZP / Propan
ZP / Propan
I2H I2E / I3P
I2H I2E / I3P
I2H I2E / I3P
C13,C33, C43, C53, C83
26
2

27,5
26,5
3
2
460
350
720
80 dělené, 100 při soustředném
80 dělené, 60 při soustředném
60 / 100
sání 80, spaliny 80
300 / 500 (pojistný ventil 300 kPa)
80
50
500
65 -100
150 (pro výšku systému do 7 m)
25 - 85
1
20
2 / 1,5
8 pro 24 kW, 11 pro 33 kW
11 pro 24 kW, 15 pro 33 kW
35-60
2 / 3,7
< 50
3/4“
3/4“
1/2“
1/2“
Vrapovaná hadice Ø 25
Vrapovaná hadice Ø 21,2
3/4“
1/N/PE 230V~50 Hz, TN-S
110 pro 24 kW, 125 pro 33 kW
IP40

-

Tepelně–technické parametry – kotle 24 kW ....... srovnávací podmínky 15 °C a 101,325 kPa, suchý plyn
Typ kotle
Výkonový rozsah kotle
Jmenovitý výkon 80/60 °C
Jmenovitý výkon 50/30 °C
Minimální výkon 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon největší / nejmenší
Účinnost při jmenovitém výkonu 80/60 °C
Účinnost při jmenovitém výkonu 50/30 °C
Účinnost při minimálním výkonu 50/30 °C
Počet hvězdiček (účinnost dle CEE 92/42)
Objemový průtok paliva ... zemní plyn / propan
Hmotnostní průtok spalin
Tlaková ztráta - přívod vzduchu / odvod spalin
Třída NOX

[ks]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[%]
[%]
[%]
[-]
[m3.hod-1]
[kg.h-1]
Pa
[-]

K4G1x24xx

K4G2x24xx

K4G3x24xx

5 - 24
22,2
24
5
22,8 / 4,6
až 98
101
105
4
0,5 - 2,4 / 0,2 - 0,9
8 – 45
150
5
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Teplota spalin (max.)

[°C]

85

Tepelně–technické parametry – kotle 33 kW ....... srovnávací podmínky 15 °C a 101,325 kPa, suchý plyn
Typ kotle
Výkonový rozsah kotle
Jmenovitý výkon 80/60 °C
Jmenovitý výkon 50/30 °C
Minimální výkon 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon největší / nejmenší
Účinnost při jmenovitém výkonu 80/60 °C
Účinnost při jmenovitém výkonu 50/30 °C
Účinnost při minimálním výkonu 50/30 °C
Počet hvězdiček (účinnost dle CEE 92/42)
Objemový průtok paliva ... zemní plyn / propan
Hmotnostní průtok spalin
Tlaková ztráta - přívod vzduchu / odvod spalin
Třída NOX
Teplota spalin (max.)

[ks]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[%]
[%]
[%]
[-]
[m3.hod-1]
[kg.h-1]
Pa
[-]
[°C]

K4G1x33xx

K4G2x33xx

K4G3x33xx

6,5 - 33
30,5
33
6,5
31,4 / 6,3
až 98
101
105
4
0,68 – 3,3 / 0,28 – 1,28
11 – 62
150
5
85

Kotel je standardně nastaven z výrobního závodu na palivo zemní plyn. Přestavbu kotle VIADRUS K4 na
propan a naopak smí provádět pouze smluvní servisní organizace. (Clonka je součástí dodávky kotle.)
2.1.6

Konstrukce kotlů VIADRUS K4

Kotel je spotřebič v provedení C, tj. uzavřený, s elektronickým zapalováním a ionizací plamene. Základem
konstrukce je nerezový trubkový kondenzační výměník. Kotel je osazen premix hořákem. Spalovací směs je
směšována v předem určeném poměru vzduch - plyn v celém výkonovém rozsahu. Velká teplosměnná plocha
kotlového tělesa zaručuje optimální vychlazení spalin a tímto vysokou účinnost. Hořák typu premix je osazen
ventilátorem s proměnnými otáčkami, poměr vzduch - plyn je ve všech provozních režimech udržován na
optimální hodnotě.
Řízení chodu kotle obstarává mikroprocesorová řídící automatika. Na display jsou indikovány provozní stavy,
v případě poruchy pak její kódové číslo pro usnadnění servisního zásahu.
Optimální systém řízení vytápění je pomocí modulačního pokojového termostatu a čidla venkovní teploty,
dodávané jako volitelné příslušenství (není zahrnuto v ceně kotle). Výkon kotle je modulován podle okamžité
potřeby tepla pro vytápění a pracuje s maximálním využitím paliva. Chod kotle je možno rovněž řídit pomocí
pokojového termostatu On - Off, tehdy dochází k modulaci výkonu kotle až při dosažení nastavené teploty vody
na výstupu z kotle. (Platí pro obě varianty elektrovybavení automatikami - SIT nebo Honeywell)
Maximální výkon kotle pro vytápění je nastavitelný v rozsahu minimálního až jmenovitého výkonu. Nastavení
výkonu provádí servisní technik.
Kotel je opatřen manometrem tlaku vody. U variant s elektrovybavením automatikami Honeywell jsou osazena
modulační nízkoenergetická čerpadla s odvzdušněním. Všechny automatiky (Honeyweel i SIT) umožňují
volitelný doběh čerpadel. Podle provedení je kotel ještě osazen třícestným ventilem pro ohřev TV v externím
zásobníkovém ohřívači nebo přímý ohřev ve vestavěném deskovém výměníku.
V kotli je osazena expanzní nádoba o nadstandardním objemu 10 L. Velikost expanzní nádoby a plnící tlak
75 - 100 kPa v exp. nádobě vyhovuje pro většinu nově zřizovaných radiátorových otopných soustav do výšky
7 m nad kotlem. Maximální objem vody v soustavě bez přídavné expanzní nádrže, uvedený v tabulce (150 L),
je postačující pro provoz v nízkoteplotní soustavě. Při provozu této soustavy na max. teplotu již není v expanzní
nádobě prakticky žádná minimální vodní rezerva. Pro rozsáhlejší systémy podlahového vytápění a pro osazení
kotle do stávajících samotížných systémů je nutno osadit přídavnou expanzní nádobu. Plnící tlak v expanzní
nádobě má být o 30 kPa nižší, než minimální tlak v soustavě.
Kotel je opatřen elektronickou mrazovou ochranou, která uvede kotle do provozu při poklesu okolní teploty pod
6°C a to v případě, že je kotel zapnutý. Pokud je kotel vypnutý (na panelu), předpokládá se zde vyšší možnost
ohrožení celého otopného systému mrazem. V tomto případě je mrazová ochrana aktivována při teplotě okolí
15°C. Protizamrazová ochrana může být aktivní pouze tehdy, pokud nedojde k výpadku napájení.
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2.1.7

1
2
3
4
5
6
7
8

Hlavní rozměry kotlů VIADRUS K4, sestava

trojcestný ventil
sifón
výměník TUV
kotlové těleso
mixér
elektroda
odvzdušňovací ventil
rám kotle

9
10
11
12
13
14
15
16

odvod spalin (spolu se soustř. přív. vzduchu)
ventilátor
expanzní nádoba 10 L
plynový ventil
čerpadlo
pojistný ventil
přívod plynu
ovládací panel (vpravo nezobrazen)
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2.1.8

Uspořádání vývodů kotlů VIADRUS K4

Pohled shora

Spodní pohled

VIADRUS K4G1xxxxx - Připojení kotle, spodní pohled na kotel

1
2
3
4
5
6
7

…výstup topné vody
…odvod kondenzátu
…odvod přetlakového ventilu
…přívod plynu
…napouštěcí ventil
…vstup vody pro napuštění systému
…vstup topné vody

VIADRUS K4G2xxxxx - Připojení kotle s průtokovým ohřívačem, spodní pohled na kotel

1
2
3
4
5
6
7
8

…výstup topné vody
…odvod kondenzátu
…výstup teplé vody
…výstup přetlakového ventilu
…napouštěcí ventil
…přívod plynu
…vstup pro ohřev TV
…vstup topné vody

VIADRUS K4G3xxxxx - Připojení kotle s připojením na bojler, spodní pohled na kotel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

…výstup topné vody
…vstup vody do ohřívače
…odvod kondenzátu
…výstup přetlakového ventilu
…přívod plynul
…napouštěcí ventil
…vstup pro ohřev TV
…vstup vody s ohřívače
…vstup topné vody
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2.1.9

Hydraulické připojení kotlů VIADRUS K4

Kotle s elektrovybavením automatikami Honeywell jsou osazeny modulačním oběhovým čerpadlem. Chod
oběhového čerpadla je řízen automatikou kotle na základě momentálního výkonu a rozdílu teplot na přívodní
a vratné straně.
Kotle jsou osazeny elektronikou fy. SIT a neřízeným třírychlostním oběhovým čerpadlem s ručním přepínáním
otáček. Oběhové čerpadlo je z výroby nastaveno na třetí stupeň. Provoz kotle s oběhovým čerpadlem,
nastaveným na 1°, je prakticky možný pouze v malé otopné soustavě bez termostatických ventilů. Pokud jsou
termostatické ventily použity, nesmí být (externí přepouštěcí ventil nastaven na vyšší hodnotu než 15-20 kPa.
Po dobu chodu vyžaduje kotel udržení minimálního průtoku kotlovým tělesem. Za tímto účelem je v kotli osazen
přepouštěcí ventil, pevně nastavený na počáteční otevírací přetlak cca 30 kPa. Průběh tlakové závislosti
přepouštěcího ventilu na průtočném množství je zřejmý z následujícího grafu.
Pokud je otopný systém osazen termoventily, udržuje se dynamický přetlak v otopné soustavě na obvyklých
hodnotách v rozmezí 8 - 15 kPa (0,8 -1,5 m sloupce H2O). Modulační oběhové čerpadlo udržuje průtok otopnou
soustavou. Pokud je průtok po natopení místností přiškrcen až zastaven termoventily, vystoupí dynamický tlak
v soustavě na úroveň tlaku, danou přepouštěcím ventilem. Tato skutečnost může mít za následek hlukové
projevy na termoventilech.
Aby se předešlo výše uvedenému, je vhodné zajistit minimální průtočné množství neosazením termostatických
hlavic minimálně v referenční místnosti s prostorovým přístrojem.
Pokud se jedná o otopnou soustavu řízenou pouze ekvitermně, bez vlivu prostoru, jsou termostatické ventily
osazeny obvykle u všech otopných těles a může dojít k uzavření všech otopných těles současně. Řešením je
zde osazení externího přepouštěcího ventil (např. Heimeier HYDROLUX DN 20). Přepouštěcí ventil se montuje
obvykle u kotle. Pokud je otopná soustava vzdálená od kotle, je možné s výhodou osadit přepouštěcí ventil až
v místě větvení soustavy. Přepouštěcí ventil zajišťuje požadovaný minimální průtok v případě uzavření
radiátorových ventilů na nastavené hodnotě tlaku.
Závislost maximálního možného dynamického tlaku na průtoku je znázorněn v následujícím grafu. Uveden je
zde dynamický tlak, který je k dispozici pro otopnou soustavu. Pokud není zapotřebí plného výkonu čerpadla,
automatika jej sama přiměřeně sníží.

Využitelný přetlak pro otopný systém [kPa]

Závislost dynamického tlaku (výtlačné výšky) na průtoku

Průtočné množství teplonosného média voda [litry/hod]
Charakteristika modulačního čerpadla a kotle 33 kW (automatika Honeywell)
Charakteristika modulačního čerpadla a kotle 24 kW (automatika Honeywell)
Charakteristika třístupňového čerpadla a kotle (automatika SIT)
Omezení dynamického tlaku přepouštěcím ventilem v kotli, dif. 8 kPa
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2.1.10 Voda v systému ÚV a TV
Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí
přesáhnout požadované parametry, uvedené v tabulce.

Tvrdost
Ca2+
Koncentrace celkového Fe + Mn

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

Systém musí být těsný. Vypouštění vody ze systému a opětovné napouštění novou vodou je nutno omezit na
nejmenší možnou míru. Kotle všech variant jsou vybaveny zařízením pro přímé napouštění systému ÚV
z rozvodu pitné vody.
Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucích směsí.
Studená pitná voda, přiváděná do kotle pro ohřev TV prochází u kotle VIADRUS K4G2S24xx deskovým
výměníkem, ve kterém je ohřívána. Na teplosměnných plochách dochází, podle tvrdosti vody, k postupném
usazování vodního kamene, které se projevuje snižováním výkonu. Výměník je pak nutno vyčistit (servisní
zásah). Za účelem zlepšení odolnosti vůči nánosům vodního kamene se doporučuje nastavit teplotu vody na
hodnotu nepřevyšující požadovanou teplotu TV.
V případě, že tvrdost vody v dané lokalitě převyšuje 15 °F (1,5 mmol/L), je pro přímý ohřev TV v deskovém
výměníku nutné použití prostředků pro omezení tvorby vodního kamene (magnetická úprava, dávkování přísad
pro úpravu pitné vody aj.)
2.1.11 Odvod kondenzátu, přepad pojistného ventilu
Odvod kondenzátu z kotle je ve spodní části osazen sifonem s výtokovou hadicí. Vývod musí být zaveden do
odpadního potrubí, odolného proti působení kondenzátu (nevyhovuje ocelolitinové nebo měděné odpadní
potrubí). Odvod kondenzátu je gravitační, samospádem. Pokud je odvod kondenzátu připojen pevně na
odpadní systém objektu, musí být trvale zabráněno možnému vytvoření podtlaku nebo přetlaku.
Optimální je připojení kotle na odpadní systém volným odtokem do výlevky, opatřené protizápachovou
ucpávkou. Odvod kondenzátu z kotle nemůže být připojen na tzv. „pračkový sifon“, vyžadující přetlakový odvod
odpadní vody. Odvod kondenzátu je nutno v celém úseku chránit proti zamrznutí.
Výtok pojistného ventilu je vhodné odvést hadicí s volným výtokem do protizápachovou uzávěrkou opatřené
výlevky, aby bylo možno výtok vizuálně kontrolovat. V případě potřeby je nutno osadit neutralizační zařízení.

2.1.12 Umístění kotlů VIADRUS K4, montáž
♦ Kotel umístěte do místnosti chráněné před mrazem.
♦ Kotel instalujeme na svislou a pevnou zeď z nehořlavého materiálu, která udrží hmotnost kotle.
♦ Součástí dodávky kotle je konzola pro uchycení, tato se instaluje na zeď samostatně, kotel je na ní následně
zavěšen. Součástí dodávky jsou rovněž hmoždinky 8 x 40 – 5 ks a šrouby pro upevnění.
♦ Po stranách kotle nutno ponechat prostor minimálně 200 mm s ohledem na údržbu, před kotlem min. 1 m
na montáž a opravy.
♦ Nad kotlem není nutný žádný prostor pro běžný servisní přístup, spojený s čištěním kotle a hořáku. Pro
seřízení spalování je nutný přístup k odběrovým sondám na potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin.
Sondy jsou součástí tohoto trubního systému, volnou výšku nad kotlem je nutno posoudit individuálně,
podle konkrétní instalace, aby bylo možno v případě potřeby demontovat odkouření. Doporučená minimální
výška je 300 mm, nutná minimální výška je 200 mm.
♦ Kotel je určen pro instalaci v prostředí bez nebezpečí vnějších vlivů (agresivní a výbušné páry).
♦ Kotel je možno umístit do místnosti s prostředím obyčejným dle ČSN EN 33 2000 – 1 ed.2. Elektrické krytí
kotle (IP 42) umožňuje umístit tento kotel do koupelny a to do zóny 3 při dodržení všech aspektů normy
ČSN EN 33 2000 - 7 - 721 ed.2 (samostatný přívod vybavený proudovým chráničem s vybavovacím
proudem 30 mA).
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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,...
A2 – nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných 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

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Na instalaci musí být zpracován projekt
dle platných předpisů.
Montáž kotle je jednoduchá. Pomocí montážní šablony (šablona je uložena na dně kartónového obalu kotle)
připevnit na zeď přiloženou konzolu pomocí 3 kusů hmoždinek Ø 8 mm a šroubů. Na takto připevněnou konzolu
zavěsit kotel VIADRUS K4 a dle označených vývodů napojit na otopný systém včetně TV (je-li použito) a
plynového rozvodu. Zeď musí mít potřebnou nosnost.
2.1.13 Ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači
Kotle VIADRUS K4G3S24xx je možno přímo propojit se zásobníkovým ohřívačem TV, v kotli je zabudován
trojcestný motorický ventil. Součástí dodávky kotle je teplotní čidlo a přívodní vodič pro zapojení do kotlové
automatiky.
Pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači lze rovněž použít kotel v provedení K4G1S24xx, přívodní vodič a čidlo
objednat samostatně. Zde je pak nutno nainstalovat do výstupního potrubí (libovolný) motorický třícestný ventil
s dvojbodovým ovládáním (např. vratnou pružinou).
Zásobníkový ohřívač TV musí mít jímku pro teplotní čidlo a musí mít dostatečný výkon výhřevné vložky (pro
kotel o výkonu 24 kW plochu min. 1 m2 ), aby nedocházelo při jeho ohřevu k velkým prodlevám ve vytápění
objektu. V opačném případě kotel nemůže dodávat teplo do zásobníkového ohřívače plným výkonem a doba
ohřevu se prodlužuje. Zvětšuje se tímto prodleva ve vytápění.
Doporučený je typ OV-H -100 L s objemem 100 L .............. obj. číslo Viadrus 17 839
Výška sestavy kotel - zásobníkový ohřívač TV typu OV-H-100 L je cca 2 m (mimo připojení odtahů spalin).
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2.1.14 Přívod vzduchu - odtah spalin kotle VIADRUS K4
Kotel je v provedení C jako uzavřený spotřebič se sáním vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin do
venkovního prostředí. Přívod vzduchu a odtah spalin může být realizován soustředným nebo odděleným
vedením, případně jejich kombinací. Nejsou zde žádné požadavky na větrání místnosti.
Přívod vzduchu a odvod spalin je zapotřebí realizovat komponenty z dodávky Viadrus, které jsou uvedeny
v aktuální ceníku. Všechny použité komponenty odtahů spalin musí být s požární odolností 120 °C a musí být
určeny pro provoz s kondenzačními kotli.
Důležité upozornění: Kotel není osazen měřícími místy sání vzduchu a odtahů spalin. Připojení kotle na
sestavu přívod vzduchu / odvod spalin musí být opatřeno komponenty s odběrovými sondami. Při seřizování
spalovacího procesu kotle je nutno měřit složení spalin.
Ke kotli je možno připojit systém soustředný systém přívodu vzduchu a odtahů spalin 80/125 a 60/100, vždy
pomocí připojovacích kusů se sondami pro odběr vzorků. Kotel je přímo uzpůsoben pro soustředný systém
60/100, redukce odtahu spalin 80 x 60 je součástí dodávky kotle. Soustředný odtah spalin 80/125 je nutno
připojit pomocí redukovaného připojovacího kusu. Otvor pro samostatné sání zůstává uzavřen zátkou. (Zátka
je rovněž součástí dodávky kotle.)
Oddělený systém přívodu vzduchu a odtahů spalin je uzpůsoben na Ø 80 mm. Součástí dodávky kotle je těsnící
kroužek 100 x 80 pro vyplnění mezikruží soustředného systému (utěsnění sání Ø 100 mm).

Napojení systému STAR D80 a FLEX D80

Napojení systému LIK 60/100, 80/125

1

Pro napojení systému LIK
80/125 je nutno použít
redukci na průměr 60/100

těsnící kroužek
D100 / D80
2,3 trubky systému
STARR nebo
FLEX

1
2

3

redukční vložka
výměníku
měřící kus / pro
80/125 použít
redukovaný měřící kus
záslepka otvoru D80

Otvor pro sání je vlevo od odtahů spalin a není možno jej zaměnit. V případě nutnosti obráceného uspořádání
obou potrubí je nutno použít rozdělovač soustředného systému na oddělený. Tlaková ztráta pro odkouření
nesmí přesáhnout 150 Pa. Celková tlaková ztráta je součet tlakových ztrát jednotlivých dílů.
Kotel musí být instalován pouze se zařízením proti působení větru, které vyhovuje požadavkům EN 1856 -1.
Pro odvod spalin přes střechu je nutno použít soustředný komínek. Kotel musí být instalován s nezbytným
příslušenstvím (potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin).
V případě použití delšího úseku odkouření v provedení svislého komínku, procházející skrz studenou půdu
nebo venkovním prostorem, je nutno dokoupit odváděč kondenzátu ze sání, který jímá orosenou vodu vzniklou
na povrchu komínku. Do sání kotle nesmí stékat voda.
Do kotle by neměl stékat ani kondenzát ze spalinového potrubí. V případě delších odvodů spalin by měl být
před kotlem osazen díl pro odvod kondenzátu. Jedná se zde o všeobecný předpis. Kotel VIADRUS K4 je
konstrukčně uzpůsoben tak, že stékající kondenzát v odvodu spalin neovlivní funkčnost kotle.
Ke kotli VIADRUS K4 je schváleno a doporučeno odkouření fy. ALMEVA v provedení:
Star D80 mm (dělené); Flex D80 mm (dělené ohebné); LIK 60/100 mm a LIK 80/125 mm (soustředné)
Výkresy komponent a skladeb jednotlivých systémů odkouření jsou k dispozici na stránkách fy. ALMEVA.
Doporučené odkouření je možno objednat ke kotli.
Úprava napojení koncového dílu systému LIK pro napojení ke kotli VIADRUS K4:
Vnější trubka sání vzduchu musí být o 35 mm kratší, než trubka odtahu spalin. Mezi
výměníkem a trubkou sání vzduchu musí zůstat mezera 10 – 15 mm pro
zabezpečení sání vzduchu do kotle.
V případě použití odkouření průměru 80/125 mm má připojovací díl průměr
60/100 mm, Po té je nutno průměr redukovat z 60/100 na 80/125 mm
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Kotel provedení C je dále blíže specifikován dvoumístným číslem:
-

první číslo v indexu se vztahuje k možné instalaci kotle s ohledem na způsob přivádění spalovacího
vzduchu a odvádění spalin,
druhé číslo v indexu se vztahuje k použití a umístění vestavěného ventilátoru v kotli. Kotel VIADRUS K4
je kotel s ventilátorem zabudovaným před spalovací komorou / výměníkem tepla (kotlovým tělesem) a
označuje se druhým číslem indexu „3“.

Provedení C1
Kotel provedení C, který je svým potrubím připojen k ochrannému ústí vodorovně instalovanému buď na vnější
obvodové stěně, nebo na střeše budovy. Vyústění těchto potrubí jsou buď soustředná, nebo jsou navzájem tak
blízko umístěna, že podléhají stejným povětrnostním podmínkám. Výstupní otvory vyústěných samostatných
potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin musí být umístěny uvnitř čtverce o straně
50 cm. Zařízení proti působení větru je možno umístit na stěnu a/nebo na střechu, dle provedené instalace.
Provedení C3
Kotel provedení C, který je svým potrubím připojen ke svisle instalovanému ochrannému ústí. Vyústění těchto
potrubí jsou buď soustředná, nebo jsou navzájem tak blízko umístěna, že podléhají stejným povětrnostním
podmínkám. Výstupní otvory vyústěných samostatných potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro
odvádění spalin musí být umístěny uvnitř čtverce o straně 50 cm a vzdálenost mezi rovinami dvou otvorů musí
být menší než 50 cm.
Provedení C4
Kotel provedení C, který je svým potrubím, popřípadě s použitím mezikusu, připojen ke společné šachtě.
Vyústění těchto potrubí jsou buď soustředná, nebo jsou navzájem tak blízko umístěna, že podléhají stejným
povětrnostním podmínkám. Kotel se instaluje s nejkratší délkou potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a
pro odvádění spalin. Sacím účinkem použitým u potrubí pro odvádění spalin nevyvolá podtlak 50 Pa. Na dané
připojení je možné používat systémy firmy ALMEVA
Provedení C5
Zařízení proti působení větru u potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin nesmí být
provedeno na protilehlých stěnách budovy.
Provedení C8
Kotel provedení C, který je svými potrubími, popřípadě s použitím mezikusu, připojen na straně přívodu
vzduchu k ochrannému ústí a na straně odvodu spalin k samostatnému nebo společnému komínu.
Tlakové ztráty prvků odkouření při použití s kotlem VIADRUS K4, max. tlak ventilátoru 150Pa
24 kW

33 kW

Ztráta v Pa

Ztráta v Pa

Dělené odkouření - spaliny
kód VIADRUS kód

DN

Název

20105

PPSB48

80

Koleno 45°

1,1

2,0

20107

PPSB98

80

Koleno 87°

1,7

2,8

20133

PPRM18

80

3,4

5,7

20111

PPSAS8

80

Trubka 1m
Komínová plastová hlavice starr
(komplet)

2,5

4,2

Ztráta v Pa

Ztráta v Pa

Dělené odkouření - sání
kód

DN

Název

PPSB48

80

Koleno 45°

0,8

1,3

PPSB98

80

Koleno 87°

1,2

1,9

PPRM18

80

Trubka 1m

2,5

3,6
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24 kW

33 kW

Ztráta v Pa

Ztráta v Pa

Koncentrické odkouření
kód VIADRUS kód

DN

Název

20158

LPBK45

60/100 Koleno 45°

5,3

7,8

20160

LPBK95

60/100 Koleno 87°

7,5

11,1

20199

LPRK15

60/100 Trubka 1m

21,9

32,8

20197

LPZTK5

60/100 LIK T-kus pro přívod vzduchu

5

7,5

20235

APASK5

60/100 LIK trubkový díl pro fasádní odkouření

10,5

17,1

20221

DPDS45

60/100 Střešní nástavec (komplet)

29,8

45,1

20159

LPBK48

80/125 Koleno 45°

1,5

2,5

20161

LPBK98

80/125 Koleno 87°

2,1

3,5

20202

LPRK18

80/125 Trubka 1m

5,4

8,3

20198

LPZTK8

80/125 LIK T-kus pro přívod vzduchu

1,5

2,4

20236

APASK8

80/125 LIK trubkový díl pro fasádní odkouření

3,5

5,4

20225

DPDS48

9,1

14

20169

LPKK01

80/125 Střešní nástavec (komplet)
60/100LIK kotlová redukce
80/125

2

3,2

Následně jsou uvedeny základní způsoby přívodu vzduchu a odvodu spalin. Na obrázcích není rozlišeno o jaký
průměr potrubí se jedná, vždy je třeba volit s ohledem na délku a počet kolen. Rovněž zde nejsou zakresleny
tvarovky s revizními otvory. Jejich použití je vždy na zvážení pro konkrétní instalaci.

Horizontální soustředný systém s vyústěním na fasádě (C 13).
Použití soustředného horizontálního potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin, vyústěného na fasádě, je
výrazně omezeno platnou legislativou. Dle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění
a připojování spotřebičů paliv možno lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech, a to při
stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb. Citovaná ČSN upravuje poměrně přísně podmínky
možností instalace. Prakticky je tento systém použitelný u zdí bez oken, minimální výška vyústění 2 m nad
terénem (u bytových domů 4 m), protější budova ve vzdálenosti min. 5 až 25 m podle typu.
Pro stékání kondenzátu zpět do kotle je zapotřebí dodržet sklon sestavy min. 3% ke kotli. Sestava musí být
zakončena koncovkou, která zajistí, aby nedocházelo k zpětnému nasávání spalin do kotle. V případě delšího
soustředného vedení, procházejícího nevytápěným prostorem, je nutné před kotlem osadit sběrač kondenzátu
z přívodního potrubí vzduchu (60/100 - LPKFK5 obj. kód 20 175 nebo 80/125 - LPKFK8 obj. kód 20 176), který
jímá orosenou vodu vzniklou na vnitřním povrchu vzduchového potrubí.
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Horizontální rozdělený systém s vyústěním na fasádě (C 13).
Pro vývod spalin na fasádě odděleného horizontálního systému platí totéž, jak je uvedeno pro horizontální
soustředný systém. U potrubí odtahů spalin je vhodné dodržet sklon sestavy min. 3% ke kotli, aby kondenzát
nevytékal ven. Pokud je nutno vést potrubí se spádem od kotle, je vhodné v blízkosti průchodu zdí osadit
sběrač kondenzátu. Potrubí odtahu spalin může dosahovat vyšší teploty než 60° C; podle platných předpisů o
požární ochraně je zapotřebí jej v místě průchodu zdí z hořlavých materiálů tepelně izolovat.
Potrubí přívodu vzduchu musí mít spád směrem od
kotle, aby do něj nestékal kondenzát z potrubí.
(K tomuto může docházet při ohřevu TV v letním
období, prochází-li přívod vzduchu chladným
suterénem.) Pokud nelze potrubí takto instalovat, je
nutno osadit před připojením na kotel odváděč
kondenzátu. Zakončení potrubí musí být
provedeno k tomu určenou koncovkou, nesmí zde
být použito síto (při teplotách blízkých bodu mrazu
možnost zamrznutí). Pro potrubí nasávání vzduchu
z venkovního prostředí nejsou zvláštní požadavky,
musí být umístěno tak, aby nedocházelo
k zpětnému nasávání spalin, nebo vzduchu z těsné
blízkosti otevřených kanalizačních soustav.

Umístění koncovek sání vzduchu a vyústění
odtahu spalin (téhož kotle)
na protilehlé stěny objektu není přípustné.

Soustředný systém s vertikálním
vyústěním střešní krytinou (C33).
Dle
ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody
– Navrhování,
provádění
a připojování
spotřebičů paliv musí být vyústění odtahu spalin
umístěno tak, aby nebylo od střešních oken
blíže než: 2 m pod, 1,5 m do stran, 1 m nad
oknem. Vedle vikýře smí být vyústění nejblíže
1,5 m a současně výše než 1 m nad horní
hranou okna. Kolmá vzdálenost od střešní
krytiny min. 0,5 m, případně zohlednit
pravděpodobnou výšku sněhové pokrývky.
Vyústění odtahu by mělo být zakončeno
rovným otevřeným potrubím, bez zakrytí.
Pro stékání kondenzátu zpět do kotle je
zapotřebí dodržet sklon sestavy min. 3% ke
kotli. Sestava musí být zakončena koncovkou,
která zajistí, aby nedocházelo k zpětnému
nasávání spalin do kotle.
V případě vedení soustředného potrubí,
procházejícího nevytápěným nebo venkovním
prostorem je nutné před kotlem osadit sběrač
(60/100 - LPKFK5 obj. kód 20 175 nebo 80/125
- LPKFK8 obj. kód 20 176), který jímá orosenou
vodu
vzniklou
na
vnitřním
povrchu
vzduchového potrubí.
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Soustředný systém se sáním vzduchu a odvodem
spalin komínovým průduchem (C 33).
Umístění odtahu spalin je dáno ČSN 73 4201, obdobně
jako v předchozím případě. Pro stékání kondenzátu zpět
do kotle je zapotřebí dodržet sklon soustředného potrubí
min. 3% ke kotli. Hlava komína musí být osazena
komínovou hlavicí, zajišťující rovněž přívod vzduchu bez
zatékání do komínového tělesa. Komínová hlavice zajistí,
aby nedocházelo k zpětnému nasávání spalin do kotle.
Vyústění odtahu by mělo být zakončeno rovným otevřeným
potrubím, bez zakrytí.
Komínové těleso musí být čisté, není možno využít
komínový průduch, ve kterém se dříve topilo kotlem na
tuhá paliva bez řádného vyčištění mokrou cestou.
Minimální vnitřní světlost komína musí odpovídat
obdobnému soustřednému systému 80/125 nebo 60/100.
S ohledem na různou drsnost stěn komína je zapotřebí
uvažovat s přiměřeným zkrácením maximálních délek.
.
Rozdělený systém se sáním vzduchu
obvodovou zdí a vertikálním
vyústěním odvodu spalin (C 53).
Umístění odtahu spalin je
dáno ČSN 73 4201, obdobně
jako v předchozích případech.
Pro stékání kondenzátu zpět
do kotle je zapotřebí dodržet
sklon spalinového potrubí min.
3% ke kotli. Průchod střešní
krytinou je vhodné realizovat
s použitím
komínku
pro
soustředný systém, jinak je
nutno potrubí tepelně izolovat.
Vyústění odtahu by mělo být zakončeno rovným otevřeným potrubím, bez zakrytí.

Potrubí přívodu vzduchu
musí mít spád směrem od
kotle, aby do něj nestékal
kondenzát
z potrubí.
(K tomuto může docházet
při ohřevu TV v letním
období, prochází-li přívod
vzduchu
chladným
suterénem.) Pokud nelze
potrubí takto instalovat, je
nutno
osadit
před
připojením
na
kotel
odváděč kondenzátu.
Zakončení potrubí musí být provedeno k tomu určenou
koncovkou, nesmí zde být použito síto (při teplotách
blízkých bodu mrazu možnost zamrznutí). Pro potrubí
nasávání vzduchu z venkovního prostředí nejsou zvláštní
požadavky, musí být umístěno tak, aby nedocházelo
k zpětnému nasávání spalin, nebo vzduchu z těsné
blízkosti otevřených kanalizačních soustav.
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Rozdělený systém se sáním vzduchu obvod. zdí a odvodem spalin komínovým průduchem (C 83).
Jedná se o obdobu - kombinaci - systémů C33 a C53 z předchozí strany. (Výkres nedoložen.)
Umístění odtahu spalin je dáno ČSN 73 4201, obdobně jako v předchozích případech. Pro stékání kondenzátu
zpět do kotle je zapotřebí dodržet sklon soustředného potrubí min. 3% ke kotli. Hlava komína musí být osazena
komínovou hlavicí, zajišťující rovněž odvětrávání komínového tělesa bez zatékání. Vyústění odtahu by mělo
být zakončeno rovným otevřeným potrubím, bez zakrytí. Pro odvětrávání komínového tělesa musí být ve
spodní části zřízen větrací otvor, nebo může být využito otvoru kolem napojení kouřovodu na svislý úsek.
Potrubí přívodu vzduchu musí mít spád směrem od kotle, aby do něj nestékal kondenzát z potrubí. (K tomuto
může docházet při ohřevu TV v letním období, prochází-li přívod vzduchu chladným suterénem.) Pokud nelze
potrubí takto instalovat, je nutno osadit před připojením na kotel odváděč kondenzátu. Zakončení potrubí musí
být provedeno k tomu určenou koncovkou, nesmí zde být použito síto (při teplotách blízkých bodu
mrazu možnost zamrznutí). Pro potrubí nasávání vzduchu z venkovního prostředí nejsou zvláštní požadavky,
musí být umístěno tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání spalin, nebo vzduchu z blízkosti otevřených
kanalizačních soustav. Pokud jsou spaliny odváděny komínem přistavěným k venkovní zdi, je nutno potrubí
odvodu spalin tepelně izolovat.
Připojení kotle soustředným systémem ke společnému komínu - LAS (C43), pouze kotle 24 kW
Kotel provedení C je soustředným potrubím připojen ke společnému
přetlakovému komínu (LAS) pro více podlaží. Do společného komína může
být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom
podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon
spotřebiče nesmí být větší než 30 kW a nesmí přesáhnout dvojnásobek
jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.
Kotel se instaluje s nejkratší možnou délkou potrubí pro přivádění spalovacího
vzduchu a pro odvádění spalin. Společný komín nutno spočíst pro každou
jednotlivou aplikaci samostatně, zde je nutno použít podklady výrobce
konkrétního systému LAS. Nutno dodržet ustanovení ČSN 73 4201.
Obvykle bývají na vstupu spalin do komína
osazeny zpětné klapky pro zamezení
opačné cirkulace neprovozovanými kotli.
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2.1.15 Regulace vytápění a ohřevu TV
Regulace vytápění může být provedena, jak je již dříve uvedeno, několika způsoby.
Pokojový termostat On - Off:
Nejjednodušší způsob je použití libovolného pokojového termostatu, který spíná kotel v režimu
zapnuto - vypnuto (On - Off). Při poklesu teploty pod nastavenou mez se kotel automaticky sepne propojením
kontaktů v automatice kotle. Kotel je po zapnutí uveden do provozu na plný nastavený výkon, na něm setrvává
až do dosažení teploty nastavené na regulátoru. Teplota je následně udržována modulací výkonu.
V prodlevách je vytápění zastaveno, systém vychládá. Tímto uspořádáním není plně využito výhod kotle.
Kotel v provedení K4GxSxxxx s automatikou SIT
Připojení pokojového termostatu se provádí: .........................................svorky BT2 - BT2
Kotel v provedení K4GxHxxxx s automatikou Honeywell
Připojení pokojového termostatu se provádí: .........................................svorky BTr - BTr
Svorky pro připojení pokojového termostatu jsou z výroby osazeny propojkami, nutno odstranit.
Upozornění: Na svorkách je napětí 230 V, pokojový termostat a přívodní vedení k němu musí být v tomto
provedení.
Modulační pokojový termostat OPENTHERM:
Výhodnější způsob, je použití pokojového termostatu z dodávky VIADRUS, který modulačně řídí chod kotle
s ohledem na nastavenou teplotu. Modulační pokojový termostat je dodáván jako standardní příslušenství a je
uzpůsoben pro spolupráci s automatikou kotle. Jeho použitím je dosaženo rovnoměrného, téměř
bezprodlevového vytápění. K vypínání kotle dochází jen v případě, že požadovaný výkon otopné soustavy je
nižší, než minimální výkon kotle.
Při nižších venkovních teplotách nedochází k vychládání otopných těles a tím k projevům tzv.“studeného tepla“.
Regulátor řídí chod kotle v modulačním provozu a udržuje teplotu vody v otopné soustavě na potřebné úrovni.
Kotel je provozován na právě potřebný výkon, což má příznivý vliv na využití jeho maximální účinnosti a tímto
úspory paliva.
Modulační pokojový termostat umožňuje nastavení několika změn teploty během dne v týdenním programu,
prázdninový režim, krátkodobé zvýšení teploty, mrazovou ochranu objektu, řízení teploty TV.
Kotel v provedení K4GxSxxxx s automatikou SIT
Připojení modulačního pokojového termostatu se provádí: ..............svorky OPENTHERM - OPENTHERM
Svorky pro připojení pokojového termostatu musí zůstat propojeny.
Kotel v provedení K4GxHxxxx s automatikou Honeywell
Připojení modulačního pokojového termostatu se provádí:................svorky A6 - A6
Svorky BTr - BTr (pro připojení pokojového termostatu) nesmějí zůstat propojeny, odstranit propojku.
Modulační pokojový termostat a venkovní senzor:
Optimální systém řízení vytápění je pomocí modulačního pokojového termostatu s použitím venkovního
senzoru, obojí dodávané jako standardní příslušenství. Senzor - čidlo venkovní teploty umisťujeme na severní
stranu. Kombinace modulačního pokojového termostatu a venkovního senzoru umožňuje:
♦ Řídit vytápění pouze na základě venkovní teploty.
Tento systém je vhodné použít, když není v objektu vhodná referenční místnost, např. při vytápění bytovky.
Automatika řídí modulačně výkon kotle; v závislosti na venkovní teplotě udržuje teplotu náběhové vody podle
nastavené ekvitermní křivky.
♦ Řídit vytápění na základě venkovní teploty s vazbou na vnitřní teplotu
Použitím tohoto systému je dosaženo maximálního uživatelského komfortu a současně nejvyšší možné úspory
paliva. Ekvitermní křivka je automaticky korigována podle vnitřní teploty.
Venkovní senzor je součástí dodávky kotle a je zahrnutý v ceně.
Kotel v provedení K4GxSxxxx s automatikou SIT
Připojení venkovního čidla se provádí:........................................svorky B9 - B9
Prostorový přístroj je zapojen shodně jako v předchozím případě, propojka na svorkách pro připojení
pokojového termostatu (osazena z výroby) musí být ponechána.
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Kotel v provedení K4GxHxxxx s automatikou Honeywell
Připojení venkovního čidla se provádí: ................................... svorky B9 - B9
Prostorový přístroj je zapojen shodně jako v předchozím případě, propojka na svorkách pro připojení
pokojového termostatu (osazena z výroby) musí být odstraněna.
Senzor teploty TV - bojlerové čidlo - se u obou typu automatik připojuje na svorky B3 - B3
Doporučené typy modulačních pokojových termostatů OPENTHERM:
Pro kotle v provedení K4GxS24xx s automatikou SIT je doporučen typ ELEKTROBOK TP 52 nebo BTP 52.
Pro kotle v provedení K4GxH24xx s automatikou HONEYWELL je doporučen typ HONEYWELL CR 04

2.1.16 Řazení kotlů do kaskády
S použitím nadřazené automatiky Honeywell AX1203SQ je možno řadit kotle do kaskády a vytvořit tak zdroj
tepla o výkonu až 96 kW. Za tímto účelem je zapotřebí použít kotle v provedení s automatikou Honeywell,
provedení K4GxH24xx.
Kaskádový řadič zajišťuje ekvitermní řízení topného okruhu, spínání oběhového čerpadla pro vytápění. Za
tímto účelem řídí řazení jednotlivých kotlů a upravuje jejich výkon s ohledem na maximální provozní účinnost.
Ohřev TV je zajišťován v zásobníkovém ohřívači přímo automatikou kotle, dá se zde využít i více kotlů pro
ohřev TV samostatně.
Kaskádový řadič se připojuje k jednotlivým kotlům na svorky A6-A6 pro připojení regulátoru Opentherm. Čidlo
venkovní teploty je zapojeno do kaskádového řadiče, čidlo teploty náběhové vody do otopného systému rovněž
tak. Obě čidla jsou součástí dodávky kaskádového řadiče
Ke kaskádovému řadiči je nutno připojit jednotku Honeywell CR 04, pomocí ní je nutno nastavit parametry
topného okruhu.
Kaskádový řadič je samostatně napájen ze sítě 230 V / 50 Hz.
Schéma zapojení kaskády je uvedeno v části hydraulických schémat pod číslem K4-5.
V případě potřeby většího počtu topných okruhů je možno osadit další topné okruhy s nižší teplotou topné vody
a tyto řídit samostatnou ekvitermní regulací.

2.1.17 Připojení k elektrické síti
Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN - 230 V / 50 Hz. Přívod NN musí být samostatně jištěný. Kotel se
připojuje k elektrické síti pevně připojeným pohyblivým přívodem, nebo pohyblivým přívodem, ukončeným
normalizovanou vidlicí (zástrčkou). Ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle
platných ČSN EN (jejich soupis viz. Návod k instalaci kotle).
Blokové elektro schéma je uvedené na následujících stranách.
Zakreslená jsou schémata pro kotle s ohřevem vody, tato jsou identická pro ohřev v zásobníkovém ohřívači
nebo pro průtokový ohřev. V případě kotle bez ohřevu TV nejsou příslušné komponenty zapojeny.
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2.1.18 Elektro schéma zapojení kotle VIADRUS K4GxSxxxx ... SIT
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2.1.19 Elektro schéma zapojení kotle VIADRUS K4GxHxxxx ... HONEYWELL
bk
bn
bu
gy
gb
rd
og
gnye
wh
vt
ye

2
3
4
7
8
9
10
11
12
13

Řídicí deska s LCD displejem
Ventilátor
Čerpadlo
Venkovní čidlo
Pokojový přístroj OPENTHERM
Pokojový termostat
Tepelná pojistka výměníku
Čidlo spalin
Bezpečnostní termostat
Čidlo vratné vody

14
15
16
17
18
22
28
29
30

černá
hnědá
modrá
šedá
zelená
rudá
oranžová
zeleno-žlutá
bílá
fialová
žlutá

Čidlo výstupní vody
Čidlo TV (kotle K4G2xxxxx)
Snímač tlaku vody
Snímač průtoku TV
Plynový ventil
Čidlo zásobníkového ohřívače TV
(kotle K4G3xxxxx)
Konektor pro připojení kotle - 8 pólů
Propojovací konektor vnitřní - 6 pólů
Propojovací konektor vnitřní - 6 pólů
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2.2

VIADRUS K5

Závěsný kondenzační kotel na zemní plyn, s modulovaným výkonem 4 - 20 kW s integrovaným zásobníkovým
ohřívačem TV o objemu 60 L. Kotel je osazen oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou o objemu 10 L. Kotel
je vyráběn s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem 100 - 250 kPa. Přívod vzduchu a odvod
spalin je nucený, pomocí ventilátoru (turbo).
Vytápění objektu je řízeno na základě venkovní a vnitřní teploty automatikou kotle ve spolupráci s venkovním
čidlem a prostorovým regulátorem, v kotelnách případně i nadřazenou automatikou. Kotlová automatika
umožňuje přímé řízení jednoho topného okruhu, pomocí přídavných modulů je možno řídit více topných okruhů,
případně kombinaci s kotlem na tuhá paliva a solární systém.
Přednosti kotlů VIADRUS K5:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Nízká spotřeba plynu
Vysoká účinnost spalování - až 109% v závislosti
na požadovaném výkonu a teplotě
Plynulá modulace výkonu
Snadná obsluha a údržba, automatická detekce
poruch
Výroba TV v zabudovaném zásobníkovém
ohřívači o objemu 60 L s přednostním ohřevem
Široké možnosti regulace vytápění ve více
topných okruzích s možností kombinace se
zdrojem tepla na tuhá paliva
Ekvitermní regulace vytápění s možností
nastavení vlivu prostoru nebo řízení vytápění jen
podle dle vnitřní teploty
Samostatný časový program i pro ohřev TV
Spolehlivost regulačních a zabezpečovacích
prvků
Vestavěná expanzní nádoba
o objemu 10L
Možnost široké volby systému
přívodu vzduchu a odtahů spalin
Vybavení modulovaným
oběhovým čerpadlem
Ohřev TV v zásobníkovém
ohřívači bez použití deskového
výměníku
Možnost připojení cirkulace teplé
vody ke kotli
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2.2.1
Tab. č. 1

Technické údaje kotlů VIADRUS K5
Rozměry, provozní teplota a elektrické veličiny

Druh paliva
Kategorie spotřebiče
Hmotnost
Obsah vody
Rozměry kotle - šířka/hloubka/výška
Ø připojení koaxiálního odkouření na kotel
Ø připojení děleného odkouření na kotel
Maximální pracovní přetlak vody
Zkušební přetlak vody
Min. tlak vody v systému ÚV (hodnota tlakového spínače)
Velikost expanzní nádoby
Ztrátový součinitel
Nejvyšší dovolená pracovní teplota
Rozsah nastavení teploty teplé vody pro spotřebu (TV)
Připojovací přetlak paliva G20
Hladina hluku
Připojení kotle
- výstup topné vody
- vstup vratné topné vody
- vstup studené vody do ohřívače (SV)
- výstup ohřáté vody z ohřívače (TV)
- vstup pro cirkulaci teplé vody (cTV - z výroby zazátkován)
- odvod kondenzátu
- vývod pojistného ventilu
- přívod plynu
Připojovací napětí
El. příkon včetně čerpadla
El. krytí

[-]
[-]
[kg]
[l]
[mm]
[mm]
[mm]
[kPa]/[bar]
[kPa]/[bar]
[kPa]/[bar]
[L]
[-]
[°C]
[°C]
[mbar]
[dB]

ZP
I2H
85
9
680/505/950
60 / 100
sání 80, spaliny 80
250 / 2,5
600 / 6
80 / 0,8 (cca 60 / 0,6)
10
11,37
85
8 - 65
20
< 55

[Js]
[Js]
[Js]
[Js]
[Js]
[mm]
[Js]
[Js]

3/4“
3/4“
1/2“
1/2“
1/2“
Ø 16
3/4“
3/4“
1/N/PE 230 VAC 50 Hz TN-S
110
41

[W]
IP

.
Tab. č. 2

Tepelně–technické parametry (srovnávací podmínky 15 °C a 101,325 kPa, suchý plyn)

Počet článků
Provedení
Výkonový rozsah kotle
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C
Minimální tepelný výkon 80/60 °C
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C
Minimální tepelný výkon 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný příkon
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 80/60°C
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 50/30 °C
Účinnost při minimálním tepelném výkonu 50/30 °C
Objemový průtok paliva
Hmotnostní průtok spalin
Třída NOx
Teplota spalin

[ks]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[%]
[%]
[%]
[m3.hod-1]
[kg.h-1]
[-]
[°C]
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C83
4 - 20
18,8
4
20
4
19,3
3,7
97,2
103,1
108,2
0,4 - 2,1
4,8 - 32
5
30 - 85
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2.2.2

Konstrukce kotle VIADRUS K5

Kotel je sestaven z odlitků vyrobených ze speciální slitiny hliníku. Základem konstrukce je siluminový výměník
Furesoro 3 fy. Dejatech. Kotel je dále osazen premix hořákem. Spalovací směs je mísena v mixéru v předem
určeném poměru vzduch - plyn v celém výkonovém rozsahu. Vzduch je s plynem mísen v mixéru před
modulačním ventilátorem a směs je následně spalována v hořáku. Vzduch je přiváděn ventilátorem se spojitě
regulovanými otáčkami v závislosti na požadovaném výkonu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

rám kotle s izolací
výměník s konzolou
ventilátor
Venturiho trubice
zásobník TV 60l s izolací
expanzní nádoba 10l
hydroblok
plynový ventil
trubka bojleru vratná
trubka bojleru topná
trubka plynová dolní
trubka plynová horní

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

trubka topné vody
trubka vratné vody
ventil odvzdušňovací manuální
sifon
odvod kondenzátu
elektropanel s řídicí deskou LMS, displejem a
manometrem
pravý boční díl pláště s izolací
levý boční díl pláště s izolací
přední díl pláště s izolací
zavěšovací konzola
odkouření DN60
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Spodní část kotle

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

Horní část kotle

vrat topné vody z vytápění 3/4“
výstup topné vody do vytápění 3/4“
přívod plynu
výstup vody z ohřívače 1/2“
cirkulace 1/2“ (z výroby osazena zátka)
servisní otvor anodové tyče
vstup vody do ohřívače 1/2“
odvod přetlakového ventilu
odvod kondenzátu Ø 16
čisticí otvor sifonu

Čelní pohled

Boční pohled

Přívod vzduchu Ø 80, variabilně
instalovatelný vlevo nebo vpravo
od vyústění spalin

Vývod spalin 60 / přívod vzduchu 100
Popis připojení přívodu vzduchu a odvodu spalin je uveden v oddíle „Přívod vzduchu - odtah spalin...“
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2.2.3

Hydraulické připojení kotlů VIADRUS K5

Kotel je osazen modulačním oběhovým čerpadlem. Chod oběhového čerpadla je řízen automatikou kotle na
základě momentálního výkonu a rozdílu teplot na přívodní a vratné straně.
V kotli osazen přepouštěcí ventil, pevně nastavený na počáteční otevírací přetlak cca 62 kPa. Průběh tlakové
závislosti přepouštěcího ventilu na průtočném množství je zřejmý z následujícího grafu.
Pokud je otopný systém osazen termoventily, udržuje se dynamický přetlak v otopné soustavě na obvyklých
hodnotách v rozmezí 8 - 15 kPa (0,8 -1,5 m sloupce H2O). Modulační oběhové čerpadlo udržuje průtok otopnou
soustavou. Pokud je průtok po natopení místností přiškrcen až zastaven termoventily, vystoupí dynamický tlak
v soustavě na úroveň tlaku, danou přepouštěcím ventilem. Tato skutečnost může mít za následek hlukové
projevy na termoventilech.
Aby se předešlo výše uvedenému, je vhodné zajistit minimální průtočné množství neosazením termostatických
hlavic minimálně v referenční místnosti s prostorovým přístrojem.
Pokud se jedná o otopnou soustavu řízenou pouze ekvitermně, bez vlivu prostoru, jsou termostatické ventily
osazeny obvykle u všech otopných těles a může dojít k uzavření všech otopných těles současně. Řešením je
zde osazení externího přepouštěcího ventil (např. Heimeier HYDROLUX DN 20). Přepouštěcí ventil se montuje
obvykle u kotle. Pokud je otopná soustava vzdálená od kotle, je možné s výhodou osadit přepouštěcí ventil až
v místě větvení soustavy. Přepouštěcí ventil zajišťuje požadovaný minimální průtok v případě uzavření
radiátorových ventilů na nastavené hodnotě tlaku.
Závislost maximálního možného dynamického tlaku na průtoku je znázorněn v následujícím grafu. Uveden je
zde dynamický tlak, který je k dispozici pro otopnou soustavu. Pokud není zapotřebí plného výkonu čerpadla,
automatika jej sama přiměřeně sníží.

Využitelný přetlak pro otopný systém [kPa]

Závislost dynamického tlaku (výtlačné výšky) na průtoku

Průtočné množství teplonosného média voda [litry/hod]
Charakteristika modulačního čerpadla a kotle (využitelný dynamický tlak )
Omezení dynamického tlaku přepouštěcím ventilem v kotli
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2.2.4

Voda v systému ÚV a TV

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí
přesáhnout požadované parametry, uvedené v tabulce.
Doporučené hodnoty
Tvrdost
mmol/l
1
Ca2+
mmol/l
0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn
mg/l
0,3 - doporučená hodnota
Systém musí být těsný. Vypouštění vody ze systému a opětovné napouštění novou vodou je nutno omezit na
nejmenší možnou míru. Kotel je vybaven zařízením pro přímé napouštění systému ÚV z rozvodu pitné vody.
Použití nemrznoucích směsí není doporučeno. Kotel s ohřevem TV není možno provozovat v prostředí
vystaveném mrazu, došlo by k zamrznutí přívodu studené vody.
Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě, a co nejblíže kotle, umístěn vypouštěcí kohout.
V kotli je osazen pojistný ventil. Pojistný ventil je zde zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830.
Studená pitná voda, přiváděná do kotle pro ohřev TV je přiváděna do zásobníkového ohřívače TV, ve kterém
je ohřívána. Ohřev TV je prováděn přímo v zásobníkovém ohřívači bez použití deskového výměníku. Tímto
uspořádáním je ohřev TV méně náchylný na zanášení inkrusty vlivem tvrdé vody.
2.2.5

Odvod kondenzátu, přepad pojistného ventilu

Odvod kondenzátu z kotle je ve spodní části osazen sifonem s výtokovou hadicí. Vývod musí být zaveden do
odpadního potrubí, odolného proti působení kondenzátu (nevyhovuje ocelolitinové nebo měděné odpadní
potrubí). Odvod kondenzátu je gravitační, samospádem. Odvod kondenzátu nesmí být připojen pevně na
odpadní systém objektu, musí být trvale zabráněno možnému vytvoření podtlaku nebo přetlaku.
Optimální je připojení kotle na odpadní systém volným odtokem do výlevky, opatřené protizápachovou
ucpávkou. Odvod kondenzátu z kotle nemůže být připojen na tzv. „pračkový sifon“, vyžadující přetlakový odvod
odpadní vody. Odvod kondenzátu je nutno v celém úseku chránit proti zamrznutí.
Výtok pojistného ventilu je vhodné odvést hadicí s volným výtokem do protizápachovou uzávěrkou opatřené
výlevky, aby bylo možno výtok vizuálně kontrolovat. V případě potřeby je nutno osadit neutralizační zařízení.

2.2.6

Umístění kotlů VIADRUS K5, montáž

♦ Kotel umístěte do místnosti chráněné před mrazem.
♦ Kotel instalujeme na svislou a pevnou zeď z nehořlavého materiálu, která udrží hmotnost kotle.
♦ Součástí dodávky kotle je konzola pro uchycení, tato se instaluje na zeď samostatně, kotel je na ní následně
zavěšen. Součástí dodávky jsou rovněž hmoždinky 8 x 40 – 5 ks a šrouby pro upevnění.
♦ Po stranách kotle nutno ponechat prostor minimálně 200 mm s ohledem na údržbu, před kotlem min. 1 m
na montáž a opravy.
♦ Nad kotlem není nutný žádný prostor pro běžný servisní přístup, spojený s čištěním kotle a hořáku. Pro
seřízení spalování je nutný přístup k odběrovým sondám na potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin.
Sondy jsou součástí tohoto trubního systému, volnou výšku nad kotlem je nutno posoudit individuálně,
podle konkrétní instalace, aby bylo možno v případě potřeby demontovat odkouření. Doporučená minimální
výška je 300 mm, nutná minimální výška je 200 mm.
♦ Kotel je určen pro instalaci v prostředí bez nebezpečí vnějších vlivů (agresivní a výbušné páry).
♦ Kotel je možno umístit do místnosti s prostředím obyčejným dle ČSN EN 33 2000 – 1 ed.2. Elektrické krytí
kotle (IP 41) umožňuje umístit tento kotel do koupelny a to do zóny 3 při dodržení všech aspektů normy
ČSN EN 33 2000 - 7 - 721 ed.2 (samostatný přívod vybavený proudovým chráničem s vybavovacím
proudem 30 mA).
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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,...
A2 – nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných 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

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Na instalaci musí být zpracován projekt
dle platných předpisů.
2.2.7

Přívod vzduchu - odtah spalin kotle VIADRUS K5

Kotel je v provedení C jako uzavřený spotřebič se sáním vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin do
venkovního prostředí. Přívod vzduchu a odtah spalin může být realizován soustředným nebo odděleným
vedením, případně jejich kombinací. Nejsou zde žádné požadavky na větrání místnosti.
Přívod vzduchu a odvod spalin je zapotřebí realizovat komponenty z dodávky Viadrus, které jsou uvedeny
v aktuální ceníku. Všechny použité komponenty odtahů spalin musí být s požární odolností 120 °C a musí být
určeny pro provoz s kondenzačními kotli.
Kotel je expedován z výroby pro přímé připojení na oddělený systém přívodu vzduchu Ø 80 mm. Na kotli je pro
odvod spalin osazena přírubová redukce z Ø 60 mm na Ø 80 mm s měřící sondou. Přírubový nástavec pro
sání vzduchu s měřící sondou je osazen na pravém přívodu (uprostřed kotle) a je rovněž vybaven měřící
sondou. Při seřizování spalovacího procesu kotle je nutno měřit složení spalin. Levý přívod je zaslepen.
S ohledem na různá uspořádání přívodu vzduchu a odvodu spalin je možno jednoduchým způsobem zaměnit
záslepku a nástavec přívodu vzduchu pro přívod z levé strany.
Ke kotli je možno rovněž připojit systém soustředný systém přívodu vzduchu a odtahů spalin 60/100, vždy
pomocí připojovacího kusu s přírubou a se sondami pro odběr vzorků. Ke kotli je možno objednat připojení pro
soustředný systém 60/100 nebo 80/125. Otvory pro samostatné sání zůstávají uzavřeny záslepkami. Záslepka
druhého otvoru sání je součástí připojovacího kusu pro soustředný systém z dodávky výrobce kotle. Připojovací
kus nutno objednat samostatně jako příslušenství.
Tlaková ztráta pro odkouření nesmí přesáhnout 150 Pa. Celková tlaková ztráta je součet tlakových ztrát
jednotlivých dílů.
Kotel musí být instalován pouze se zařízením proti působení větru, které vyhovuje požadavkům EN 1856 -1.
Pro odvod spalin přes střechu je nutno použít soustředný komínek. Kotel musí být instalován s nezbytným
příslušenstvím (potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin).
Ke kotli VIADRUS K5 je schváleno odkouření fy. ALMEVA v provedení:
Star D80 mm (dělené); Flex D80 mm (dělené ohebné); LIK 60/100 mm a LIK 80/125 mm (soustředné)
Výkresy komponent a skladeb jednotlivých systémů odkouření jsou k dispozici na stránkách fy. ALMEVA.
Doporučené odkouření je možno objednat ke kotli.
V případě použití delšího úseku odkouření v provedení svislého komínku, procházející skrz studenou půdu
nebo venkovním prostorem, je nutno dokoupit odváděč kondenzátu ze sání, který jímá orosenou vodu vzniklou
na povrchu komínku. Do sání kotle nesmí stékat voda.
Do kotle by neměl stékat ani kondenzát ze spalinového potrubí. V případě delších odvodů spalin by měl být
před kotlem osazen díl pro odvod kondenzátu. Jedná se zde o všeobecný předpis. Kotel VIADRUS K5 je
konstrukčně uzpůsoben tak, že stékající kondenzát v odvodu spalin neovlivní funkčnost kotle.
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Tlakové ztráty prvků odkouření při použití s kotlem VIADRUS K5,
max. tlak ventilátoru 150 Pa.
24 kW

Dělené odkouření - spaliny
kód VIADRUS kód

DN

Název

Ztráta v Pa

20105

PPSB48

80

Koleno 45°

1,1

20107

PPSB98

80

Koleno 87°

1,7

20133

PPRM18

80

3,4

20111

PPSAS8

80

Trubka 1m
Komínová plastová hlavice starr
(komplet)

2,5

Dělené odkouření - sání
kód

DN

Název

Ztráta v Pa

PPSB48

80

Koleno 45°

0,8

PPSB98

80

Koleno 87°

1,2

PPRM18

80

Trubka 1m

2,5

24 kW

Koncentrické odkouření
kód VIADRUS kód

DN

Název

Ztráta v Pa

20158

LPBK45

60/100 Koleno 45°

5,3

20160

LPBK95

60/100 Koleno 87°

7,5

20199

LPRK15

60/100 Trubka 1m

21,9

20197

LPZTK5

60/100 LIK T-kus pro přívod vzduchu

20235

APASK5

60/100 LIK trubkový díl pro fasádní odkouření

10,5

20221

DPDS45

60/100 Střešní nástavec (komplet)

29,8

20159

LPBK48

80/125 Koleno 45°

1,5

20161

LPBK98

80/125 Koleno 87°

2,1

20202

LPRK18

80/125 Trubka 1m

5,4

20198

LPZTK8

80/125 LIK T-kus pro přívod vzduchu

1,5

20236

APASK8

80/125 LIK trubkový díl pro fasádní odkouření

3,5

20225

DPDS48

9,1

20169

LPKK01

80/125 Střešní nástavec (komplet)
60/100LIK kotlová redukce
80/125

5

2

Pro přívod vzduchu a odvod spalin platí totéž, jako u kotlů VIADRUS K4, viz předchozí oddíl. Zde jsou uvedeny
základní způsoby přívodu vzduchu a odvodu spalin. Na obrázcích není rozlišeno, o jaký průměr potrubí se
jedná, vždy je třeba volit s ohledem na délku a počet kolen. Rovněž zde nejsou zakresleny tvarovky s revizními
otvory. Jejich použití je vždy na zvážení pro konkrétní instalaci.
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2.2.8

Automatika kotlů VIADRUS K5

Kotel osazen automatikou LMS14.1191B109 fy. SIEMENS. Automatika LMS je elektronická řídící a zapalovací
automatika navržená pro plynové kotle s modulovaným ventilátorem a hořákem s předmísením.
Obslužná jednotka AVS37, umístěna na panelu, slouží k zobrazení, obsluhu a nastavení parametrů
specifických funkcí kotle, vytápění a ohřevu TV. Dále umožňuje zjistit a zobrazit nejdůležitější údaje zařízení a
kódy případných poruch.
Ovládací panel AVS37
Ovládání obslužného přístroje AVS37 se provádí pomocí
otočného tlačítka.

Ke kotlové regulaci lze dokoupit sady pro jeden, dva nebo tři rozšiřující moduly AVS 75.391/109. Sada obsahuje
vždy příslušný počet modulů, sadu svorek, rozvodnici a propojovací kabel s LMS. Sada se pak osadí na zadní
část kotle.
2.2.9

Regulace vytápění kotlů VIADRUS K5

Automatika je uzpůsobena pro řízení přímého topného okruhu a okruhu ohřevu TV v zásobníkovém ohřívači.
Systém regulace vytápění lze zvolit v širokém spektru. Od základního jednookruhového řízení pokojovým
termostatem On - Off, přes modulační řízení provozu kotle bez nebo s s vlivem venkovní teploty až po čistě
ekvitermní řízení bez vlivu vnitřního prostoru.
Rozšíření možností základní regulace pro řízením jednoho nebo dvou dalších směšovaných topných okruhů
je umožněno pomocí přídavných modulů AVS 75.391/109.
Kotle je možno spojovat do kaskády, maximální počet 16 propojených kotlů. Každý kotel pak může řídit až tři
směšované topné okruhy (pomocí přídavných modulů). Kaskádu kotlů je možno sestavit také v kombinaci
s kotli K2.
Hydraulická schémata jsou zakreslena v příslušné kapitole.
Ke kotlové regulaci je možno připojit pro každý topný okruh samostatný pokojový přístroj QAA 55, 74, 75,
případně bezdrátové verze 58, 78). Přístroje se zapojují na konektor X7a, svorky Cl+, CL-, G+. Na tyto svorky
se připojí rovněž webserver. Pokud je přístrojů více než 2, zapojí se na libovolnou skupinu svorek tyto přístroje
paralelně. Pokojový přístroj QAA 55 se zapojí pouze na svorky Cl+ a Cl- (svorka G+ slouží pro podsvětlení
dispaly).
Přímý topný okruh může být ovládán i pokojovým přístrojem libovolného typu s beznapěťovým kontaktem, tento
pak doplňuje ekvitermní regulaci tak, aby nedocházelo k přetápění.
Regulace umožňuje webovou správu a kontrolu systému vytápění pomocí webového rozhraní. Pro dálkovou
správu jednoho přístroje je určen webserver QZW 672.01, pro čtyři přístroje QZW 672.04, pro 16 přístrojů QZW
672.16 Bližší popis možností je v návodech k regulaci.
2.2.10 Připojení k elektrické síti
Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN - 230 V / 50 Hz. Přívod NN musí být samostatně jištěný. 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).
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2.2.11 Elektro schéma zapojení kotlů VIADRUS K5
X7a - připojení pokojových přístrojů
a web serveru
X5a - připojení volitelných vstupů
X6a - připojení volitelných vstupů
a příp. pokojového termostatu
X1b - připojení volitelných výstupů
QX2 a QX3
X1f - připojení volitelného výstupu
QX1
X11 – připojení OCI345

PS1 – čidlo tlaku vody
B2 – čidlo topné vody
B7 – čidlo vratné vody
(součást kotle)
B9 – venkovní čidlo
B3 – čidlo TV
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2.3

VIADRUS CLAUDIUS K2

Stacionární kondenzační kotel na zemní plyn. Vyrábí se ve dvou velikostech a ve třech variantách Kotel je
vyráběn s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem 80 - 250 kPa. Přívod vzduchu a odvod spalin
je realizován pomocí ventilátoru. Vytápění objektu je řízeno na základě venkovní a vnitřní teploty automatikou
kotle ve spolupráci s venkovním čidlem a prostorovým regulátorem, v kotelnách případně i nadřazenou
automatikou. Kotlová automatika umožňuje řízení i více topných okruhů pomocí přídavných modulů.
Velikost kondenzačního kotle je vhodná jak pro vytápění rodinných domků, rekreačních zařízeních tak
i k rekonstrukci zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách.
Tepelný výkon kondenzačního kotle je 3,8 - 24 kW (3 čl.) a 7,8 – 48 kW (5 čl.)
Účinnost kotle se při teplotním spádu 50/30 °C pohybuje v rozmezí 102 – 108,2 % a to v závislosti na velikosti
kotle a na požadovaném výkonu.

Objednací specifikační kód

VIADRUS CLAUDIUS K 2 X X X
Plynový ventil:
L: provedení SIEMENS

Velikost:
3: 3 čl. provedení
5: 5 čl. provedení

Vybavení:
1: bez osazeného trojcestného ventilu s čerpadlem
3: s trojcestným ventilem a čerpadlem
5: bez osazeného trojcestného ventilu a čerpadla,
v tomto provedení není osazena expanzní nádoba

Přednosti kotle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Nízká spotřeba plynu
Vysoká účinnost spalování
Plynulá modulace výkonu
Snadná obsluha a údržba
Kotel umožňuje napojení na zásobníkový ohřívač
teplé vody a zabezpečuje její přednostní ohřev
Spolehlivost regulačních
a zabezpečovacích prvků
Nízká hmotnost
Automatická detekce poruch
Široké možnosti regulace vytápění ve více
topných okruzích s možností kombinace se
zdrojem tepla na tuhá paliva
Solární ohřev řízený kotlovou regulací
Ekvitermní regulace vytápění s možností
nastavení vlivu prostoru nebo řízení vytápění
jen podle dle vnitřní teploty
Samostatný časový program i pro ohřev TV
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2.3.1
Tab. č. 1

Technické údaje kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2
Rozměry, provozní teplota a elektrické veličiny

Počet článků
Druh paliva
Kategorie spotřebiče
Provedení

[ks]
[-]
[-]

Hmotnost
Objem vodního prostoru
Rozměry kotle - šířka (L2)
- hloubka
- výška
Ø připojení spalovacího vzduchu
Ø kouřového hrdla
Max. tlaková ztráta ve spalinovém potrubí
Max. pracovní přetlak vody (integr. pojistný ventil)
Zkušební přetlak vody
Min. přetlak vody
Ztrátový součinitel
Nejvyšší dovolená pracovní teplota
Tlaková ztráta na straně vody kotle K2Lx5 - ∆T=15K
Tlaková ztráta na straně vody kotle K2Lx5 - ∆T=20K
Připojovací přetlak paliva G20
Velikost expanzní nádoby pro ÚV
Max. obj. vody v syst. ÚV (bez přídavné exp.)
Hladina hluku

[kg]
[l]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Pa
[kPa]
[kPa]
[kPa]
[-]
[°C]
kPa
kPa
[kPa]
[L]
[L]
[dB]

Připojení kotle
- výstup topné vody
- výstup topné vody do ohřívače
- vstup vratné topné vody
- vstup vratné vody z ohřívače
- odvod kondenzátu
- vývod pojistného ventilu
- přívod plynu

[Js]
[Js]
[Js]
[Js]
[mm]
[Js]
[Js]

Připojovací napětí
El. příkon včetně čerpadla
El. krytí

[W]
IP

3
ZP
I2H
B23, B53, C83

5
ZP
I2H
B23, B53, C83

69
95
9
13
502
587
545
545
963
963
80
80
80
100
150
150
250 / K2Lx5 nemá pojistný ventil
600
600
80
80
11,37
6,85
80
80
11
38
6
16
2,0
2,0
8 / K2L35 bez exp.
120
< 55
< 55
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
Ø 16
3/4“
3/4“

3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
Ø 16
3/4“
3/4“

1/N/PE 230 V~50 Hz, TN-S
110
110
41
41

Pozn. Velikost expanzní nádoby vyhovuje pro většinu nově zřizovaných radiátorových otopných soustav do
výšky 7 m nad kotlem. Maximální objem vody v soustavě bez přídavné expanzní nádrže, uvedený v tabulce,
je postačující pro provoz v nízkoteplotní soustavě. Při provozu této soustavy na max. teplotu již není v expanzní
nádobě prakticky žádná minimální vodní rezerva. Pro rozsáhlejší systémy podlahového vytápění a pro osazení
kotle do stávajících, původně samotížných, systémů je nutno osadit přídavnou expanzní nádobu.
Tab. č. 2

Tepelně–technické parametry (srovnávací podmínky 15 °C a 101,325 kPa, suchý plyn)

Počet článků
Výkonový rozsah kotle
Jmenovitý výkon 80/60 °C
Jmenovitý výkon 50/30 °C
Minimální výkon 50/30 °C
Účinnost při jmenovitém výkonu 80/60 °C
Účinnost při jmenovitém výkonu 50/30 °C
Účinnost při minimálním výkonu 50/30 °C
Objemový průtok paliva
Hmotnostní průtok spalin
Třída NOx
Teplota spalin
Max. produkce kondenzátu, pH = 4,5

[ks]

3

5

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[%]
[%]
[%]
[m3.hod-1]
[kg.h-1]
[-]
[°C]
[kg/h]

3,8 – 24
22,7
24
3,8
97,2
103,1
108,2
0,38 - 2,51
4,6 – 38,9
5
30 - 85
4

7,8 – 48
46,1
48
7,8
až 97,2
102
107,7
0,69 – 5,02
12,3 - 77
5
40 - 65
8
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2.3.2

Konstrukce kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2

Kotel je sestaven z odlitků vyrobených ze speciální slitiny hliníku. Výměník kondenzačního kotle je složen
z předního, středního (3 čl., 5 čl.) a zadního článku. Tyto odlitky jsou spojeny pomocí silikonových kroužků
a stáhnuty závitovými tyčemi. Kotel je osazen premix hořákem. Spalovací směs je směšována v předem
určeném poměru vzduch - plyn v celém výkonovém rozsahu. Vzduch je přiváděn ventilátorem se spojitě
regulovanými otáčkami v závislosti na požadovaném výkonu.
Kotel je variantně osazen oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem pro přednostní přípravu TV.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kondenzační těleso
Hořáková deska s hořákem
Elektroda zapalovací (hlídací)
Přívod směsi do hořáku
Ventilátor
Plynový ventil
Modulační čerpadlo s PWM řízením
Trojcestný ventil
Odvod kondenzátu
Výfukové potrubí
Sací potrubí
Vstupní trubka do kotle
Výstupní trubka s kotle
Zpětný ventil manometru

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zobrazovací displej SIEMENS
Reset tlačítko
Manometr
Konzola elektro
Řídicí deska SIEMENS LMS
Kryt elektro
Rám kotle
Pravý boční díl pláště s izolací
Levý boční díl pláště s izolací
Horní díl pláště s izolací
Zadní díl pláště s izolací
Přední díl pláště
Vývodky
Záslepky
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1
3
4
5
6
7
8
9
10

Výstup topné vody z kotle
Vývodky pro kabely
Vývodky pro čidla
Vratná voda z otopného systému
Výstup z pojistného ventilu
Odvod kondenzátu
Vratná voda z ohřívače vody
Přívod plynu
Sací příruba (průměr 80 mm)
Výstup spalin
(Ø 80 mm pro 3 čl. velikost,
Ø 110 mm pro 5 čl. velikost.)

L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
V1 (mm)

2.3.3

K 2 L3X
502
213,5
105,5
426

K 2 L5X
587
293,5
183,5
440

Hlavní rozměry a umístění kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2

L (mm)

K2L3x
502

K2L5x
587

Vedle kotle a nad ním musí být
volný prostor min. 0,2 m, před
kotlem min. 1 m pro montáž, servis
a opravy.
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2.3.4

Hydraulické připojení kotlů VIADRUS K2

Kotle jsou dodávány variabilně s nebo bez oběhového čerpadla a s nebo bez třícestného ventilu pro přepínání
teplonosného média to otopného systému nebo pro ohřev zásobníku TV.
V případě dodávky kotle s oběhovým čerpadlem je zde osazeno modulačně řízené oběhové čerpadlo typu
WILLO Yonos PARA RS 15/7,5 (stavební délka 130 mm). Otáčky čerpadla (jeho výkon) je řízen kotlovou
automatikou SIEMENS LMS.

Využitelný přetlak pro otopný systém [kPa]

Závislost dynamického tlaku (výtlačné výšky) na průtoku

Průtočné množství teplonosného média voda [litry/hod]
Charakteristika modulačního čerpadla, instalovaného v kotli
Využitelný dynamický přetlak pro systém - kotle 48 kW s vestavěným čerpadlem
Využitelný dynamický přetlak pro systém - kotle 24 kW s vestavěným čerpadlem
Závislost tlakové ztráty na průtoku – kotel 48 kW bez čerpadla (K2L55)
Závislost tlakové ztráty na průtoku – kotel 24 kW bez čerpadla (K2L35)
Ze zakreslené charakteristiky je pro kotle osazené oběhovým čerpadlem 5 zřejmé:
Kotel o výkonu 24 kW lze provozovat s přímým napojením do otopné soustavy při teplotním spádu
dT 20 nebo 15 K s více než dostatečnou rezervou dynamického tlaku.
Kotel o výkonu 48 kW lze provozovat s přímým napojením do systému ÚV při DT 20 K, kde máme dispoziční
dynamický tlak pro otopnou soustavu ve výši cca 30 KPa. Při dT 15 K již není k dispozici potřebný dynamický
tlak pro okruhování otopné soustavy a bylo by nutno použít externí oběhové čerpadlo.
Pro kondenzační kotle a radiátorový otopný systém není vhodné snižovat dT pod 20 K s ohledem na teplotu
zpátečky a kondenzační režim.
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2.3.5

Instalace kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Na instalaci musí být zpracován projekt
dle platných předpisů. Uvedení do provozu a údržbu kotle provádí firma proškolená výrobcem.
Kotel může být instalován jako otevřený spotřebič, tj. v provedení B, nebo jako uzavřený spotřebič, tj.
v provedení C. Kotel může být umístěn v prostředí základním dle ČSN 33 2000-1 ed. 2.
Kotle musí být instalovány a provozovány v souladu s ČSN EN 1775 a prováděcím předpisem TPG 704 01.
Velikost otvoru pro přívod vzduchu z venkovního prostoru je min. 0,001 m2 / kW výkonu kotle. Předmětné TPG
řeší i jiné způsoby přívodu vzduchu.
Vývod a konstrukce odtahů spalin musejí odpovídat ČSN 73 4201.
Na provoz se vztahuje nařízení vlády 378/2001, které předepisuje četnost kontrol 1 x ročně (§4).
Instalace kotle vzhledem k požárním předpisům
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,...
A2 – nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných 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

Požadavky na otopný systém
Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí
přesáhnout požadované parametry.
Doporučené hodnoty
Tvrdost
mmol/l
1
Ca2+
mmol/l
0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn
mg/l
doporučená hodnota 0,3
V případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí
nezabrání vyloučení solí na stěnách kotlového tělesa. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup
tepla z kovu do vody o 10 %.
Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.
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. Doplňovat vodu je možno pouze do vychlazeného
kotle.
Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě, a co nejblíže kotle, umístěn vypouštěcí kohout.
V kotli s oběhovým čerpadlem nebo oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem je osazen pojistný ventil.
Pojistný ventil je zde zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830. Kotle bez oběhového čerpadla (K2Lx5)
nutno osadit pojistným ventilem samostatně!!!
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2.3.6

Odvod kondenzátu

Pro odvod kondenzátu slouží zabudovaný sifón, na který je nutno připojit přepad do kanalizace. Před uvedením
kotle do provozu nutno zkontrolovat zda dochází odvodu kondenzátu. Rozměr odpadové trubky PVC je Ø 16
mm.
Kondenzát má hodnotu pH 4,5. Pokud přichází do společného odpadního potrubí současně odpadní voda
z domácností, je možno jej vypouštět do kanalizace bez následné úpravy. (Neplatí pro sestavy kotlů
v kotelnách.) Odvod kondenzátu kotle musí být proveden tak, aby nezabraňoval plynulému odtoku kondenzátu.
Pro odvod kondenzátu do odpadního potrubí platí obdobné, jako pro kotle VIADRUS K4 a K5.
2.3.7

Ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači

Kotle VIADRUS CLAUDIUS K 2 LX3 je možno přímo propojit se zásobníkovým ohřívačem TV, v kotli je
zabudován trojcestný motorický ventil. Součástí dodávky kotle je teplotní čidlo QAZ 36 a přívodní vodič pro
zapojení do kotlové automatiky.
Zásobníkový ohřívač TV musí mít jímku pro teplotní čidlo a musí mít dostatečný výkon výhřevné vložky (min. 1
m 2 na 25 kW výkonu kotle), aby nedocházelo při jeho ohřevu k velkým prodlevám ve vytápění objektu.
V opačném případě kotel nemůže dodávat teplo do zásobníkového ohřívače plným výkonem a doba ohřevu
se prodlužuje. Zvětšuje se tímto prodleva ve vytápění.
Pro kotel o výkonu 24 kW je doporučený typ OV-H -100 L s objemem 100 L ........ obj. číslo Viadrus 17 839
2.3.8

Odtah spalin kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2

Kotel je podle způsobu odvádění spalin a přivádění spalovacího vzduchu v provedení B nebo C. Plynové
spotřebiče provedení B nasávají spalovací vzduch z prostoru kotelny. Spotřebiče provedení C nasávají vzduch
z vnějšího prostoru, resp. z prostoru mimo kotelnu.
Kotel je dodáván ve standardním provedení. Odkouření kotle není součástí dodávky kotle. Je nutno použít
pouze speciální potrubí určené pro kondenzační kotle s tloušťkou stěny 1,5 mm. Nutnost dodržení sklonu 3 %
do kotle. Tlaková ztráta pro odkouření nesmí přesáhnout 150 Pa.
Návrh provedení odkouření a přívodu vzduchu, včetně jejich délek provede projektant v technické
dokumentaci.
Kotel musí být instalován pouze se zařízením proti působení větru, které vyhovuje požadavkům EN 1856-1 (viz
příloha N). Kotel musí být instalován s nezbytným příslušenstvím (potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu
a pro odvádění spalin).
Odvod spalin je nutno realizovat komponenty z dodávky Viadrus, které jsou uvedeny v aktuální ceníku.
Kotel provedení B a C je dále blíže specifikován dvoumístným číslem:
první číslo v indexu se vztahuje k možné instalaci kotle s ohledem na způsob přivádění spalovacího
vzduchu a odvádění spalin,
druhé číslo v indexu se vztahuje k použití a umístění vestavěného ventilátoru v kotli. Kotel je kotel
s ventilátorem před spalovací komorou/výměníkem tepla (kotlovým tělesem) a označuje se druhým číslem
indexu „3“.
Provedení B2
Kotel v provedení B bez usměrňovače spalin.
Provedení B5
Kotel provedení B bez usměrňovače spalin, který je
konstruován pro připojení prostřednictvím vlastního
kouřovodu k ochrannému ústí.
Komín musí být vybaven speciální vložkou určenou ke
kondenzačnímu kotli a odvodem kondenzátu z komína.
Ke kotli je možno použít plastovou vložku s teplotní
odolností 120 °C.
Provedení C8
Kotel odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru a
odvádí jej do komína. Spalovací prostor a spalinové cesty
spotřebiče jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž
je spotřebič umístěn.
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Kotel je určen pro připojení k samostatně schválenému a prodávanému systému potrubí pro přivádění
spalovacího vzduchu a odvodu spalin.
- nejmenší tlaková ztráta = 17 Pa
- největší tlaková ztráta = 150 Pa
- teplota spalin pro minimální výkon 30 °C
- teplota spalin pro maximální výkon 85 °C
Kotel VIADRUS CLAUDIUS K2 o výkonu 48 kW je nutno připojit potrubí odtahů spalin Ø 110 mm.
Použijeme-li přírubu pro přívod vzduchu, musíme v zadním plášti kotle odstranit vylamovací plech. Pro verzi
CLAUDIUS K 2 L5X je odkouření o průměru 110 mm. Příruba pro přívod vzduchu zůstává v průměru 80 mm.
Zakončení potrubí musí být provedeno k tomu určenou koncovkou, nesmí zde být použito síto (při teplotách
blízkých bodu mrazu možnost zamrznutí). Pro potrubí nasávání vzduchu z venkovního prostředí nejsou
zvláštní požadavky, musí být umístěno tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání spalin, nebo vzduchu
z těsné blízkosti otevřených kanalizačních soustav.
V případě použití delšího úseku odkouření v provedení svislého komínku, procházející skrz studenou půdu
nebo venkovním prostorem, je nutno dokoupit odváděč kondenzátu ze sání, který jímá orosenou vodu vzniklou
na povrchu komínku. Do sání kotle nesmí stékat voda.
Do kotle by neměl stékat ani kondenzát ze spalinového potrubí. V případě delších odvodů spalin by měl být
před kotlem osazen díl pro odvod kondenzátu. Jedná se zde o všeobecný předpis. Kotel VIADRUS K2 je
konstrukčně uzpůsoben tak, že stékající kondenzát v odvodu spalin neovlivní funkčnost kotle.
Před uvedením kotle do provozu musí být vystavena revizní zpráva spalinové cesty. Revizi provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním
technikem. Kontrola se pak provádí každoročně.
Tlakové ztráty prvků odkouření při použití kotle VIADRUS CLAUDIUS K2
max. tlak ventilátoru 150Pa
Dělené odkouření - spaliny
Objednací kód
kód
VIADRUS
20105
PPSB48

K 2 L3X
DN

Název

Ztráta v Pa

80

Koleno 45°

1,1

20107

PPSB98

80

Koleno 87°

1,7

20133

PPRM18

80

3,4

20111

PPSAS8

80

Trubka 1m
Komínová plastová hlavice starr
(komplet)

Dělené odkouření - spaliny
Objednací kód
kód
VIADRUS
PPSB41

2,5

K 2 L5X
DN

Název

110

Koleno 45°

1,1

PPSB91

110

Koleno 87°

1,7

PPRM11

110

3,4

PPSAS1

110

Trubka 1m
Komínová plastová hlavice starr
(komplet)

Dělené odkouření - sání
Objednací kód
kód
VIADRUS
20105
PPSB48

Ztráta v Pa

2,5
K2 LXX

DN

Název

Ztráta v Pa

80

Koleno 45°

0,8

20107

PPSB98

80

Koleno 87°

1,2

20133

PPRM18

80

Trubka 1m

2,5

Pozn. Počet komponentů pro jednotlivé typy provedení závisí na umístění kotle.
Ke kotli je schváleno odkouření fy ALMEVA viz příslušenství v ceníku VIADRUS a. s. www.viadrus.cz.
V případě sestavy dvou a více kotlů do kaskády doporučujeme kontaktovat firmu Almeva www.almeva.cz pro
návrh a výpočet příslušného odkouření.
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2.3.9

Automatika kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2

Kotel osazen automatikou LMS14.1191B109 fy. SIEMENS. Automatika LMS je elektronická řídící a zapalovací
automatika navržená pro plynové kotle s modulovaným ventilátorem a hořákem s předmísením.
Obslužná jednotka AVS37, umístěna na panelu, slouží k zobrazení, obsluhu a nastavení parametrů
specifických funkcí kotle, vytápění a ohřevu TV. Dále umožňuje zjistit a zobrazit nejdůležitější údaje zařízení a
kódy případných poruch.
Ovládací panel AVS37
Ovládání obslužného přístroje AVS37 se provádí pomocí
otočného tlačítka.

Ke kotlové regulaci lze dokoupit sady pro jeden, dva nebo tři rozšiřující moduly AVS 75.391/109. Sada obsahuje
vždy příslušný počet modulů, sadu svorek, rozvodnici a propojovací kabel s LMS. Sada se pak osadí na zadní
část kotle.
2.3.10 Regulace vytápění kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2
Automatika je uzpůsobena pro řízení přímého topného okruhu a okruhu ohřevu TV v zásobníkovém ohřívači.
Systém regulace vytápění lze zvolit v širokém spektru. Od základního jednookruhového řízení pokojovým
termostatem On - Off, přes modulační řízení provozu kotle s vlivem venkovní teploty až po čistě ekvitermní
řízení bez vlivu venkovní teploty.
Rozšíření možností základní regulace pro řízením jednoho nebo dvou dalších směšovaných topných okruhů
je umožněno pomocí přídavných modulů AVS 75.391/109.
Kotle je možno spojovat do kaskády, maximální počet 16 propojených kotlů. Každý kotel pak může řídit až tři
směšované topné okruhy (pomocí přídavných modulů). Každý kotel může rovněž řídit jeden okruh ohřevu TV
přepínáním příslušného kotle do zásobníku, nebo ze společného primárního okruhu.
Hydraulická schémata jsou zakreslena v příslušné kapitole.
Ke kotlové regulaci je možno připojit pro každý topný okruh samostatný pokojový přístroj QAA 55, 74, 75,
případně bezdrátové verze 58, 78). Přístroje se zapojují na konektor X7a, svorky Cl+, CL-, G+. Na tyto svorky
se připojí rovněž webserver. Pokud je přístrojů více než 2, zapojí se na libovolnou skupinu svorek tyto přístroje
paralelně. Pokojový přístroj QAA 55 se zapojí pouze na svorky Cl+ a Cl- (svorka G+ slouží pro podsvětlení
display).
Přímý topný okruh může být ovládán i pokojovým přístrojem libovolného typu s beznapěťovým kontaktem, tento
pak doplňuje ekvitermní regulaci tak, aby nedocházelo k přetápění.
Regulace umožňuje webovou správu a kontrolu systému vytápění pomocí webového rozhraní. Pro dálkovou
správu jednoho přístroje je určen webserver QZW 672.01, pro čtyři přístroje QZW 672.04, pro 16 přístrojů QZW
672.16 Bližší popis možností je v návodech k regulaci.
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2.3.11 Elektro schéma zapojení kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2
X7a - připojení pokojových přístrojů
a web serveru
X5a - připojení volitelných vstupů
X6a - připojení volitelných vstupů
a příp. pokojového termostatu
X1b - připojení volitelných výstupů
QX2 a QX3
X1f - připojení volitelného výstupu
QX1
X11 – připojení OCI345

B2 – čidlo topné vody
B3 – čidlo vratné vody
(součást kotle)
B9 – venkovní čidlo
B3 – čidlo TV
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2.3.12 Připojení k elektrické síti
Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN - 230 V / 50 Hz. Přívod NN musí být samostatně jištěný. 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).
2.3.13 Kotle VIADRUS CLAUDIUS K2 v kotelnách
Regulace kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2 jsou uzpůsobeny pro provoz kotlů v kaskádách. Praktické využití se
nabízí s kotli 48 kW.
Kotelnou dle vyhl. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 je objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden
kotel se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW nebo se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů
větším než 100 kW. Z uvedeného vyplývá, že lze s výhodou osadit dva kotle o výkonu 48 kW a na zařízení se
nevztahují předpisy pro provoz kotelen. Pokud je kotlů více, jedná se o plynovou kotelnu.
Kotelna musí být obsluhována vyškolenou osobou s oprávněním. Na zařízení se vztahuje ustanovení vyhl.
91/1993 Sb. a rovněž ustanovení ČSN 07 0703. Kotelny se dělí podle výkonu na tři kategorie. Kotelna tvoří
vždy samostatný požární úsek, vstupní dveře musejí být označeny nápisem. V kotelně musí být v dosahu od
dveří nainstalováno stop tlačítko, hlídání minimálního a maximálního tlaku vody v systému, maximální teploty
prostoru. Pokud je kotelna pod úrovní terénu, je nutno nainstalovat zařízení pro hlídání zaplavení místnosti. U
plynových kotelen rovněž hlídání úniku plynu ve dvou stupních se signalizací pro obsluhu a s vazbou na
uzavírací armaturu na přívodu plynu před kotelnou a další zařízení dle typu kotelny a místních podmínek.
Rovněž i zde musí být splněny požadavky ČSN 06 0310 Z1 (viz. dále).
Pokud je otopný systém připojen pevným potrubím na zdroj pitné vody pro doplňování vody do systému, musí
být připojení provedeno přes oddělovací zařízení (EN 1717), nepostačuje zde běžný zpětný ventil. Nesmí dojít
ke znečištění pitné vody zpětným únikem ze systému ÚV. Pro vodu v systému ÚV bez chemických přísad
postačuje „mechanický přímočinný přerušovač průtoku“, pro upravenou vodu nutno použít „mechanický
přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky“ nebo „volný výtok neomezený“ a doplňování čerpadlem. (Doplňování
čerpadlem používají expanzní systémy s beztlakou nádrží.)
Pokud jsou kotle instalovány v kotelnách dle vyhl. 91/1993 Sb, je nutno doložit větrání výpočtem v projektové
dokumentaci. Větrání je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti.
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3
3.1

Příklady doporučených zapojení - popis
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 s jedním kotlem
bez a s nadřazenou regulací. Dále pak jsou zakresleny kombinace kondenzačních kotlů VIADRUS s dalšími
zdroji tepla. Schéma „K4-5“ řeší kaskádové řazení až čtyř kotlů VIADRUS K4.
Hydraulická schémata, označená „K4-1“ - „K4-5“ jsou určena pro kotle VIADRUS K4.
Hydraulická schémata, označená „C1“ - „C12“ jsou určena pro kotle VIADRUS CLAUDIUS K2.
Hydraulická schémata, označená „K5-1“ - „K5-4“ jsou určena pro kotle VIADRUS K5
Schémata nevyžadují použití nadřazené regulace, ve složitějších případech jsou do kotlů K2 a K4 osazovány
přídavné moduly. Nadřazenou regulaci vyžaduje pouze schéma „K4-5“ s kaskádovým řadičem.
U hydraulických schémat je přiložena tabulka nastavení jednotlivých základních parametrů regulace.
Ve schématech ke kotlům K2 a K5, osazených automatikou SIMENS LMS, jsou rovněž zakresleny kombinace
kondenzačního kotle a dalšího zdroje tepla, jako jsou alternativní zdroje na tuhá paliva (např. krbové vložky) a
solární systémy.
3.1.1

Kombinace se solárním systémem

Solární systém je vhodným doplňkem zdroje tepla. 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.
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.
3.1.2

Kombinace se zdrojem tepla na tuhá paliva.

Při kombinacích s kotli na tuhá paliva (krbové vložky s výměníkem a pod.) jsou ve schématech zakresleny
akumulační nádrže. Obecně platí, že pro provoz kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním je provozně
výhodnější použití akumulační nádrže. Zapálení kotle a jeho rozehřátí na provozní teplotu, následně pak častý
provoz kotle v režimu tlumeného provozu s sebou přináší ekonomickou ztrátu. Oproti provozu v ustáleném
režimu tak dochází k navýšení spotřeby paliva a ke zvýšení ekologické zátěže. Proto je výhodnější, pokud je
to možné, instalovat do systému akumulační nádrž o velikosti min. 50 L/kW výkonu zdroje tepla na tuhá paliva
(dotační programy vyžadují 55 L/kW). Dojde k zefektivnění provozu snížením spotřeby paliva.
Kotle na tuhá paliva musí být samostatně chráněny před přetopením dle podmínek výrobce. Rovněž musí být
chráněny před nízkoteplotním provozem. Obvykle postačuje termostatický směšovací ventil. Pro uvedení
oběhového čerpadla Q10 do provozu pak nastavíme přiměřenou teplotu.
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.
Schémata „K2-100“ - „K2-103“ řeší zapojení kotlů VIADRUS CLAUDIUS K2 v kotelnách. Zde jsou uvedené
jednodušší varianty s využitím kotlové regulace a rovněž složitější varianty s použitím nadřazené regulace.
3.1.3

Poruchové zajištění kotlů dle ČSN 06 0310 Z1

Dle platné ČSN 06 0310 musí být všechny tepelné soustavy v budovách soustavy s teplonosnou látkou
voda a s výkonem nad 24 kW vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví je z provozu při:
- překročení a podkročení nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku
- překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky
- výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace
- zaplavení prostoru
- překročení teploty v prostoru nad 40°C
- překročení časového limitu doplňování vody do soustavy
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Výše uvedená ČSN 06 0310 platí současně s ČSN EN 12828 a rozšiřuje zde uvedené požadované
zabezpečení. Předpokládaná změna ČSN 06 0310 bude následně specifikovat pro jednotlivé zdroje tepla, které
bezpečnostní prvky je třeba zahrnout a které nikoli.
3.1.4

Expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž

Doporučuje se používat, pokud je to technicky proveditelné, tlakové expanzní nádoby s membránou, kde
nedochází ke styku teplonosného média (vody) s okolním vzduchem. Dimenzování nádrže 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 výkonu zdroje tepla, na
který je připojena. Do výkonu 50 kW postačuje potrubí DN 15, potrubí DN 20 pak postačuje až do výkonu cca
250 kW. 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 před expanzní nádobou. Za uzavírací armaturou (směrem k expanzní nádobě)
již není žádný zdroj tlaku. Uzavírací armatura je na straně nádoby osazena výpustným kohoutem pro potřeby
provádění zkoušek.
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.
Každou akumulační nádrž, která může být ohrožena zdrojem tlaku (viz. předchozí oddíl), nutno osadit pojistným
ventilem, dimenzovaným na pojistný tlak a výkon. Obvykle zde vyhoví typ DUCO 1/2“ x 1/2“.
3.1.5

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 cca 0,3 MPa, nutno posuzovat
individuálně dle tlaku ve vodovodním řádu.
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3.1.6

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).
Pokud je v akumulační nádrži osazen zdroj tepla, musí být jištěna pojistným ventilem. Tento je nutno
dimenzovat na součtový výkon zde osazených zdrojů tepla. Prakticky se jedná o součet výkonu solárního
systému a případně osazené topné elektrické vložky. Výkon solárního systému je součinem špičkového výkonu
kolektoru / m2 a plochy kolektorového pole.
Pojistným ventilem musí být rovněž osazen zásobníkový ohřívač TV. Tento bývá obvykle součástí dodávky
výrobce zásobníkového ohřívače jako kombinovaný pojistný a zpětný ventil.

3.2

Varianty „K4-1“ - „K4-5“ pro kotle VIADRUS K4

Hydraulické schéma „K4-1“ je nejjednodušším schématem, kotel VIADRUS K4G1x24xx je přímo připojený na
otopný systém, bez ohřevu TV.
Hydraulické schéma „K4-2“ je obdobou schématu „K4-1“. Ohřev TV je realizován přímo v deskovém ohřívači
kotle typu VIADRUS K4G2xxxxx. Výhodou je jednoduchost, nevýhodou je prodleva při zahájení přípravy TV.
V hydraulických schématech „K4-3“ a „K4-4“ je zakreslen kotel VIADRUS K4G3xxxxx a zásobníkový ohřívač
TV, napojený přímo do kotle. Termočidlo pro měření teploty TV v zásobníku je součástí dodávky kotle.
V hydraulickém schématu „K4-4“ je zakreslená kombinace radiátorového vytápěcího okruhu a podlahového
vytápění. Systém podlahového vytápění je zde řízen pomocí termostatické hlavice.
Řízení vytápění a ohřevu TV je ve všech případech zajišťováno bez použití nadřazené automatiky.
V hydraulickém schématu „K4-5“ je řešena kaskáda kotlů VIADRUS
regulace - kaskádového řadiče kotlů.

K4 s použitím

nadřazené

Všechna hydraulická schémata s externím zásobníkovým ohřívačem TV mohou být doplněna o solární ohřev
zásobníku TV a cirkulační čerpadlo TV. Solární okruh je řízen externí regulací, v případě nedostatku solární
energie je horní část zásobníku TV automaticky dohřívána plynovým kotlem. Solární ohřev není ve schématech
zakreslen, pokud bude osazen, je realizován obdobně jako ve schématech po kotle VIADRUS CLAUDIUS K2.

3.3

Varianty „K2-1“ - „K2-12“ pro kotle VIADRUS CLAUDIUS K2

Hydraulické schéma „K2-1“ je nejednodušším schématem, kotel je přímo připojený na otopný systém. Ohřev
TV není zajištěn. Řízení vytápění může být realizováno s nebo bez vlivu prostorové teploty.
Hydraulické schéma „K2-2“ je obdobou schématu „K2-1“, doplněné o zásobníkový ohřívač TV.
V hydraulických schématech „K2-3“ a „K2-4“ jsou zakresleny alternativy s kotlem bez vestavěného čerpadla,
třícestného ventilu a expanzní nádoby, vhodné jako náhrada stávajících stacionárních plynových kotlů.
Hydraulické schéma „K2-5“ je obdobou schématu „K2-2“, doplněné o solární ohřev TV.
V hydraulických schématech „K2-6“ - „K2-8“ jsou zakresleny alternativy s více topnými okruhy, případně i se
solárním ohřevem.
V hydraulických schématech „K2-9“ - „K2-12“ jsou zakresleny různé alternativy pro kombinace s kotli na tuhá
paliva ve spojení s akumulačními nádržemi, s jedním nebo více topnými okruhy, případně i se solárním
ohřevem a ohřevem bazénu.
Řízení vytápění a ohřevu TV je ve všech případech zajišťováno bez použití nadřazené automatiky, všechny
komponenty jsou zapojeny do automatiky kotle podle návodu.

3.4

Varianty „K5-1“ - „K5-5“ pro kotle VIADRUS K5

Hydraulické schéma „K5-1“ je nejjednodušším schématem, kotel je přímo připojený na otopný systém. Ohřev
TV je zajištěn ve vestavěném zásobníkovém ohřívači v kotli. Řízení vytápění může být realizováno s nebo bez
vlivu prostorové teploty.
V hydraulických schématech „K5-2“ a „K5-3“ jsou zakresleny alternativy s více topnými okruhy.
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V hydraulickém schématu „K5-5“ je zakreslena kombinace s kotlem na tuhá paliva ve spojení s
kombinovanou akumulační nádrži, se dvěma topnými okruhy, se solárním ohřevem.
Řízení vytápění a ohřevu TV je ve všech případech zajišťováno bez použití nadřazené automatiky, všechny
komponenty jsou zapojeny do automatiky kotle podle návodu.

3.5

Varianty „K2-100“ - „K2-103“

Uvedené varianty řeší kotelny s kotli VIADRUS CLAUDIUS K2 v kaskádách. Při osazení součtového výkonu
nad 100 kW se jedná o kotelnu ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. V případě použití kotlů s výkonem každého kotle
do 50 kW a součtem výkonů do 100 kW, není zařízení kotelnou dle předmětné vyhlášky.
U těchto variant a u varianty „K4-5“ je vždy použitý „hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků“ (HVDT). Tento
je označován také jako „termohydraulický rozdělovač“ (THR) nebo jako „anuloid“.
Zásady pro návrh HVDT pro kondenzační kotle:
1. Rychlost proudění musí být v rozsahu 0,1 - 0,25 m/s
2. Oběhové množství v kotlovém okruhu by mělo být nižší, než
je jmenovitý průtok otopných větví, teplotní spád na kotlovém okruhu
se volí vyšší, než je teplotní spád přiřazených větví, aby se zamezilo
zpětné cirkulaci výstupní otopné vody z kotlů zpět do kotlového
okruhu.
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 platí pro kondenzační kotle.)
Dále je uvedená tabulka pro dimenzování HVDT za předpokladu
teplotního spádu v kotlovém okruhu 20 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

75

100

150

200

250

Ø D (mm) - DN

65

80

80

100

125

150

Ø d (mm) - DN

32

50

50

65

80

80

R (mm)

230

280

330

340

470

520

L (mm)

380

470

550

670

780

870

3.5.1

Varianta „K2-100“ – domovní kotelna

Kotelna s ohřevem vody v zásobníkovém ohřívači TV, okruhy spotřeby tepla pro vytápění a technologii. Topné
okruhy jsou směšované. Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači je řešen kaskádou kotlů, pro ohřev je k dispozici
plný výkon kotelny. Pro potřeby technologie nebo vzduchotechniky je zde k dispozici přímý okruh, spínaný na
základě požadavku tepla s nastavením na potřebnou hodnotu.
Jedná se o obvyklé zapojení v bytových domech, kde bývá obvykle vysoká a nárazová potřeba tepla pro ohřev
TV. Počet topných okruhů lze samozřejmě minimalizovat.
Kotle a okruhy spotřeby tepla jsou řízeny přímo kotlovou regulací s využitím přídavných modulů. Směšovaných
topných okruhů, ovládaných z automatiky kotle č.1 může být pak maximálně tři, jeden okruh ohřevu TV. Dále
lze počet topných okruhů rozšířit osazením přídavných modulů do dalších kotlů.
3.5.2

Varianta „K2-101“ - domovní kotelna s nízkým odběrem TV

Kotelna s ohřevem vody v zásobníkovém ohřívači TV, okruhy spotřeby tepla pro vytápění a technologii. Topné
okruhy jsou směšované. Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači je řešen přepínáním jednoho kotle. Pro potřeby
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technologie nebo vzduchotechniky je zde k dispozici přímý okruh, spínaný na základě požadavku tepla s
nastavením na potřebnou hodnotu.
Jedná se o obvyklé zapojení v objektech, kde nebývá vysoká a nárazová potřeba tepla pro ohřev TV (např.
školy, obchodní zařízení aj.). Počet topných okruhů lze samozřejmě minimalizovat.
Kotle a okruhy spotřeby tepla jsou řízeny přímo kotlovou regulací s využitím přídavných modulů. Směšovaných
topných okruhů, ovládaných z automatiky kotle č. 1 může být pak maximálně tři, jeden okruh ohřevu TV. Dále
lze počet topných okruhů rozšířit osazením přídavných modulů do dalších kotlů.
3.5.3

Varianta „K2-102“ – domovní kotelna s nadřazenou regulací

Uvedené schéma je obdobou schématu K2-101 s tím rozdílem, že vytápění je řízeno nadřazenou automatikou.
Výhodou tohoto uspořádání je, že v případě poruchy kotle č. 1 – MASTER – nedochází k vypnutí celé kotelny,
jak je tomu v předchozích dvou případech, ale ostatní kotle nadále zajišťují provoz.
3.5.4

Varianta „K2-103“ - bloková kotelna, MaR v objektech

Schéma kotelny ve variantě „C103“ je modifikací varianty „C102“ a řeší běžné zapojení zdroje tepla s více kotli
(obvyklý počet je 3 - 4 kotle) a několika okruhy spotřeby tepla, které jsou mimo kotelnu v přiměřené vzdálenosti.
Dopravu teplonosného média k jednotlivým topným okruhům zajišťuje v páteřním rozvodu oběhové čerpadlo
Q25, které je řízeno základním modulem. Pro správnou funkci zařízení je potřebné, aby čerpadlo Q25 bylo
opatřeno elektronickou regulací otáček. Dopravované množství musí být minimálně rovno součtu průtoků
všech okruhů spotřeby tepla.
Jednotlivé dvoucestné elektricky ovládané ventily pak musejí mít správnou autoritu. Při špatném návrhu může
dojít ke ztrátě dynamického tlaku nadprůtokem v některém z okruhů a s tím spojenému nedostatku
dynamického tlaku pro ostatní okruhy. Hodnota ventilu KVS pak musí být taková, aby při jeho plném otevření
protékalo potřebné množství teplonosného média do topného okruhu. Optimální hodnota je taková, kdy při
vypočteném plném průtoku dojde k úplné ztrátě dynamického tlaku, vyvozeného čerpadlem Q25, v daném
místě páteřního rozvodu. Spolehlivým řešením je použití tzv. „inteligentních“ dynamických armatur pro omezení
průtoku na přívodu (vratu) u každého okruhu, nebo kombinovaných armatur, které společně zajišťují funkci
elektricky ovládaného ventilu a omezení maximálního průtoku.
V jednotlivých uzlech jsou osazeny regulátory SIEMENS 43.345, které řídí směšovaný topný okruh a okruh
ohřevu TV. Regulátory jsou propojeny s kotelnou společnou dvouvodičovou datovou linkou, její délka může
být, bez dalších opatření, až 2,5 km. Uvedená varianta zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát v páteřním
rozvodu, poněvadž je zde vždy jen taková teplota, jaká je právě vyžadována v okruzích spotřeby tepla.

3.6
3.6.1

Potrubí a armatury
Dimenze potrubí a armatur

Ve schématech nejsou dimenze uvedeny. Pro kotle do výkonu 24 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur
DN 25, přípustná je i dimenze DN 20. Pro kotle o výkonu 48 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur
DN 32.
3.6.2

Termostatické směšovací ventily

V případě kombinace kondenzačních kotlů s kotli na tuhá paliva je u těchto zapotřebí udržovat teplotu vratné
vody na zpátečce. Pro litinové kotle postačuje udržovat teplotu vratné vody na hodnotě min. 45°C, pro ocelové
kotle je nutná teplota min. 60°C. Pro kotle do 50 kW je vhodné použít třícestnou směšovací termostatickou
armaturu, která se montuje do vratného potrubí dle schématu. Termostatická směšovací armatura zajišťuje
provoz kotle za optimálních podmínek, omezení tvorby kondenzátu na stěnách kotle na co nejkratší dobu,
pouze při zátopu. Optimálním řešením je použití termostatické armatury fy ESBE, která má (jako jeden z mála
výrobců) zaručenou těsnost zkratovacího potrubí do 30 kPa dynamického tlaku.
Doporučené přiřazení termostatických směšovacích armatur ESBE podle výkonu kotle:
Výkon kotle
Typ armatury ESBE s vnitřním závitem
Typ armatury ESBE s vnějším závitem

Do 14 kW
VTC 312 / 60 0C RP 1“
VTC 312 / 60 0C RP 1“

14 - 35 kW
VTC 511 / 65 0C RP 1 “
VTC 512 / 65 0C G 1¼ “

Pro kotle na tuhá paliva vyšších výkonů (limitně do 80 kW) je zapotřebí použití armatury
VTC 511 / 65 0C RP 1¼ “ nebo VTC 512 / 65 0C G 1½ “
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3.6.3

Oběhová čerpadla topných okruhů, směšovací ventily

Oběhová čerpadla v kotlích jsou typy s elektronickou regulací otáček. V samostatných topných okruzích budou
použity elektronicky řízená oběhová čerpadla, vyhovujících směrnici EuP, např. GRUNDFOS ALPHA2, Wilo
Stratos Pico.
Oběhové čerpadlo okruhu pro ohřevu TV v zásobníku a čerpadla kotlů na tuhá paliva volíme v jednodušším
provedení, např. GRUNDFOS ALPHA2 L (uvedené typy neplatí pro velké zásobníkové ohřívače v kotelnách).
Typy a dimenze směšovacích ventilů jednotlivých topných okruhů je třeba dimenzovat s ohledem na
předpokládaný průtok, který je dán přenášeným výkonem a teplotním spádem. Těmto podmínkám musí
odpovídat KVS trojcestného směšovacího ventilu. Směšovací ventil volíme tak, aby tlaková ztráta na něm byla
cca 3 kPa. Typy směšovacích ventilů podle výkonu jsou 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

3.7

Trojcestný směšovací ventil
Pohon
Regulační sada SXP45.10-1/230
Regulační sada SXP45.10-1,6/230
Regulační sada SXP45.15-2,5/230
Regulační sada SXP45.20-4/230
Regulační sada SXP45.25-6,3/230

Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech, elektro schémata
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

U jednotlivých hydraulických schémat kotlů K2 a K5 je vždy uvedeno, kde mám být zapojeno příslušné čidlo a
akční člen. Dále je pak přiložena tabulka nastavení jednotlivých základních parametrů regulace. V posledním
oddíle jsou pro úplnou názornost zakreslena elektro schémata k jednotlivým hydraulickým schématům. U
elektro schémat jsou pro přehlednost zakreslené pouze prvky, které je nutno dopojit, nejsou zde pro
přehlednost zakreslené prvky osazené z výroby.
Prostorové přístroje a jednotlivá čidla jsou dodávkou fy. Viadrus. Pro kotle K4 jsou jednoznačně dány a uvedeny
v ceníku.
Pro kotle K2 a K5 je možno použít variabilně příložná (QAD 36/101) a ponorná (QAZ 36.52x/109) čidla, více
typů pokojových přístrojů. Jako venkovní čidlo (B9) je nutno vždy použít typ QAC 34/101. Tyto jsou rovněž
uvedeny v ceníku. Čidlo solární regulace (B6) nutno použít typ QAZ36.522/109 z externí dodávky Siemens.
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3.8

Příklady doporučených zapojení - hydraulická schémata

V této kapitole jsou zakreslena jednotlivá hydraulická schémata možných aplikací.

3.8.1

K4-1....Kotel VIADRUS K4G1xxxxx, jediný přímý topný okruh

Hydraulické schéma „K4-1“ je nejjednodušším schématem, kotel je
přímo připojený na otopný systém.
Ohřev TV. Řízení vytápění může být
realizováno kterýmkoliv ze způsobu,
popsaným v oddíle „Regulace vytápění
kotlů VIADRUS K4“. Ohřev TV není
realizován.
Legenda:
1
2
3
4

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Přepouštěcí ventil - osazen,
pokud jsou v systému
použity termoventily
5 Přídavná expanzní nádoba

3.8.2

K4-2....Kotel VIADRUS K4G2xxxxx, jediný přímý topný okruh, průtokový ohřev TV

Hydraulické
schéma „K4-2“ je
obdobou schématu „K4-1“. Ohřev TV
je zajišťován průtokovým ohřevem
v kotli
pomocí
nerezového
deskového výměníku. Jednoduchost
je vyvážena prodlevou při spuštění
ohřevu TV.

Legenda:
1
2
3
4

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Přepouštěcí ventil - osazen,
pokud jsou v systému
použity termoventily
5 Přídavná expanzní nádoba
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3.8.3

K4-3....Kotel VIADRUS K4G3xxxxx, jediný přímý topný okruh, zásobník. ohřívač TV

Legenda:
1 Otopný systém
2 Modulační pokojový přístroj
3. Venkovní čidlo
4 Přepouštěcí ventil - osazen, pokud jsou v systému použity termoventily
5 Přídavná expanzní nádoba
6 Ponorné čidlo řízení ohřevu zásobníkového ohřívače TV
7 Zásobníkový ohřívač TV
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV

Hydraulické schéma „K4-3“ je kombinací jednookruhového otopného systému a zásobníkového ohřívače
TV, který je připojen přímo k plynovému kotli. Ohřev zásobníkového ohřívače má přednost před vytápěním,
které je po tuto dobu zastaveno.
Zásobníkový ohřívač TV musí mít jímku pro teplotní čidlo a musí mít dostatečný výkon výhřevné vložky (plochu
min, 1 m2, pro kotel o výkonu 33 kW raději více), aby nedocházelo při jeho ohřevu k velkým prodlevám ve
vytápění objektu. V opačném případě kotel nemůže dodávat teplo do zásobníkového ohřívače plným výkonem
a doba ohřevu se prodlužuje. Zvětšuje se tímto prodleva ve vytápění.
Doporučený je typ OV-H-100 L s objemem 100 L .............. obj. číslo Viadrus 17 839
Výška sestavy kotel - zásobníkový ohřívač TV typu OV-H-100 L je cca 2 m (mimo připojení odtahů spalin).
Sestava kondenzačního kotle a zásobníkového ohřívače s objemem 80 - 160 L je v současnosti
nejekonomičtější kombinací pro plynové vytápění objektu a zajištění ohřevu TV.
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3.8.4

K4-4....Kotel VIADRUS K4G3xxxxx, radiátorový okruh a okruh podlahového vytápění,
zásobníkový ohřívač TV.

Celková tlaková ztráta na obou termoventilech a regulačním šroubení musí být menší než dynamický tlak
v radiátorovém topném okruhu. Podle výkonu navrhnout maximální tlakovou ztrátu na akčních ventilech, na
šroubení doregulovat jen potřebné zbývající minimum.
Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otopný systém - radiátory
Modulační pokojový přístroj pro radiátorový okruh
Venkovní čidlo
Přepouštěcí ventil - osazen, pokud jsou v systému použity termoventily
Přídavná expanzní nádoba
Ponorné čidlo řízení ohřevu zásobníkového ohřívače TV
Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Termostat.ventil HEIMEIER SAMOTÍŽ DN20-Kvs=5,7 (DN15-Kvs=3,1; DN10Kvs=2,3)
s hlavicí F obj.č. 2802-00.500 (2m kapilára) až 2815-00.500 (15m kapilára)
10 Termostat.ventil HEIMEIER SAMOŤÍŽ DN20-Kvs=5,7 (DN15-Kvs=3,1; DN10Kvs=2,3)
s hlavicí K + oddělené čidlo (obj.č. 6402-00.500)
11 Regulace průtoku, případně průtokoměry
12 Regulační šroubení - nastavení maximálního průtoku
13 Vratná voda z podlahových smyček
14 Možnost osazení termoregulačních hlavic jednotlivých okruhů (mimo referenční místnost)
15 Přívodní voda do podlahových smyček
16 Příložný bezpečnostní termostat, nastavený na maximálně 50 - 55°C, dle podlahového systému
17 Termostatická hlavice v referenční místnosti podlahového vytápění, kapilára délky maximálně 15 m
18 Příložný (přepínací) termostat, nastavený na cca 30°C, vypne oběhové čerpadlo mimo topné období
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Hydraulické schéma „K4-44“ (na předchozí stránce) řeší kombinaci radiátorového okruhu a podlahového
vytápění. Radiátorový okruh je připojen přímo ke kotli, řízení vytápění musí být realizováno s modulačním
pokojovým termostatem, popsaným v oddíle „Regulace vytápění kotlů VIADRUS K4“,, nejlépe s použitím
venkovního senzoru. Pro okruh podlahového vytápění je použito samostatné oběhové čerpadlo. Řízení
vytápění zajišťuje termostatický ventil s dálkovou kapilární hlavicí, která je umístěna v referenčním pokoji.
V sérii je na přívodu rovněž osazen termostatický ventil s kapilárou, snímající teplotu náběhové vody do
podlahového vytápění tak, aby v žádném režimu nepřekročila nastavenou teplotu, cca 45-50°C. Maximální
průtok topné vody do okruhu podlahového vytápění je nastaven na regulačním šroubení, v okruhu dochází
k směšování přívodní topné vody s vratnou vodou. Oběhové čerpadlo je napájeno přes přepínací termostat,
který jej uvede do chodu při náběhu kotle a rovněž přes bezpečnostní termostat, který zablokuje jeho chod při
překročení nastavené teploty. Ve schématu jsou zakresleny termostatické armatury Heimeier, jejich použití
není podmínkou, možno libovolně zaměnit za armatury jiných výrobců. Hydraulické schéma umožňuje
rovnoměrné rozložení teploty v obou okruzích a je použitelné i pro větší otopné soustavy. V případě, že
radiátorový topný okruh je pouze v místnostech, kde není vhodné umístit pokojový modulační termostat (např.
koupelny), lze jej umístit libovolně a vypnout vliv prostoru.
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3.8.5

K4-5....Kotle VIADRUS K4GxH24xx, zapojené do kaskády, zásobníkový ohřívač TV.

Kaskádový řadič zajišťuje
ekvitermní řízení topného
okruhu, spínání oběhového
čerpadla pro vytápění. Za tímto
účelem řídí řazení až čtyř kotlů
a upravuje jejich výkon
s ohledem na maximální
provozní účinnost.
Ohřev TV je zajišťován
v zásobníkovém ohřívači přímo
automatikou kotle, dá se zde
využít i více kotlů pro ohřev TV
samostatně.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otopný systém
Regulátor Honeywell CR 04
Zásobníkový ohřívač TV
Teplotní čidlo TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače
Přídavná expanzní nádoba
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
Kaskádový řadič Honeywell AX1203SQ
Čidlo venkovní teploty
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3.8.6

K2-1....Kotel CLAUDIUS K2, přímý topný okruh

Hydraulické schéma „C1“ je nejjednodušším schématem, kotel je přímo připojený na otopný systém.
Ohřev TV není zajištěn. Řízení vytápění může být realizováno s nebo bez vlivu prostorové teploty.

Legenda:
1
2
3
4

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Expanzní nádoba (u kotle 24 kW je i vestavěná - 8L)

Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj QAA 55
bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

Pozn.
V případě, že bude zde použitý kotel v provedení bez oběhového čerpadla, nutno osadit pojistný ventil.
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3.8.7

K2-2....Kotel CLAUDIUS K2, jediný přímý topný okruh, zásobníkový ohřívač TV

Hydraulické schéma „C2“ je obdobou schématu „C1“, doplněné o zásobníkový ohřívač TV. Pro realizaci ohřevu
TV je použitý kotel s vestavěným třícestným ventilem. Vytápění je obnoveno až po nahřátí zásobníku.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Expanzní nádoba (u kotle 24 kW je i vestavěná - 8L)
Ponorné čidlo řízení ohřevu zásobníkového ohřívače TV
Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV

Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj QAA 55
bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

Pokud by bylo osazeno rovněž cirkulační čerpadlo TV, bude připojeno na výstup QX1 a nastavíme:
Řádek

Název

Nastavení

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4
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3.8.8

K2-3....Kotel CLAUDIUS K2, jediný přímý okruh zásobníkový ohřívač TV,
samostatná oběhová čerpadla

Hydraulické schéma „C3“ je určeno pro kotle bez zabudovaného oběhového čerpadla a trojcestného ventilu,
pro vytápění a zásobníkový ohřívač TV používá samostatná oběhová čerpadla. Řízení vytápění může být
realizováno s nebo bez vlivu prostorové teploty..
Kotel bez osazeného oběhového čerpadla je možno použít jako náhradu stávajících stacionárních kotlů.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Expanzní nádoba
Ponorné čidlo řízení ohřevu zásobníkového ohřívače TV
Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV

Pozn. Uzavírací armatura na přívodu do
otopného systému musí být trvale otevřena
i mimo topnou sezonu.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla
svorek jednotlivých komponent pro připojení do
regulace.

Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj
QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5731

Ovládací prvek TV

Čerpadlo

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud bude připojeno)
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3.8.9

K2-4....Kotel CLAUDIUS K2, jediný přímý topný okruh, zásobníkový ohřívač TV,
společné oběhové čerpadlo, třícestný přepínací ventil

Hydraulické schéma „C3“ je určeno pro kotle bez zabudovaného oběhového čerpadla a trojcestného ventilu,
pro vytápění a zásobníkový ohřívač TV používá společné oběhové čerpadlo a přepínací trojcestný ventil.
Schéma najde uplatnění při náhradě stávajících stacionárních kotlů s využitím původních komponent.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla
Otopný systém
svorek jednotlivých komponent pro připojení do
regulace.
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Expanzní nádoba
Ponorné čidlo řízení ohřevu zásobníkového ohřívače TV
Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Obecný trojcestný přepínací ventil 230 V s vratnou pružinou

Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj QAA 55
bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

Pokud by bylo osazeno rovněž cirkulační čerpadlo TV, bude připojeno na výstup QX2 a nastavíme:
Řádek

Název

Nastavení

5891

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4
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3.8.10

K2-5....Kotel CLAUDIUS K2, přímý topný okruh, zásobníkový ohřívač TV, solární ohřev

Hydraulické schéma „C5“ je obdobou schématu „C2“, doplněné o solární ohřev zásobníku TV a cirkulační
čerpadlo TV.

Legenda:
1
2
3
4

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Expanzní nádoba (u kotle 24 kW je i vestavěná - 8L)

5 Zásobníkový ohřívač TV, minimální velikost
50 L / m2 plochy kolektoru
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 Expanzní nádoba solárního systému

Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace.
Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj QAA 55
bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

Pokud by bylo osazeno rovněž cirkulační čerpadlo TV, bude připojeno na výstup QX1 a nastavíme:
Řádek

Název

Nastavení

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4
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3.8.11

K2-6....Kotel CLAUDIUS K2, jeden přímý a jeden směšovaný topný okruh, zásobníkový
ohřívač TV s přepínaným přednostním ohřevem, solární ohřev

Uvedené hydraulické schéma je minimalizovanou variantou s jedním přímým a jedním směšovaným okruhem.
U kotle musí být osazen přídavný modul AVS75.391/109 pro směšovaný okruh. Dopravu teplonosného média
pro přímý topný okruh zajišťuje čerpadlo v kotli.

Legenda:
1 Otopný systém – směšovaný topný okruh „1“
2 Otopný systém – přímý topný okruh „2“
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Expanzní nádoba (u kotle 24 kW je i vestavěná – 8L)
5 Zásobníkový ohřívač TV, minimální velikost 50 L / m2 plochy kolektoru
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 Dvoucestný regulační ventil (možno použít i trojcestný ventil se zaslepeným zkratovacím vývodem)
8 Venkovní čidlo
9 Expanzní nádoba solárního okruhu
Přímý topný okruh (2) musí být projektován na vyšší teplotu, než směšovaný topný okruh (1).
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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Z přímého okruhu je odebírána voda pro dvojcestný elektricky řízený ventil směšovaného okruhu, zapojený
jako vstřikovací. Při návrhu vstřikovacího ventilu je zapotřebí zhodnotit celkové množství teplonosného média
pro oba okruhy s tím, že pro směšovaný topný okruh je ve výpočtu počítáno s průtokem odpovídajícímu teplotní
diferencí mezi výstupem z kotle a vratem ze směšovaného okruhu. Vstřikovací ventil musí mít vzhledem
k dynamickému tlaku v přímém topném okruhu správnou autoritu. Autoritu plně otevřeného vstřikovacího
ventilu je nutno určit tak, aby při plném výkonu směšovaného okruhu, byl tlak, zmařený na tomto ventilu v
otevřeném stavu, jen o něco málo nižší než je dynamický tlak v přímém okruhu.
Kotel musí být dovybaven přídavným modulem AVS 75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS.
Přídavný modul je dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem 1 za lomítkem (xxx/1) jsou svorky přídavného modulu.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud bude připojeno)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
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3.8.12

K2-7....Kotel CLAUDIUS K2, až tři směšované topné okruhy, zásobníkový ohřívač TV
s přepínaným přednostním ohřevem, solární ohřev

Uvedené hydraulické schéma je možno realizovat bez nutnosti použití nadřazené regulace. U kotle musí být
osazeny přídavné moduly AVS75.391/109, po jednom ks pro každý topný okruh, maximálně tři.

Legenda:
1 Otopný systém – směšované topné okruhy „1“-„3“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
4 Příložné čidlo teploty náběhové vody – osazené
v těsné blízkosti propoje na výstupní straně
5 Expanzní nádoba
(u kotle 24 kW je i vestavěná - 8L)
6 Zásobníkový ohřívač TV,
minimální velikost 50 L / m2 plochy kolektoru
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Expanzní nádoba solárního okruhu
9 Venkovní čidlo
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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Kotel musí být dovybaven přídavnými moduly AVS 75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS.
Přídavné moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Podle počtu směšovaných
topných okruhů je nutno zakoupit příslušnou sadu s odpovídajícím počtem modulů. Může jich být volitelně až
tři.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5721

Topný okruh 3

Zap (pokud je použitý)

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud bude připojeno)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Topný okruh 3 (pokud je použitý)

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
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3.8.13

K2-8....Kotel CLAUDIUS K2, až tři směšované topné okruhy, zásobníkový ohřívač TV
s přednostním ohřevem, bez úplného přerušení vytápění, solární ohřev

Hydraulické schéma „C8“ je obdobou schématu „C7“. Uvedené hydraulické schéma je možno realizovat bez
nutnosti použití nadřazené regulace. U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109, po jednom ks
pro každý směšovaný okruh, maximálně tři. Během ohřevu TV je zbývající energie kotle k dispozici pro
vytápění, nedojde k jeho úplnému přerušení.

Legenda:
1 Otopný systém –směšované topné okruhy „1“-„3“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
4 Příložné čidlo teploty náběhové vody – osazené
v těsné blízkosti propoje na výstupní straně
5 Expanzní nádoba
(u kotle 24 kW je i vestavěná - 8L)
6 Zásobníkový ohřívač TV, minimální velikost
50 L / m2 plochy kolektoru
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Expanzní nádoba solárního okruhu

Pro nastavení regulace platí totéž, jako pro schéma „C7“ na předchozí straně. Navíc je nutno nastavit:
Řádek

Název

Nastavení

5731

Ovládací prvek TV

Čerpadlo

Projekční podklady VIADRUS - kondenzační kotle s výkonem do 50 kW - 08/2017

strana č. 66

Legenda:
1 Otopný systém – směšované topné okruhy „1“ a „2“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV
4 Expanzní nádoba
5 Zásobníkový ohřívač TV (vnořený)
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 Expanzní nádoba solárního okruhu
8 Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
9 3-cestný ventil SIEMENS TG/XBZ1,
servopohon SMP 28-10 230V 2-bod

3.8.14

K2-9....Kotel CLAUDIUS K2, dva topné okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva
s ručním přikládáním, akumulační nádrž
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Kombinace kondenzačního kotle a kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Kotel na tuhá paliva je schopen
brzy po zátopu dodávat teplo do otopného systému, následně pak ukládá přebytečné teplo do akumulační
nádrže. Kotlová regulace zajistí nucený odtah tepla při přehřátí akumulační nádrže.
U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109.s připojením do kotlové automatiky LMS. Přídavné
moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Podle počtu směšovaných topných
okruhů je nutno zakoupit příslušnou sadu s odpovídajícím počtem modulů, Pro dva topné okruhy je nutno
použít tři přídavné moduly, pro jeden topný okruh jsou nutné moduly dva.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud je připojeno)

5931

BX2

Čidlo zásobníku B4

5932

BX3

Čidlo zásobníku B41

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6036

QX21 / modul 3

Solární akční člen zásobníku K8

6037

QX22 / modul 3

Čerpadlo kotle na dřevo Q10

6038

QX23 / modul 3

Ventil zpátečky akumulace Y15

6044

BX21 / modul 3

Společné čidlo zpátečky B73

6045

BX22 / modul 3

Čidlo teploty kotle na dřevo B22

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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1 Otopný systém– směšovaný topný okruh
2 Modulační pokojový přístroj
3 Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV
4 Expanzní nádoba
5 Zásobníkový ohřívač TV (vnořený)
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 Expanzní nádoba solárního systému
8 Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
9 Bazénový výměník tepla
10 3-cestný ventil SIEMENS TG/XBZ1,
servopohon SMP 28-10 230V 2-bod
11 3-cestný ventil SIEMENS TG/ XBZ1½,
servopohon SMP 28-10 230V 2-bod
12 Bazénové čerpadlo filtrace
13 Bazén

Legenda:

3.8.15

K2-10....Kotel CLAUDIUS K2, dva topné okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva
s ručním přikládáním, kombinovaná akumulační nádrž, solární ohřev, bazén
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Kombinace kondenzačního kotle a kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Pro ukládání přebytečného tepla,
vyrobeného kotlem na tuhá paliva, slouží akumulační nádrž. Solární ohřev je řešen jako dvojstupňový, nejprve
se ohřívá vnořený zásobník, následně pak spodní část akumulační nádrže. V případě přehřátí akumulační
nádrže a dosažení maximální přípustné teploty bazénu je uveden do provozu nucený odtah tepla do otopného
systému.
U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS. Přídavné
moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Nutno zakoupit sadu se třemi
přídavnými moduly.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud je připojeno)

5931

BX2

Čidlo zásobníku B4

5932

BX3

Čidlo zásobníku B41

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6021

Funkce rozšiř. modulu 2

Multifunkční

6033

QX21 / modul 2

Solární akční člen bazénu K18

6034

QX22 / modul 2

Čerpadlo bazénu Q19

6035

QX23 / modul 2

Solární akční člen bazénu K18

6036

QX21 / modul 3

Solární akční člen zásobníku K8

6037

QX22 / modul 3

Čerpadlo kotle na dřevo Q10

6038

QX23 / modul 3

Ventil zpátečky akumulace Y15

6042

BX21 / modul 2

Čidlo bazénu B13

6044

BX21 / modul 3

Společné čidlo zpátečky B73

6045

BX22 / modul 3

Čidlo teploty kotle na dřevo B22

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojový přístroj může být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
Pokud to umožní dynamický tlak filtračního čerpadla, mohou být oba výměníky zapojeny do série, trojcestný
ventil „11“ pak odpadá.
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Legenda:
1 Otopný systém– směšovaný topný okruh
2 Modulační pokojový přístroj
3 Akumulační nádrž
4 Expanzní nádoba
5 Zásobníkový ohřívač TV
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 DN zkratu minimálně jako DN přívodního a vratného potrubí,
min. délka 10 x DN
8 Expanzní nádoba solárního systému
9 Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
10 Bazénový výměník tepla
11 SIEMENS TG/XBZ1½, servopohon SMP 28-10 230V 2-bod
12 Čerpadlo bazénové filtrace
13 Bazén

3.8.16

K2-11....Kotel CLAUDIUS K2, jeden topný okruh, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá
paliva s ručním přikládáním, akumulační nádrž a zásobník TV, solární ohřev, bazén
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Kombinace kondenzačního kotle a kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Pro ukládání přebytečného tepla,
vyrobeného kotlem na tuhá paliva, slouží akumulační nádrž. Kotel na tuhá paliva je schopen ihned po zátopu
dodávat teplo do otopného systému, následně pak ukládá přebytečné teplo do akumulační nádrže. Solární
ohřev je řešen jako dvojstupňový, nejprve se ohřívá externí zásobník TV, následně pak akumulační nádrž.
V případě přehřátí akumulační nádrže a dosažení maximální přípustné teploty bazénu je uveden do provozu
nucený odtah tepla do otopného systému.
Teplo z akumulační nádrže se podílí na vytápění jen v případě, že je v ní teplejší voda, než je teplota vratné
vody ze systému. Pokud je voda v nádrži teplejší, je tato využita pro předehřev vratné vody plynového kotle
nebo přímo na vytápění. Předehřevem vratné vody se sice zhorší podmínky pro kondenzační provoz plynového
kotle, ale dá se takto využít solárních zisků, celková efektivita se tímto zvýší.
U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS. Přídavné
moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Nutno zakoupit sadu se třemi
přídavnými moduly.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5731

Ovládací prvek TV

Čerpadlo

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud je připojeno)

5931

BX2

Čidlo zásobníku B4

5932

BX3

Čidlo zásobníku B41

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6021

Funkce rozšiř. modulu 2

Multifunkční

6033

QX21 / modul 2

Solární akční člen bazénu K18

6034

QX22 / modul 2

Čerpadlo bazénu Q19

6035

QX23 / modul 2

Solární akční člen bazénu K18

6036

QX21 / modul 3

Solární akční člen zásobníku K8

6037

QX22 / modul 3

Čerpadlo kotle na dřevo Q10

6038

QX23 / modul 3

Ventil zpátečky akumulace Y15

6041

BX22 / modul 1

Čidlo TV B31

6042

BX21 / modul 2

Čidlo bazénu B13

6044

BX21 / modul 3

Společné čidlo zpátečky B73

6045

BX22 / modul 3

Čidlo teploty kotle na dřevo B22

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojový přístroj může být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
Pokud to umožní dynamický tlak filtračního čerpadla, mohou být oba výměníky zapojeny do série, trojcestný
ventil „11“ pak odpadá.
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Legenda:
1 Otopný systém– směšované topné okruhy „1“ a „2“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 Akumulační nádrž
4 Expanzní nádoba
5 Zásobníkový ohřívač TV
6 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
7 DN zkratu minimálně jako DN přívodního a vratného potrubí,
min. délka 10 x DN
8 Expanzní nádoba solárního systému
9 Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
10 SIEMENS TG/XBZ1, servopohon SMP 28-10 230V 2-bod

3.8.17

K2-12.... Kotel CLAUDIUS K2, dva topné okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá
paliva s ručním přikládáním, akumulační nádrž a zásobník TV, solární ohřev
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Kombinace kondenzačního kotle a kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Pro ukládání přebytečného tepla,
vyrobeného kotlem na tuhá paliva, slouží akumulační nádrž. Kotel na tuhá paliva je schopen brzy po zátopu
dodávat teplo do otopného systému, následně pak ukládá přebytečné teplo do akumulační nádrže. Solární
ohřev je řešen jako dvojstupňový, nejprve se ohřívá externí zásobník TV, následně pak akumulační nádrž.
V případě přehřátí akumulační nádrže je uveden do provozu nucený odtah tepla do otopného systému.
Teplo z akumulační nádrže se podílí na vytápění jen v případě, že je v ní teplejší voda, než je teplota vratné
vody ze systému. Pokud je voda v nádrži teplejší, je tato využita pro předehřev vratné vody plynového kotle
nebo přímo na vytápění. Předehřevem vratné vody se sice zhorší podmínky pro kondenzační provoz plynového
kotle, ale dá se takto využít solárních zisků, celková efektivita se tímto zvýší.
U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS. Přídavné
moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Nutno zakoupit sadu se třemi
přídavnými moduly pro instalaci ke kotli.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul, zapojený do kotlové regulace.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5731

Ovládací prvek TV

Čerpadlo

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud je připojeno)

5931

BX2

Čidlo zásobníku B4

5932

BX3

Čidlo zásobníku B41

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6036

QX21 / modul 3

Solární akční člen zásobníku K8

6037

QX22 / modul 3

Čerpadlo kotle na dřevo Q10

6038

QX23 / modul 3

Ventil zpátečky akumulace Y15

6041

BX22 / modul 1

Čidlo TV B31

6044

BX21 / modul 3

Společné čidlo zpátečky B73

6045

BX22 / modul 3

Čidlo teploty kotle na dřevo B22

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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3.8.18

K5-1....Kotel K5, jediný přímý topný okruh

Uvedené hydraulické schéma je běžným zapojením s jednookruhovým otopným systémem. Ohřev TV je
realizován v zásobníkovém ohřívači, vestavěném v kotli Ohřev TV má přednost před vytápěním, které je po
dobu ohřevu zastaveno. Vytápění je obnoveno až po nahřátí zásobníku.

Legenda:
1
2
3
4

Otopný systém
Modulační pokojový přístroj
Venkovní čidlo
Přídavná expanzní nádoba (v kotli je vestavěná - 10L)

Kotel může být provozován rovněž klasickým pokojovým termostatem v kombinaci s čidlem venkovní teploty
nebo i bez něj. Pokojový termostat se osazuje namísto propoje H5 svorek 7, 8 na svorkovnici X6a.
V případě, že je osazen modulační prostorový přístroj nastavíme(v úrovni „technik“):
Řádek

Název

Nastavení

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj bude připojen na sběrnici BSB
svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. (Přístroj QAA 55
bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)

Pokud by bylo osazeno rovněž cirkulační čerpadlo TV, bude připojeno na výstup QX1 a nastavíme:
Řádek

Název

Nastavení

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4
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3.8.19

K5-2....Kotel K5, jeden přímý a jeden směšovaný topný okruh

Uvedené hydraulické schéma je minimalizovanou variantou s jedním přímým a jedním směšovaným okruhem.
V kotli musí být dodatečně osazen přídavný modul AVS75.391/109 pro směšovaný okruh. Dopravu
teplonosného média pro přímý topný okruh zajišťuje čerpadlo v kotli.

Legenda:
1 Otopný systém – směšovaný topný okruh „1“
2 Otopný systém – přímý topný okruh „2“
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Venkovní čidlo
5 Dvoucestný regulační ventil (možno použít i trojcestný ventil se zaslepeným zkratovacím vývodem)
6 Přídavná expanzní nádoba (v kotli je vestavěná - 10L)
Přímý topný okruh (2) musí být projektován na vyšší teplotu, než směšovaný topný okruh (1).
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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Z přímého okruhu je rovněž odebírána voda pro dvojcestný elektricky řízený ventil směšovaného okruhu,
zapojený jako vstřikovací. Při návrhu vstřikovacího ventilu je zapotřebí zhodnotit celkové množství
teplonosného média pro oba okruhy s tím, že pro směšovaný topný okruh je ve výpočtu počítáno s průtokem
odpovídajícímu teplotní diferencí mezi výstupem z kotle a vratem ze směšovaného okruhu. Vstřikovací ventil
musí mít vzhledem k dynamickému tlaku v přímém topném okruhu správnou autoritu. Autoritu plně otevřeného
vstřikovacího ventilu je nutno určit tak, aby při plném výkonu směšovaného okruhu, byl tlak, zmařený na tomto
ventilu v otevřeném stavu, jen o něco málo nižší než je dynamický tlak v přímém okruhu.
Kotel musí být dovybaven přídavným modulem AVS 75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS.
Přídavný modul je dodávkou VIADRUS, včetně propojení.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem 1 za lomítkem (xxx/1) jsou svorky přídavného modulu.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud bude připojeno)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
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3.8.20

K5-3....Kotel K5, až tři směšované topné okruhy

Uvedené hydraulické schéma je maximální možnou variantou, kterou je možno realizovat bez nutnosti použití
nadřazené regulace. V kotli musí být dodatečně osazeny přídavné moduly AVS75.391/109, po jednom ks pro
každý směšovaný okruh, maximálně tři.

Legenda:
1 Otopný systém
– směšované topné okruhy „1“-„3“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
4 Příložné čidlo teploty náběhové vody – osazené
v těsné blízkosti propoje na výstupní straně
5 Venkovní čidlo
6 Přídavná expanzní nádoba (v kotli je vestavěná - 10L)

Projekční podklady VIADRUS - kondenzační kotle s výkonem do 50 kW - 08/2017

strana č. 78

Kotel musí být dovybaven přídavnými moduly AVS 75.391/109 s připojením do kotlové automatiky LMS.
Přídavné moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně propojení. Podle počtu směšovaných topných okruhů je
nutno zakoupit příslušný počet modulů. Může jich být volitelně až tři.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5721

Topný okruh 3

Zap (pokud je použitý)

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (pokud bude připojeno)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Topný okruh 3 (pokud je použitý)

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
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1 Otopný systém
– směšované topné okruhy „1“ a „2“
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
3 Akumulační nádrž s vnořeným
zásobníkem TV
4 Expanzní nádoba
5 Zásobníkový ohřívač TV (vnořený)
6 Expanzní nádoba zásobníkového
ohřívače TV
7 Expanzní nádoba solárního systému
8 Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
9 DN zkratu minimálně jako DN přívodního
a vratného potrubí, min. délka 10 x DN
10 Venkovní čidlo
11 SIEMENS TG/XBZ3/4, servopohon
SMP 28-10 230V 2-bod
12 SIEMENS TG/XBZ1, servopohon
SMP 28-10 230V 2-bod

Legenda:

3.8.21

K5-4....Kotel K5, dva topné okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva
s ručním přikládáním, kombinovaná akumulační nádrž, solární ohřev
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Kombinace kondenzačního kotle a kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Pro ukládání přebytečného tepla,
vyrobeného kotlem na tuhá paliva, slouží akumulační nádrž. Solární ohřev je řešen jako dvojstupňový, nejprve
se ohřívá vnořený zásobník, následně pak spodní část akumulační nádrže. Uvedené hydraulické schéma je
možno realizovat bez nutnosti použití nadřazené regulace. V případě přehřátí akumulační nádrže je uveden do
provozu nucený odtah tepla do otopného systému. V akumulační nádrži se realizuje předehřev TV, dokončení
ohřevu je prováděno ve vestavěném zásobníku TV v kotli. V případě plného ohřevu TV solárním systémem
nebo kotlem na tuhá paliva zůstává ohřev TV v kotli neaktivní.
U kotle musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109.s připojením do kotlové automatiky LMS. Přídavné
moduly jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Podle počtu směšovaných topných
okruhů je nutno zakoupit příslušnou sadu s odpovídajícím počtem modulů, Pro dva topné okruhy je nutno
použít tři přídavné moduly, pro jeden topný okruh jsou nutné moduly dva.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Svorky,
označené ve schématu číslem za lomítkem (xxx/x) jsou svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
konkrétní přídavný modul.
V regulaci je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5715

Topný okruh 2

Zap

5890

QX1

dT regulátor 1 K21

5931

BX2

Čidlo zásobníku B4

5932

BX3

Čidlo zásobníku B41

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6036

QX21 / modul 3

Solární akční člen zásobníku K8

6037

QX22 / modul 3

Čerpadlo kotle na dřevo Q10

6038

QX23 / modul 3

Ventil zpátečky akumulace Y15

6041

BX22 / modul 1

Čidlo TV B31

6043

BX22 / modul 2

Čidlo cirkulace TV B39

6044

BX21 / modul 3

Společné čidlo zpátečky B73

6045

BX22 / modul 3

Čidlo teploty kotle na dřevo B22

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může být
připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
Chod cirkulačního čerpadla TV bude ovládán pomocí spínacích hodin nebo vlastní automatikou.
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3.8.22

K2-100..... Kotelna se směšovanými topnými okruhy, okruh VZT,
ohřev TV společným zdrojem tepla

Legenda:
1 Směšované topné okruhy „1“ - „3“
2 Okruh VZT nebo technologie
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
5 Expanzní nádoba
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Kotle K3 ...
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
(Modulační přístroje nemusí být vůbec osazeny, vytápění může být řízeno čistě ekvitermně.)
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Kotelna s ohřevem vody v zásobníkovém ohřívači TV, okruhy spotřeby tepla pro vytápění a technologii. Topné
okruhy jsou směšované. Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači je řešen kaskádou kotlů, pro ohřev je k dispozici
plný výkon kotelny. Pro potřeby technologie nebo vzduchotechniky je zde k dispozici přímý okruh, spínaný na
základě požadavku tepla s nastavením na potřebnou hodnotu.
Směšovaných topných okruhů, ovládaných z automatiky kotle č.1 může být pak maximálně tři, jeden okruh
ohřevu TV. U kotle č. 1 – MASTER - musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109 s připojením do kotlové
automatiky LMS. Pro každý směšovaný topný okruh musí být osazen jeden přídavný modul. Přídavné moduly
jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Nutno zakoupit sadu s příslušným počtem
modulů, min. jeden, max. tři moduly k jednomu kotli. (Alternativně je možno doplnit i další kotle přídavnými
moduly a z těchto pak řídit další topné okruhy.)
Kotle jsou mezi sebou propojeny sběrnicí, v každému kotli musí být osazen komunikační modul OCI345,
zapojený do svorkovnice X11.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Za
označením svorky následuje lomítko. Za lomítkem je uvedeno číslo kotle. Pokud je uvedeno další lomítko,
jedná se o svorky přídavného modulu. Číslo za druhým lomítkem označuje číslo přídavného modulu.
(Například QX23/1/1 znamená – svorka QX23 na prvním přídavném modulu prvního kotle)
V kotlové regulaci kotle č. 1 – MASTER - je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5715

Topný okruh 2

Zap / Vyp – pokud je použitý

5721

Topný okruh 3

Zap / Vyp – pokud je použitý

5731

Ovládací prvek TV

Čerpadlo

5736

Oddělení okruhu TV

Vyp

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (je-li použito)

5891

QX2

Čerpadlo spotřeby CC1 Q15

5931

BX2

Kaskádní čidlo zpátečky B70

5960

Funkce vstupu H3

Požadavek spotřeby OS1

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Topný okruh 3 (pokud je použitý)

6600

Adresa přístroje

1

6640

Provozní hodiny

Master

V kotlové regulaci kotle č. 2 – SLAVE - (a další) je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5710

Topný okruh 1

Vyp (pokud zde není modul pro 4. topný okruh)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6600

Adresa přístroje

2 a dále - pro další kotle

6640

Provozní hodiny

Slave s přednastavením

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a (kotle č. 1 nebo příslušného
kotle). Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může
být připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
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3.8.23

K2-101..... Kotelna s přímým topným okruhem a směšovanými topnými okruhy,
ohřev TV přepínáním jednoho kotle

Legenda:
1 Přímý topný okruh „1“
2 Směšované topné okruhy „2“ a „3“
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
5 Expanzní nádoba.
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Kotle K3 a další
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
(Modulační přístroje nemusí být vůbec osazeny, vytápění může být řízeno čistě ekvitermně.)
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Kotelna s ohřevem vody v přepínaném zásobníkovém ohřívači TV a okruhy spotřeby tepla. Přímý topný okruh
musí být vždy s nejvyšší teplotou. Ostatní topné okruhy jsou směšované. Jedná se o minimalizovanou variantu
kotelny C100 (předchozí schéma). Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači je řešen přepínáním kotle č. 1. Při
použití tohoto zapojení je nutno zvážit, zda bude výkonově dostačovat ohřev TV přepínáním jednoho kotle.
Směšovaných topných okruhů, ovládaných z automatiky kotle č.1 může být pak maximálně dva, jeden okruh
ohřevu TV. U kotle č. 1 – MASTER - musí být osazeny přídavné moduly AVS75.391/109 s připojením do kotlové
automatiky LMS. Pro každý směšovaný topný okruh musí být osazen jeden přídavný modul. Přídavné moduly
jsou dodávkou VIADRUS, včetně uchycení ke kotli a propojení. Nutno zakoupit sadu s příslušným počtem
modulů, min. jeden, max. tři moduly k jednomu kotli. (Alternativně je možno doplnit i další kotle přídavnými
moduly a z těchto pak řídit další topné okruhy.)
Kotle jsou mezi sebou propojeny sběrnicí, v každému kotli musí být osazen komunikační modul OCI345,
zapojený do svorkovnice X11.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Za
označením svorky následuje lomítko. Za lomítkem je uvedeno číslo kotle. Pokud je uvedeno další lomítko,
jedná se o svorky přídavného modulu. Číslo za druhým lomítkem označuje číslo přídavného modulu.
(Například QX23/1/1 znamená – svorka QX23 na prvním přídavném modulu prvního kotle)
V kotlové regulaci kotle č. 1 – MASTER - je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5715

Topný okruh 2

Zap / Vyp – pokud je použitý

5721

Topný okruh 3

Zap / Vyp – pokud je použitý

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (je-li použito)

5891

QX2

Čerpadlo TO1 Q2

5931

BX2

Kaskádní čidlo zpátečky B70

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Topný okruh 3 (pokud je použitý)

6600

Adresa přístroje

1

6640

Provozní hodiny

Master

V kotlové regulaci kotle č. 2 a dalších – SLAVE - je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5710

Topný okruh 1

Vyp (pokud zde není modul pro 4. topný okruh)

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6600

Adresa přístroje

2 a dále - pro další kotle

6640

Provozní hodiny

Slave s přednastavením

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a (kotle č. 1 nebo příslušného
kotle). Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ svorkovnice X7a. Na stejné svorky může
být připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky CL+ CL- .)
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3.8.24

K2-102..... Kotelna řízená nadřazenou automatikou,
směšované topné okruhy, okruh VZT, ohřev TV společným zdrojem tepla

Legenda:
1 Směšované topné okruhy „1“ - „3“
2 Okruh VZT nebo technologie
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
5 Expanzní nádoba
6 Zásobníkový ohřívač TV
7 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
8 Ovládací panel AVS 37 nadřazené automatiky
9 Kotle K3 a další
Modulační pokojové přístroje mohou být volitelně multifunkční s možností nastavování všech volitelných
parametrů (obdoba display kotle), nebo jednodušší s nastavováním parametrů předmětného topného okruhu.
(Modulační přístroje nemusí být vůbec osazeny, vytápění může být řízeno čistě ekvitermně.)
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Kotelna s ohřevem vody v zásobníkovém ohřívači TV, okruhy spotřeby tepla pro vytápění a technologii. Topné
okruhy jsou směšované. Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači je řešen kaskádou kotlů, pro ohřev je k dispozici
plný výkon kotelny. Pro potřeby technologie nebo vzduchotechniky je zde k dispozici přímý okruh, spínaný na
základě požadavku tepla s nastavením na potřebnou hodnotu.
Uvedené schéma je obdobou schématu C101 s tím rozdílem, že vytápění je řízeno nadřazenou automatikou.
Výhodou tohoto uspořádání je, že v případě poruchy kotle č. 1 – MASTER – nedochází k vypnutí celé kotelny,
jak je tomu v předchozích dvou případech, ale ostatní kotle nadále zajišťují provoz.
Směšovaných topných okruhů, ovládaných z nadřazené automatiky maximálně tři, jeden okruh ohřevu TV.
Nadřazená automatika SIEMENS RVS 43.345 je doplněna přídavnými moduly AVS75.391/109. Pro druhý a
třetí směšovaný topný okruh musí být osazeny přídavné moduly, jeden pro každý topný okruh. Automatika je
osazena ovládacím panelem AVS37. Nadřazená automatika a přídavné moduly jsou dodávkou VIADRUS.
Kotle jsou s nadřazenou automatikou a mezi sebou propojeny sběrnicí, v každému kotli musí být osazen
komunikační modul OCI345, zapojený do svorkovnice X11.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace. Pokud
následuje za označením svorky lomítko, jedná se o svorky přídavného modulu. Číslo za lomítkem označuje
číslo přídavného modulu. (Například QX23/2 znamená – svorka QX23 na druhém přídavném modulu.)
V nadřazené regulaci – MASTER - je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5030

Omezení doby nabíjení

Zrušit

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5715

Topný okruh 2

Zap / Vyp – pokud je použitý

5721

Topný okruh 3

Zap / Vyp – pokud je použitý

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (je-li použito)

5930

BX1

Společné čidlo náběhu B10

5931

BX2

Kaskádní čidlo zpátečky B70

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Multifunkční (pokud je použitý)

6036

QX21 / modul 3

Čerpadlo spotřeby CC1 Q15

6062

Funkce vstupu H2 modul 3

Požadavek spotřeby OS1

6600

Adresa přístroje

1

6640

Provozní hodiny

Master

V kotlové regulaci kotle č. 1 – SLAVE - (a další) je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5710

Topný okruh 1

Vyp

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6600

Adresa přístroje

2 a dále - pro další kotle

6640

Provozní hodiny

Slave s přednastavením

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ nadřazeného regulátoru RVS 43.345. Na stejné
svorky může být připojeno více přístrojů, včetně web serveru. (Přístroj QAA 55 bude připojen pouze na svorky
CL+ CL- .)
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Legenda:
1 Otopný systém – směšované topné okruhy
2 Okruh VZT nebo technologie
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
4 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
5 Vyrovnávací a doplňovací zařízení s podtlakovým
odvzdušňováním, alternativně tlaková expanzní
nádoba s membránou.

Zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Ovládací panel AVS 37 nadřazené automatiky
Dvoucestný ventil se servopohonem, pro topný
okruh s 3-bodovým ovládáním
10 Kotle K3 a další

6
7
8
9

3.8.25

K2-103...... Bloková kotelna řízená nadřazenou automatikou, propojení po datové lince,
regulace vytápění a ohřevu TV v jednotlivých v objektech
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Zakreslené schéma je vhodné pro případ, kdy jsou okruhy spotřeby tepla napojeny mimo kotelnu. Příkladem
je vytápění několika objektů z páteřního rozvodu.
V objektu kotelny a v každém zásobovaném objektu je pak samostatný regulátor RVS 43.345, který řídí
vytápění objektu a ohřev TV. Regulátory udávají požadavek na teplotu vody v primárním okruhu. Všechny
regulátory jsou propojeny s kotelnou po datové lince. Max. délka bez dalších opatření je 2,5 km. V každém
z objektů je samostatný vytápěcí okruh, okruh ohřevu TV, přímý spínaný okruh pro potřebu technologie nebo
vzduchotechniky. Topné okruhy jsou směšované.
Dvojcestné elektricky řízené ventily směšovaného okruhu jsou zapojené jako vstřikovací. Při návrhu
vstřikovacího ventilu je zapotřebí zhodnotit celkové množství teplonosného média pro topný okruh s tím, že je
ve výpočtu počítáno s průtokem odpovídajícímu teplotní diferenci. Vstřikovací ventil musí mít vzhledem
k dynamickému tlaku v přímém topném okruhu správnou autoritu. Autoritu plně otevřeného vstřikovacího
ventilu je nutno určit tak, aby při plném výkonu směšovaného okruhu, byl tlak, zmařený na tomto ventilu v
otevřeném stavu, jen o něco málo nižší než je minimální dynamický tlak v páteřním rozvodu v daném umístění.
Pro topné okruhy jsou použity dvojcestné směšovací ventily se servopohonem s tříbodovým ovládáním, pro
ohřevy TV dvojcestné ventily s dvoubodovým ovládáním on-off.
Vytápěcích okruhů může být v každém objektu až 3 s využitím přídavných modulů, zde nezakresleno.
V případě požadavku využít kombinaci se schématem C102.
Nadřazená automatika SIEMENS RVS 43.345 je v objektech doplněna přídavným modulem AVS75.391/109.
Automatika je osazena ovládacím panelem AVS37. Nadřazená automatika a přídavné moduly jsou dodávkou
VIADRUS.
Pozn.
Pokud není v objektech okruh technologie / VZT a v objektu kotelny není rovněž zapotřebí řídit nadřazenou
regulací cirkulační čerpadlo TV (Q4), rozšiřující modul odpadá.
Kotle jsou s nadřazenou automatikou – regulátor MASTER - a mezi sebou propojeny sběrnicí, v každému kotli
musí být osazen komunikační modul OCI345, zapojený do svorkovnice X11.
Ve schématu jsou v rámečcích uvedená čísla svorek jednotlivých komponent pro připojení do regulace.
V nadřazené regulaci v objektu kotelny – MASTER - je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5030

Omezení doby nabíjení

Zrušit

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5715

Topný okruh 2

Vyp

5721

Topný okruh 3

Vyp

5890

QX1

Čerpadlo kaskády Q25

5930

BX1

Společné čidlo náběhu B10

5931

BX2

Kaskádní čidlo zpátečky B70

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Multifunkční (pokud je použito Q15 a Q4)

6036

QX21 / modul 3

Čerpadlo spotřeby CC1 Q15 (je-li použito)

6037

QX22 / modul 3

Cirkulační čerpadlo Q4 (je-li použito)

6062

Funkce vstupu H2 modul 3

Požadavek spotřeby OS1 (je-li použito Q15)

6600

Adresa přístroje

1

6640

Provozní hodiny

Master
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V kotlové regulaci kotle č. 1 – SLAVE - (a další) je nutno nastavit (v úrovni „technik“) hodnoty:
Řádek

Název

Nastavení

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5710

Topný okruh 1

Vyp

5977

Funkce vstupu H5

Žádný

6600

Adresa přístroje

2 a dále - pro další kotle

6640

Provozní hodiny

Slave s přednastavením

Na regulátorech RVS 43.345 v jednotlivých dalších objektech – SLAVE - je nutno nastavit (v úrovni „technik“)
hodnoty:

Řádek

Název

Nastavení

5030

Omezení doby nabíjení

Zrušit

5040

Ochrana proti vybíjení

Vyp

5715

Topný okruh 2

Vyp

5721

Topný okruh 3

Vyp

5890

QX1

Cirkulační čerpadlo Q4 (je-li použito)

6022

Funkce rozšiř modulu 3

Multifunkční (pokud je použito Q15)

6036

QX21 / modul 3

Čerpadlo spotřeby CC1 Q15 (je-li použito)

6062

Funkce vstupu H2 modul 3

Požadavek spotřeby OS1 (je-li použito Q15)

6600

Adresa přístroje

Za adresou posledního kotle a dále (max.16)

6640

Provozní hodiny

Slave s přednastavením

Modulační přístroj připojit na sběrnici BSB svorky CL+ CL- G+ konkrétního regulátoru RVS 43.345. Na stejné
svorky může být připojeno více přístrojů (včetně web serveru).
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4
4.1.1

Schémata elektro k jednotlivým hydraulickým schématům
K4-1 .... elektro schéma

Legenda:
ROOM THERM – pokojový termostat
OPENTHERM - Modulační pokojový přístroj
B9 - Venkovní čidlo
B3 - Čidlo řízení ohřevu TV (neosazeno)
(Platí pro kotle K4G1Hxxxx.)
Schéma bez ohřevu TV

4.1.2

K4-2 .... elektro schéma

Legenda:
ROOM THERM – pokojový termostat
OPENTHERM - Modulační pokojový přístroj
B9 - Venkovní čidlo
B3 - Čidlo řízení ohřevu TV (z výroby osazeno
v kotli)
(Platí pro kotle K4G2Hxxxx.)
Ohřev TV zajišťován průtokově v kotli
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4.1.3

K4-3 .... elektro schéma

Legenda:
ROOM THERM – pokojový termostat
OPENTHERM - Modulační pokojový přístroj
B9 - Venkovní čidlo
B3 - Čidlo řízení ohřevu TV - nutno osadit do
jímky v zásobníkovém ohřívači TV
(Platí pro kotle K4G3Hxxxx.)
Ohřev TV realizován v zásobníkovém ohřívači TV.

4.1.4

K4-4 .... elektro schéma

Legenda:
ROOM THERM – pokojový termostat
OPENTHERM - Modulační pokojový přístroj
B9 - Venkovní čidlo
B3 - Čidlo řízení ohřevu TV - nutno osadit do
jímky v zásobníkovém ohřívači TV
16 - Příložný
bezpečnostní
termostat,
nastavený na maximálně 50 - 55°C, dle
podlahového systému
18 - Příložný (přepínací) termostat, nastavený
na cca 30°C, vypne oběhové čerpadlo
mimo topné období
Q - Oběhové čerpadlo podlahového systému
(Platí pro kotle K4G3Hxxxx.)
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4.1.5

K4-5 .... elektro schéma

Legenda:
OT - OPENTHERM modulační pokojový přístroj
B9 - Venkovní čidlo
B10 – Čidlo náběhové vody v hydraulickém vyrovnávači dynamických tlaků.
B3 - Čidlo řízení ohřevu TV - nutno osadit do jímky v zásobníkovém ohřívači TV
ERR – Poruchové hlášení
Q - Oběhové čerpadlo otopného systému
(Platí pro kotle K4GxHxxxx.)
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4.1.6

K2-1 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat.
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.
4.1.7

K2-2 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.
4.1.8

K2-3 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.
4.1.9

K2-4 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.
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4.1.10 K2-5 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.

4.1.11 K2-6 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1 Přídavný modul č. 1
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.12 K2-7 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.13 K2-8 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.14 K2-9 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.15 K2-10 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
12 Bazénové čerpadlo (okruh filtrace)
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.16 K2-11 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
12 Bazénové čerpadlo (okruh filtrace)
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.17 K2-12 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.18 K5-1 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
BTr Pokojový termostat.
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.

4.1.19 K5-2 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
BTr Pokojový termostat.
Může být zapojeno pouze jedno z obou zařízení.
N.1 Přídavný modul č. 1,
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.20 K5-3 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.21 K5-4 .... elektro schéma

Legenda:
2 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
2a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.22 K2-100 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.23 K2-101 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1 ,2, Přídavný modul č. 1, 2,
T – nastavení polohy přepínačů
4.1.24 K2-102 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj
(multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1, 2, 3 Přídavný modul č. 1, 2, 3
T – nastavení polohy přepínačů
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4.1.25 K2-103 .... elektro schéma

Legenda:
3 Modulační pokojový přístroj (multifunkční)
3a Modulační pokojový přístroj
N.1 Přídavný modul č. 1
T – nastavení polohy přepínačů
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