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Úvod

Projekční podklady jsou zpracovány pro litinové kotle VIADRUS na tuhá paliva s ručním přikládáním
a s výkonem do 38 kW. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, provozoven, rekreačních zařízení a pod.

VIADRUS U22 Economy
Litinový článkový zplyňovací kotel na kusové dřevo, pracující na principu odhořívání paliva. Kotel dosahuje
vysoké účinnosti spalování. Kotel je možno provozovat také v samotížné soustavě, bez oběhového čerpadla.
Kotel je vyráběn v sedmi velikostech
Jmenovitý výkon kotle v rozsahu 16 - 41 kW, účinnost 89 – 90,4 %.

VIADRUS HERCULES U32, HERCULES U32 B, HERCULES U32 D
Litinové článkové zplyňovací kotle, pracující na principu odhořívání paliva. Kotle dosahují vysoké účinnosti
spalování. Určené jsou dle typu pro provoz na kusové dřevo a hnědé i černé uhlí nespékavé. Kotle je možno
provozovat také v samotížné soustavě, bez oběhového čerpadla. Kotle jsou vyráběny ve třech velikostech.
VIADRUS HERCULES U32 ........... Černé uhlí ........ výkon 15 - 25 kW, účinnost 88,6 - 89,6 %
VIADRUS HERCULES U32 B ........ Hnědé uhlí ....... výkon 14 - 21 kW, účinnost 86,5 - 90,1 %
VIADRUS HERCULES U32 D ........ Dřevo ............... výkon 15 - 22 kW, účinnost 88,0 - 88,9 %
kotel VIADRUS HERCULES U32 D není určen pro český trh

VIADRUS HERCULES U38, VIADRUS HERCULES U68,
Litinové článkové zplyňovací kotle, pracující na principu odhořívání paliva. Kotle dosahují vysoké účinnosti
spalování. Určené jsou dle typu pro provoz na kusové dřevo a hnědé i černé uhlí nespékavé. Kotle je možno
provozovat také v samotížné soustavě, bez oběhového čerpadla. Kotle jsou vyráběny ve třech velikostech.
VIADRUS HERCULES U38 ........... Černé uhlí ........ výkon 30 - 35 kW, účinnost 87,7 - 89,6 %
VIADRUS HERCULES U38 ........... Hnědé uhlí ....... výkon 25 - 30 kW, účinnost 88,6 - 90,9 %
VIADRUS HERCULES U68 ........... Dřevo ............... výkon 14 - 34 kW, účinnost 88,3 - 90,3 %

VIADRUS HERCULES E68
Litinový článkový kotel na kusové dřevo. Jmenovitý výkon kotle je závislý na počtu článků. Kotel je určen
k provozu v soustavách s nuceným oběhem ve spolupráci s akumulační nádrží.
Jmenovitý výkon kotle 15 - 34 kW, účinnost 88,3 – 90,3 %
Spalování je udržováno v optimálním režimu ventilátorem s proměnnými otáčkami na základě požadavku
spotřeby tepla, teploty kotle a teploty spalin. Vytápění objektu lze řídit prostorovým termostatem, pro řízení
ohřevu TV je umístěno čidlo teploty v zásobníkovém ohřívači.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“.

VIADRUS P7C
Pyrolytický litinový článkový kotel na kusové dřevo. Jmenovitý výkon kotle je závislý na počtu článků. Kotel
dosahuje vysoké účinnosti spalování. Kotel je možno provozovat také v samotížné soustavě, bez oběhového
čerpadla.
Jmenovitý výkon kotle 23 - 38 kW, účinnost 89,1 - 92,1 %
Spalování je udržováno v optimálním režimu ventilátorem s proměnnými otáčkami na základě požadavku
spotřeby tepla, teploty kotle a teploty spalin. Řízení kotle VIADRUS P7C je řešeno pomocí automatické
regulace, využívající lambda sondu pro plynulou regulaci spalovacího vzduchu přiváděného do kotle, tak aby
bylo spalování co nejúčinnější.
Elektronika kotle umožňuje řídit vytápění objektu ve dvou nezávislých okruzích vč. řízení ohřevu TV
v zásobníkovém ohřívači, provoz s akumulační nádrží, spínání náhradního zdroje tepla nebo hlášení
nedostatku paliva, webovou správu.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“.
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Společné požadavky na instalaci a provoz

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Jeho uvedení do provozu a následnou
údržbu smí provádět pouze firma s oprávněním výrobce kotle. Na instalaci musí být zpracován projekt dle
platných předpisů. Dopravu kotle do kotelny lze provést v rozloženém stavu.
Kotle jsou určeny pro instalaci v nebytových prostorech. Instalace kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je
zakázána. Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.
Je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej postavit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí
stát vodorovně. Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální
izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým
nástřikem.
Kotel musí být osazen zařízením - termostatickou směšovací armaturou - pro udržování teploty vratné vody na
hodnotě min. 45 0C. Ke kotlům je nutno směšovací termostatickou armaturu dokoupit samostatně, případně
zajistit teplotu vratné vody jiným způsobem (nadřazenou automatikou).

2.1

Požadavky na otopný systém

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí
přesáhnout požadované parametry. Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucích směsí.
Doporučené hodnoty
Tvrdost
mmol/l
1
Ca2+
mmol/l
0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn
mg/l
doporučená hodnota 0,3
Optimální podmínky pro provoz jsou při uzavřené soustavě, osazené tlakovou expanzní nádobou
s membránou. Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Voda
z kotle a otopného systému se nesmí odebírat k použití.
Pokud je otopný systém připojen pevným potrubím na zdroj pitné vody pro doplňování vody do systému, musí
být připojení provedeno přes speciální oddělovací armaturu (zde nepostačuje zpětný ventil). Nesmí dojít ke
znečištění pitné vody zpětným únikem ze systému ÚV. Doplňovat vodu je možno pouze do vychlazeného kotle.
Při napojení na systém musí být v nejnižším místě, a co nejblíže kotle, umístěn vypouštěcí kohout.

2.2
2.2.1

Přívod vzduchu, odvod spalin, kotelna
Kotelna

V případě, že je výkon kotle nižší než 50 kW a celkový součtový instalovaný výkon kotlů, zapojených do
jednoho otopného systému, nepřekračuje 100 kW, nevztahují se na toto zařízení předpisy dle následujícího
odstavce. Místnost je pak nazývána kotelnou pouze podle účelu, nikoliv podle vyhl. 91/1993 Sb. Na provoz
se vztahuje nařízení vlády 378/2001, které předepisuje četnost kontrol 1 x ročně (§4).
Kotelnou 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. Kotelna
musí být obsluhována vyškolenou osobou s oprávněním. Na zařízení se vztahuje ustanovení vyhl. 91/1993 Sb.
Kotelny se dělí podle výkonu na tři kategorie. Od výkonu jednoho kotle 70 kW nebo součtového výkonu 140 kW
tvoří kotelna samostatný požární úsek. Vstupní dveře musejí být označeny nápisem. V kotelně musí být
nainstalováno hlídání minimálního tlaku vody v systému, maximální teploty prostoru. Pokud je kotelna pod
úrovní terénu, je nutno nainstalovat zařízení pro hlídání zaplavení místnosti.
2.2.2

Přívod vzduchu, větrání

Do místnosti (kotelny), kde bude kotel(e) instalován(y), musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a
větrání prostoru.
Spotřeba vzduchu činí cca 3,5 m3.h-1 na 1 kW výkonu kotle. Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a
odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění vzduchu v otvorech cca 0,5 - 1 m/sec. Výpočtem
pak vychází 0,001 - 0,002 m2 na 1 kW výkonu kotle. Minimální součtová velikost obou otvorů je 0,015 m2.
Optimální je provedení jednoho otvoru u podlahy a druhého u stropu kotelny. Vypočtená hodnota pro jejich
velikost je pak rozdělena rovnoměrně na oba otvory.
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Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny,
v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti.
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.
2.2.3

Odvod spalin

Připojení kotle na odtah spalin je nutno provést jako podtlakové, viz. minimální komínový tah, uvedený
v tabulkách technických parametrů jednotlivých kotlů. Materiál určuje ČSN 73 4201. Doporučeným materiálem
je nerezová ocel dle ČSN EN 10088-1, materiál 1.4404 minimální tl. 0,8 mm, nebo materiál 1.4432 minimální
tl. 1,0 mm. (Minimální tl. zde uvedené jsou vyšší než předepisuje citovaná ČSN. Důvodem doporučení jsou
zkušenosti z výroby a provozu komínových těles.)
Dimenzování komínu je zapotřebí provést dle místních podmínek s ohledem na výkon kotle, výšku a způsob
vyústění komínu, nadmořskou výšku objektu. Do kotelny musí být zajištěn přívod vzduchu. Dimenzování lze
provést s využitím programů „Protech“ nebo „Aladin“. Odborné kominické firmy je obvykle používají.
Dimenzování spalinové cesty se provádí na minimální předepsaný tah, uvedený v tabulce u každého kotle.
Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak
jeho účinnost. Použití kouřových kolen není vhodné. Kouřovod od kotle do komínového průduchu musí být co
nejkratší, pokud možno bez kolen a se sklonem od kotle nahoru. Doporučeno je zaústění do sopouchu pod
úhlem 45°. Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a dehtu.

2.3

Instalace kotle vzhledem k požárním předpisům

Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008
1. Umístění na podlaze z hořlavého materiálu
−
kotel postavit na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm.
2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot:
− při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot
stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D);
− pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje
zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky,
plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm;
− bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.
Tabulka stavebních hmot podle třídy reakce na oheň
Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň
(výběr z ČSN EN 13 501-1+A1)
A1 – nehořlavé
žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky,...
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

2.4

Pojistné ventily

Na výstupní straně kotle musí být osazen pojistný ventil (mimo případ, kdy je pojistné potrubí zavedeno do
otevřené expanzní nádrže). Pojistný ventil je zde zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830. Maximální
vzdálenost umístění pojistného ventilu od kotle je nejvýše 20 x DN výstupního potrubí od hrdla napojení na
kotel, tzv. pojistné místo. Mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být osazena uzavírací armatura. Pojistný
ventil musí být schválen autorizovanou osobou (zkušebnou). Dimenzování pojistných ventilů musí být
provedeno na sytou páru dle vzorce:
Ao = ( ΦP) / ( αV . K)
Ao

průtočný průřez sedla pojistného ventilu.... [mm2]
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ΦP ............... pojistný výkon.... [kW]
αV ................ výtokový součinitel pojistného ventilu.... [ - ]
K ................ konstanta pro sytou páru....................... [ kW. mm-2 ]
0,91 kW. mm-2 pro 180 kPA, 1,12 kW. mm-2 pro 250 kPA, 1,26 kW. mm-2 pro 300 kPA,
1,55 kW. mm-2 pro 400 kPA,
Pro nejběžnější aplikace jsou v tabulce uvedeny pojistné ventily pro jednotlivé tlaky. Výpočet je proveden na
pojistné ventily DUCO. Zde postačuje pro všechny uvedené případy pojistný ventil 1/2" x 1/2". Pro jiné typy
pojistných ventilů tabulka neplatí, je zapotřebí přepočíst podle výše uvedeného vztahu, pro dimenzování nutno
znát αV a Ao.
V tabulce je rovněž uveden průměr pojistného potrubí, praktický význam má pro připojení otevřené expanzní
nádoby. Pokud je pojistný ventil osazen přímo na výstupním potrubí v pojistném místě, jedná se o připojení
bez pojistného potrubí a rozhoduje dimenze pojistného ventilu. Průměr expanzního potrubí v posledním sloupci
tabulky udává minimální průměr potrubí pro připojení tlakové expanzní nádoby. V případně otevřené expanzní
nádoby na vratné potrubí (jako další přívod mimo pojistné potrubí) je průměr expanzního potrubí cca
o 1 dimenzi větší (ČSN EN 12 828 ... DN exp. = 15 + 2. odmocnina výkonu)
Předmětné kotle VIADRUS jsou určeny pro nejvyšší pracovní přetlak do 400 kPa. Kotlové články jsou jednotlivě
zkoušeny přetlakem 800 kPa.
Tabulka pojistných ventilů, pojistného a expanzního potrubí
Výkon kotle
VIADRUS
14 - 38 kW
41 kW

180 kPa

250 kPa

300 kPa

400 kPa

600 kPa

1/2“ x 1/2“
3/4“ x 1“

1/2“ x 1/2“
1/2“ x 1/2“

1/2“ x 1/2“
1/2“ x 1/2“

1/2“ x 1/2“
1/2“ x 1/2“

X
X

Pojistné
potrubí
DN 25
DN 25

Expanzní
potrubí
DN 15
DN 15

Pojistný ventil je vždy nutno dimenzovat na nejvyšší jmenovitý výkon kotle i za předpokladu, že bude používáno
méně výhřevné palivo.
Pojistným ventilem, dimenzovaným na pojistný tlak a výkon, nutno osadit rovněž každou expanzní nádobu,
která může být ohrožena zdrojem tlaku (např. při doplňování vody do systému). Obvykle zde vyhoví pojistný
ventil ½“. Mezi pojistným ventilem a možným zdrojem tlaku, kterému by byla vystavena předmětná nádoba,
nesmí být osazena uzavírací armatura. Při expanzních nádobách u kotlů jsou zakresleny pojistné ventily,
poněvadž mezi expanzní nádobou a kotlem je osazeno čerpadlo a příslušné uzavírací armatury, které
oddělují expanzní nádobu od pojistného ventilu na kotli. (Správné umístění expanzní nádoby je vždy na
sací straně čerpadla.)
Pojistným ventilem musí být rovněž opatřena i akumulační nádrž, tento je nutno dimenzovat na součtový výkon
zde osazených zdrojů tepla. Prakticky se jedná o výkon solárního systému a topné elektrické vložky. Výkon
solárního systému je součinem špičkového výkonu kolektoru / m2 a plochy kolektorového pole. Obvykle zde
rovněž vyhoví pojistný ventil ½“.
Pojistným ventilem musí být rovněž osazen zásobníkový ohřívač TV. Tento bývá obvykle součástí dodávky
výrobce zásobníkového ohřívače jako kombinovaný pojistný a zpětný ventil.

2.5

Zařízení pro odvod přebytečného tepla

Není nutno instalovat:
♦ Pokud je kotel provozován v samotížné soustavě, která odvede veškeré teplo a není osazena
termostatickými ventily. Tento systém je prakticky nepoužitelný ve spojení s akumulační nádobou.
♦ Otopný systém je realizován jako otevřená soustava s otevřenou expanzní nádobou.
U kotlů s ručním přikládáním, instalovaných v soustavě s nuceným oběhem, může dojít k situaci, že je kotel
naplněn palivem a není z něj odebíráno teplo (výpadek el. proudu, porucha čerpadla aj.). Následně dochází
k přetopení kotle, které může vyústit až k havárii. Tomuto stavu je nutno zabránit.
Pokud je kotel nainstalován v soustavě s nuceným oběhem a tlakovou expanzní nádrží, je nutno spolu s kotlem
zakoupit (není zahrnuto v ceně kotle) povinné příslušenství - zařízení pro odvod přebytečného tepla. V případě,
že dojde k překročení teploty vody v kotli přes 95 °C dochází k jeho uvedení do provozu a tím k odvádění
přebytečného tepla. Zařízení je připojeno na zdroj tlakové studené vody z vodovodního řadu. Na přívodu
chladicí vody musí být namontován filtr pro zachycení mechanických nečistot.
Pro všechny kotle se dodává dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02 (samostatně objednatelné
příslušenství), který se montuje do výstupního potrubí, bezprostředně za kotlem (pojistné místo). V
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případě přehřátí kotle se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí ventil, to znamená, že do kotle proudí
studená voda z vodovodního řadu a zároveň se odpouští horká voda z kotle.
Propoj na vratné potrubí se montuje rovněž co nejblíže připojení ke kotli. Při poklesu teploty pod limitní hodnotu
se současně uzavře vypouštěcí a dopouštěcí ventil. Chladící voda se mísí s vodou v systému ÚV. V případě
otevření dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN
07 7401, je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala.
Minimální tlak vody ve vodovodním řadu musí být vždy větší, než je hodnota odstřiku pojistného ventilu na kotli.
Schéma připojení bezp. vent. DBV1-02 ke kotli

Pro kotle VIADRUS U22 Economy, VIADRUS HERCULES, U32, U38, U68, E68 je možno použít alternativní
řešení - dochlazovací smyčku, tato musí být napojena na příruby kotle. V případě přehřátí kotle (teplota
výstupní vody je větší než 95 °C) dojde k otevření termostatického ventilu a přebytečné teplo je odváděno
dochlazovací smyčkou. Nedochází zde k promísení vody ze systému ÚV a chladící vody z vodovodního řadu.
Tlak v systému ÚV nemusí být nižší než ve vodovodním řadu. Schéma připojení dochlazovací smyčky je
uvedeno v oddílech předmětných kotlů.
Obojí zařízení pro odvod přebytečného tepla je zařízením havarijním, které je závislé na zdroji studené tlakové
vody z vodovodního řadu. Kotelna musí být opatřena odpadem, odvod vody z havarijního zařízení musí být
proveden tak, aby nemohlo dojít k opaření.
V případě, že je tlak pitné vody zajišťován domácí vodárnou na elektrický proud ze sítě, stává se při výpadku
elektrického proudu toto zařízení nefunkčním. Současně přestává být v provozu oběhové čerpadlo, odvádějící
teplo z kotle. V tomto případě je nutno zajistit ochranu jiným způsobem, viz. úvodní odstavec této kapitoly.

2.6

2.6.1

Expanzní nádoby
Tlaková expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž

Doporučuje se používat, pokud to lze, tlakové expanzní nádoby s membránou, kde nedochází ke styku
teplonosného média (vody) s okolním vzduchem. Dimenzování nádoby se provádí dle hydraulické výšky,
vytápěcí teploty a objemu vody v systému.
Expanzní nádoba tvoří v systému ÚV tzv. nulový bod, proto má být vždy připojena na straně sání oběhového
čerpadla. V opačném případě oběhové čerpadlo svou výtlačnou výškou snižuje tlak v systému.
Připojení expanzní nádoby se provádí potrubím o minimálním vnitřním průměru dle tabulky v předchozím
oddíle. Expanzní nádoba musí být chráněna pojistným ventilem s otevíracím přetlakem rovným maximálně
konstrukčnímu tlaku expanzní nádoby. Ochranou se zde rozumí osazením pojistného ventilu na možný zdroj
tlaku v otopné soustavě. Možným zdrojem tlaku je kotel, akumulační nádrž nebo zásobníkový ohřívač TV
s elektrickou vložkou, solárním, či jiným ohřevem. Možným zdrojem tlaku je i doplňování vody do sytému
z vodovodního řadu.
Z uvedeného vyplývá, že na úseku od napojení expanzní nádoby do systému k pojistnému ventilu nesmí být
osazena uzavírací armatura. Pro potřeby kontroly a nastavení tlaku v nádobě se osazuje uzavírací armatura
před expanzní nádobou. Za uzavírací armaturou (směrem k expanzní nádobě) již není žádný zdroj tlaku.
Uzavírací armatura je na straně nádoby osazena výpustným kohoutem.
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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.

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. 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.
Uvedené platí pro rodinný dům s hydrostatickou výškou otopného systému do 5 m a pojistným ventilem
250 kPa. Pro hydrostatickou výšku 7 m je pak nutný objem expanzních nádob 10 L na 100 L objemu
akumulační nádrže. Do vodního objem soustavy je nutno započíst také kotel a systém ÚV.
2.6.2

Expanzní nádoba pro zásobníkový ohřívač TV

Pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači je vhodné osadit na přívodní stranu expanzní nádobu. Tato slouží pro
odstranění úkapů vody pojistným ventilem vlivem její roztažnosti při ohřevu. Pro nejběžnější aplikace, kdy je
osazen pojistný ventil s otevíracím přetlakem 0,6 MPa, tlak ve vodovodním řadu je pod 0,3 MPa, postačuje
objem expanzní nádoby 5 L / 100 L objemu ohřívače. Plnicí tlak na straně plynu 0,3 MPa.
2.6.3

Otevřená expanzní nádoba

Pro výpočet velikosti otevřené expanzní nádoby je nutno vypočíst expanzní objem soustavy (Ve), který se
vypočte jako součin objemu vody v soustavě (Va) a roztažnosti vody (e).
Pro střední teplotu 80 0C koef. e = 0,0287 (Pro kotle s ručním přikládáním je nutno počítat s touto teplotou.)
Minimální objem otevřené expanzní nádoby: V = Ve x 1,6 = Va x e x 1,6
Otevřená expanzní nádoba musí být vybavena neuzavíratelným odvzdušňovacím a přepadovým potrubím.
Přepadové potrubí musí být navrženo tak, aby odvedlo bezpečně nejvyšší průtočné množství vstupující do
soustavy. Přepadové potrubí musí být min. o jednu DN vyšší něž má plnící potrubí a minimálně stejné DN jako
expanzní potrubí. Expanzní nádoby a jejich přípojná potrubí musí být projektována a umístěna tak, aby bylo
spolehlivě zamezeno zamrzání.
Pro realizaci otevřené otopné soustavy, kterou je možno provozovat bez pojistného ventilu a bez zařízení pro
odvod přebytečného tepla musí být otevřená expanzní nádoba připojena dle uvedeného schématu:

1
2
3
4
5
6
7
8
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Expanzní nádoba
Pojistné potrubí
Expanzní potrubí
Přepadové potrubí
Plnící potrubí
Udržování hladiny vody
Zpětné potrubí
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3

Základní údaje kotlů

3.1

VIADRUS U22 Economy

Litinový článkový zplyňovací kotel, pracující na principu odhořívání paliva, určený pro spalování kusového
dřeva.
Kotel VIADRUS U22 Economy vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, apod.
Kotel je vyráběn jako teplovodní s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do
400 kPa (4 bar). Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa (8 bar) Kotel je určen
pro vytápění v uzavřených i otevřených otopných systémech.
Přednosti kotlů:
• Vysoká životnost litinového výměníku a všech ostatních
dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů.
• Dlouhodobě ověřená konstrukce.
• Rychlé zahřátí spalinových cest
• Vodou chlazené pevné rošty.
• Splňuje podmínky 5. emisní třídy a „Ekodesignu“.
• Propracovaná výrobní technologie na automatických
formovacích linkách se stálou a ověřenou kvalitou
výrobního procesu (ISO 9001, ISO 14 001).
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.
• Jednoduchá obsluha a údržba.
Kotel pracuje na principu zplyňování a odhořívání paliva. Na
roštu ve spodní části spalovacího prostoru hoří jen určitá část
paliva, vyhořelé palivo je postupně nahrazováno z dalším
palivem, které se postupně sesouvá. Výhodou tohoto
uspořádání je rovnoměrnost výkonu kotle, vysoká a stabilní
účinnost spalování a emisí i v případě spalování paliv
s vysokým obsahem prchavých látek.
Kotel dosahuje mimořádně vysoké účinnosti, pro svůj chod
nepotřebuje spalinový ventilátor a lze je provozovat nezávisle
na elektrické energii.
S ohledem na výše popsané zde není možno používání
podřadných paliv s vysokou spékavostí.
Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotel VIADRUS U22 Economy provozován
s akumulační nádrží, viz kapitola 2.7. V případě výpadku elektrické energie nebo poruše čerpadla je po
nezbytně nutnou dobu možno řešit vytápění objektu samotížně, pokud je soustava takto nadimenzována. Kotel
je pro tento provozní režim uzpůsoben.
3.1.1

Dřevěné palivo, uskladnění

Kotel VIADRUS P7C je určen výhradě pro provoz s palivem, měkké nebo tvrdé KUSOVÉ DŘEVO.
Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva max. vlhkost 20 %. Palivo je nutné skladovat
v suchu. Pro vysušení čerstvého dřeva postačí uskladnění se zakrytím po dobu 1 roku. K uskladněnému palivu
musí být zajištěn přístup vzduchu. Kotel není uzpůsoben pro spalování jiných druhů paliv.
VIADRUS U22 Economy, kotel na KUSOVÉ DŘEVO
Palivo kusové dřevo, třída A, vlhkost paliva max. 20 %
Doporučené rozměry dřevěných špalků
Průměr špalků
Délka špalků u typu 16, 21, 25, 30
Délka špalků u typu 34, 38, 41

mm
mm
mm

Ø 40 až 120
350
350 - 500
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3.1.2

Technické údaje kotle VIADRUS U22 Economy

Rozměry, technické parametry kotle VIADRUS U22 Economy
Velikost kotle - typ
16
21
25
30
34
38
Objem spalovací komory
dm3
32
39
41
51
63
65
Obsah vody
l
40,5
46,5
46,5
52,0
58,0
58,0
Hmotnost
kg
348
410
410
472
534
534
Hloubka spalovací komory
mm
280
370
370
480
590
590
Průměr kouřového hrdla Ø D
mm
156
Rozměry kotle: – výška x šířka
mm
1130 x 625
– hloubka L
mm
890
1000 1000 1110 1220 1220
Rozměry plnícího otvoru
mm
310x236
Maximální provozní tlak
kPa(bar)
400 (4)
Min. provozní tlak vody
kPa(bar)
50 (0,5)
Zkušební přetlak vody
kPa(bar)
800 (8)
Hydraulická ztráta (∆T=20 K)
Pa
19
23
27
31
36
41
Min. tepl. vstupní vody
°C
50
Doporučená min. teplota výstupní vody
°C
70
Hladina hluku
dB
< 65
Přípojky kotle: – topná voda
1 1/2“
– vratná voda
1 1/2“
Teplota chladicí vody pro zařízení pro odvádění přebytečného tepla ...... 5 – 20°C
Přetlak chladicí vody pro zařízení pro odvádění přebytečného tepla ..... 200 – 600 kPa, ( 2- 6 bar)

41
67
58,0
534
590

1220
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Technické parametry VIADRUS U22 Economy - palivo dřevo – třída A
vlhkost paliva max. 20 %, výhřevnost: 14 – 18 MJ. kg-1
Velikost kotle - typ
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
Orientační spotřeba paliva
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Hmotnost. průtok spalin při jmen. výkonu
Komínový tah
Doba hoření
Účinnost
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost

3.1.3

kW
kg/h
kg
°C
kg/s
mbar
h
%

%

16
5
16
3,9
13

21
5
21
5,1
17

25
5
25
5,9
19

0,012
0,13
min. 2
89,1
A+
116
79

0,014
0,16
min. 2
89,0
A+
114
78

0,015
0,18
min. 2
89,0
A+
114
78

30
5
30
7,2
22
140-190
0,016
0,21
min. 2
88,7
A+
114
78

34
5
34
8,5
24

38
5
38
9,4
26

41
5
41
10,2
28

0,018 0,019 0,022
0,25
0,32
0,32
min. 2 min. 2 min. 2
91,0
90,4
90,3
A+
A+
A+
116
114
114
79
78
78

Konstrukce kotlů VIADRUS U22 Economy

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, jakost 150.
Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno
kotevními šrouby. Články vytvářejí násypnou šachtu, spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor a
konvekční část kotle. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle.
Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody.
K přednímu článku jsou připevněna přikládací a popelníková dvířka. Do plnícího prostoru je umístěn šikmý
rošt.
Poslední dva články tvoří, spolu s keramickými tvarovkami, šachtu vysokoteplotní spalovací komory. Využitím
principu zplyňování paliva, dosahuje kotel vysoké účinnosti. Celý proces probíhá díky optimálnímu promíchání
předehřátého vzduchu s plamenem. Dostatečný přívod předehřátého vzduchu zajišťuje speciální tryska, která
je součástí spalovací komory. Ta přivádí předehřátý vzduch do keramikou obložené části spalovací komory,
kde dochází k hoření plynů, které se uvolňují z paliva v násypné šachtě.
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Pohled od přikládacích dvířek na keramickou vyzdívku a na trysku
přívodu terciálního vzduchu v zadní části kotle

Regulační prvky pro spalování:
Dusivka přikládacích dvířek reguluje přívod primárního spalovacího vzduchu nad palivo. Je ovládána
regulátorem tahu nebo ručně stavěcím šroubem dusivky.
Zatápěcí klapka slouží k vyhřátí komínu za účelem získání správného tahu. Po zahřáti komína je nutné uzavřít
zkratovací klapu zpět. Ovládá se rukojetí v levé horní části kotle.
Pro zjišťování teploty topné vody a tlaku vody v otopném systému slouží sdružený přístroj - termomanometr.
Jímka čidla termomanometru je umístěna v horní části předního kotlového článku.

3.1.4

Hlavní rozměry kotle VIADRUS U22 Economy, instalace

Velikost kotle - typ
Délka A
Délka B

mm
mm

16
890
620

21
1000
730

25
1000
730

30
1110
840

34
1220
950
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Sestava kotle VIADRUS U22 Economy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přední článek
Střední článek
Střední článek jednotahový
Předposlední článek
Zadní článek spalovací komory
Plášť

7.
7.
8.
9.
10.
11.

Dusivka přikládacích dvířek
Přikládací dvířka
Popelníková dvířka
Zkratovací klapka
Ovládání zkratovací klapy
Kouřový nástavec

Kotel postavit na nehořlavou
podložku přesahující půdorys
kotle na stranách o 20 mm a
pouze na hloubku kotlového
tělesa.
Je-li kotel umístěn ve sklepě,
doporučujeme jej umístit na
podezdívku vysokou
minimálně 50 mm.
Kotel je nutné umístit do
středu podložky, podezdívky.

Rozměry podezdívky:
Velikost kotle - typ
Délka L

mm

16 21 25 30 34 38 41
620 730 730 840 950 950 950

Při instalaci kotlů typu 16, 21, 25, 30 doporučujeme použití
originálního, litinového podstavce z dodávky VIADRUS
(samostatně objednatelné příslušenství).
Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019
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Horní část roštu pro
všechny typy kotlů
se musí po vložení
opírat
hranou o
vnitřní
stranu
předního článku pod
přikládacím otvorem
a ve své spodní části
o nálitky příslušného
článku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dusivka přikládacích dvířek
Rošt šikmý (velikost se liší dle typu kotle)
Rošt šikmý (velikost se liší dle typu kotle)
Rošt šikmý (velikost se liší dle typu kotle)
Zkratovací klapa
Poklop čistící kouřového nástavce

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tvarovka horní přední
Tvarovka horní zadní
Tryska přívodu terciálního vzduchu
Tvarovka spodní levá s přív. sekundárního vzduchu
Tvarovka spodní pravá s přív. sekundárního vzduchu
Komora přívodu sekundárního a terciálního vzduchu
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Kotlové těleso a příslušenství - zadní část

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Těsnění φ 90 x 60 x 3
Příruba vratné vody
Podložka 10,5
Matice M10
Napouštěcí a vypouštěcí kohout
(není součástí standardní dodávky)
Pojišťovací ventil
(není součástí standardní dodávky)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1 -02
(není součástí standardní dodávky)
Příruba topné vody

Zátopová klapka

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tvarovka spodní levá
Tvarovka spodní pravá
Tryska terciálního vzduchu
Tvarovka horní zadní
Tvarovka horní přední
Rošt šikmý
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Zátop v kotli, zahřátí komína,
otevřená zátopová zkratovací klapka

Běžný provoz kotle

Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!
Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání, viz
kapitola 2.2.2. Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.

1.
2.

Přívod primárního
vzduchu
Přívod sekundárního a
terciálního vzduchu

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ED. 2;
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor minimálně 1000 mm;
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm;
• alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro
přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm.
Umístění paliva:
• Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo
suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve
sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším;
• je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho
vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm;
• je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně;
• výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem
a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné
místnosti, než je instalován kotel.
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Zařízení pro odvod přebytečného tepla
Ke kotli se dodává dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02, který se montuje do výstupního potrubí,
bezprostředně za kotlem (pojistné místo). V případě přehřátí kotle se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí
ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda z vodovodního řadu a zároveň se odpouští horká voda
z kotle. Dvoucestný bezpečnostní ventil není zahrnutý v ceně kotle. Viz. kapitola 2.5.
Pro kotle VIADRUS U22 Economy je možno použít
alternativní řešení - dochlazovací smyčku, tato musí
být napojena na příruby kotle. V případě přehřátí kotle
(teplota výstupní vody je větší než 95 °C) dojde
k otevření termostatického ventilu a přebytečné teplo
je odváděno dochlazovací smyčkou. Nedochází zde
k promísení vody ze systému ÚV a chladící vody
z vodovodního řadu. Tlak v systému ÚV nemusí být
nižší než ve vodovodním řadu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výstup topné vody do systému 2”
Vstup vratné vody z dochlazovací smyčky 1 1/2 “
Vstup vratné vody do kotle ze systému 2”
Výstup chladící vody
Termostatický ventil TS 130 (STS 20)
Výstup topné vody z kotle 2 “
Vstup chladící vody

Kotel musí být chráněn před nedovoleným přetlakem a expanzí, viz kapitola 2.4 a 2.6.
Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotel VIADRUS U22 Economy provozován
s akumulační nádrží, viz kapitola 4.2.1.
Odtah spalin, komínový tah
Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak
jeho účinnost. Kotel smí být připojen ke komínovému průduchu, který má dostatečný tah, viz. tabulka
technických parametrů. S ohledem na nízkou teplotu spalin a potřebný tah musí být sestava komín - kouřovod
navržena výpočtem. Kotel smí být uveden do provozu až po provedení revize kouřových cest.
Doporučeno je šikmé připojení kouřovodu a sopouchu pod úhlem cca 45°. Kouřovod od kotle do komínového
průduchu musí být co nejkratší, pokud možno bez kolen se sklonem od kotle nahoru. Musí být dobře utěsněn
a dle možnosti zaizolován, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a dehtu.
Při vyšším komínovém tahu doporučujeme pro intenzivnější a efektivnější předávání tepla do spalinového
výměníku použití originálních turbulátorů U22 Economy. Turbulátory se umísťují do výstupních tahů
spalinového výměníku. Jejich použití není vhodné tam, kde není komín odolný proti kondenzátu spalin.
Turbulátory nejsou součástí základního vybavení kotle, ale je možné je kdykoli doinstalovat.

1.

Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

Turbulátory
dle velikosti
kotle

strana č.

17

3.2

VIADRUS HERCULES U32, HERCULES U32 B, HERCULES U32 D

Litinové článkové zplyňovací kotle, pracující na principu odhořívání paliva, určené pro spalování pevných paliv
- kusového dřeva, hnědého uhlí a černého uhlí nespékavého.
Kotel VIADRUS HERCULES U32 D není určen pro český trh.
Kotel vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domků, provozoven, obchodů, apod. Kotel je vyráběn jako
teplovodní, lze jej provozovat s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa.
Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa. Kotel je určen pro vytápění
v uzavřených i otevřených otopných systémech.
Přednosti kotle:
• Vysoká životnost litinového výměníku a všech ostatních
dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů.
• Dlouhodobě ověřená konstrukce.
• Propracovaná výrobní technologie na automatických
formovacích linkách se stálou a ověřenou kvalitou
výrobního procesu (ISO 9001, ISO 14 001).
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.
• Jednoduchá obsluha a údržba.
Kotel pracuje na principu zplyňování a odhořívání paliva. Na
roštu ve spodní části spalovacího prostoru hoří jen určitá část
paliva, vyhořelé palivo je postupně nahrazováno z dalším
palivem, které se postupně sesouvá. Výhodou tohoto
uspořádání je rovnoměrnost výkonu kotle, vysoká a stabilní
účinnost spalování a emisí i v spalování případě paliv
s vysokým obsahem prchavých látek.
Na kusové dřevo, kde dosahuje mimořádně vysoké účinnosti
s ohledem na skutečnost, že není použitý spalinový ventilátor.
S ohledem na výše popsané zde není možno používání
podřadných paliv s vysokou spékavostí. Kotle s odhoříváním
rovněž vyžadují dobrý komínový tah.
Pro splnění podmínky emisní třídy dle EN-305, uvedené v tabulkách následně, musí být kotle VIADRUS
HERCULES U32, U32B a U32D provozovány s akumulační nádrží, viz kapitola 2.7. V případě výpadku
elektrické energie nebo poruše čerpadla je po nezbytně nutnou dobu možno řešit vytápění objektu samotížně,
pokud je soustava takto nadimenzována. Kotle jsou pro tento provozní režim uzpůsobeny.

3.2.1

Kotle a paliva

VIADRUS HERCULES U32 kotel na ČERNÉ UHLÍ
Palivo černé uhlí o zrnitosti 20 – 40 mm.
Doba hoření při jmenovitém výkonu 18 kW je 5 hodin.
VIADRUS HERCULES U32 B kotel na HNĚDÉ UHLÍ
Palivo hnědé uhlí o zrnitosti 20 - 40 mm.
Doba hoření při jmenovitém výkonu 18 kW je 4 hodiny.
VIADRUS HERCULES U32 D kotel na KUSOVÉ DŘEVO
Palivo kusové dřevo o vlhkost paliva max. 20 %
Doba hoření při jmenovitém výkonu 20 kW je 2 hod.
(není určen pro český trh)
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3.2.2

Technické údaje kotlů VIADRUS HERCULES U32, HERCULES U32 B, HERCULES U32 D

Rozměry, technické parametry kotlů VIADRUS HERCULES U 32 (B) (D)
Počet článků
ks
Objem spalovací komory
32
39
dm3
Obsah vody
l
40,5
46,5
Hmotnost
kg
348
410
Hloubka spalovací komory
mm
280
370
Průměr kouřového hrdla Ø D
mm
156
156
Rozměry kotle: – výška x šířka
mm
1160x683
– hloubka L
mm
890
1000
Rozměry plnícího otvoru
mm
310 - 236
Maximální provozní přetlak vody kPa
400
Minimální provozní přetlak vody kPa
50
Zkušební přetlak vody
kPa
800
Hydraulická ztráta (∆T=20 K)
Pa
19
23
Minimální teplota vratné vody
°C
60
Doporučená provozní teplota
°C
60 – 80
topné vody
Hladina hluku
dB
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
Přípojky kotle: – topná voda
2“
– vratná voda
2“
Teplota chladicí vody pro zařízení k odvádění přebytečného tepla .... 5 – 20 °C
Přetlak chladicí vody pro zařízení k odvádění přebytečného tepla .... 200 – 600 kPa

7
51
52,5
472
480
156
1110

27

Technické parametry HERCULES U32 - palivo černé uhlí
zrnitost 20 – 40 mm, vlhkost paliva max. 15 %, výhřevnost: 26 - 29 MJ.kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
kW
Spotřeba paliva
kg/h
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
kg
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s
Komínový tah
mbar
Doba hoření
h
Účinnost
%
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost
%

5
5
15
2,1
18
130-170
0,008
0,18
min. 4
89,6
C
83
83

6
5
21
3,1
21
130 - 170
0,0127
0,23
min. 4
88,6
C
82
82

7
5
25
3,5
25
130 - 170
0,0133
0,25
min. 4
89,4
C
82
82

Technické parametry HERCULES U32 B - palivo hnědé uhlí
zrnitost 20 – 40 mm, vlhkost paliva max. 15 %, výhřevnost: 14 – 20 MJ.kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
Komínový tah
Doba hoření
Účinnost
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost

kW
kg/h
kg
°C
kg/s
mbar
h
%

%

5
5
14
2,3
18
130-170
0,008
0,18
min. 4
89,9
C
82
82

6
4
19
3,2
21
130 - 170
0,0112
0,23
min. 4
86,5
C
79
79

Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

7
5
21
3,5
25
130 - 170
0,0123
0,25
min. 4
90,1
C
74
82

strana č.

19

Technické parametry HERCULES U32 D - palivo dřevo – třída A – kotel není určen pro český trh
vlhkost paliva max. 20 %, výhřevnost: 14 – 18 MJ. kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
Komínový tah
Doba hoření
Účinnost
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost

kW
kg/h
kg
°C
kg/s
mbar
h
%

%

5
3
15
3,7
12
130 - 170
0,01
0,18
min. 2
88,9
A+
116
79

6
3
19
4,8
14
130 - 170
0,0137
0,20
min. 2
88,3
A+
115
78

7
3
22
5,5
16
130 - 170
0,015
0,22
min. 2
88,0
A+
114
78

Doporučené rozměry dřevěných špalků
Průměr špalků
Délka špalků
3.2.3

mm
mm

Ø 40 až 120
350

Konstrukce kotlů VIADRUS HERCULES U32, HERCULES U32 B, HERCULES U32 D

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, jakost 150.
Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno
kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a
výstup topné vody je situován v zadní části kotle. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a
přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody. K přednímu článku jsou připevněna přikládací a
popelníková dvířka. Do plnícího prostoru je umístěn šikmý rošt.
Poslední dva články tvoří šachtu vysokoteplotní spalovací komory. Využitím principu zplyňování paliva,
dosahuje kotel vysoké účinnosti. Celý proces probíhá díky optimálnímu promíchání předehřátého vzduchu s
plamenem. Dostatečný přívod předehřátého vzduchu zajišťuje speciální tryska, která je součástí spalovací
komory. Ta přivádí předehřátý vzduch do keramikou obložené části spalovací komory, kde dochází k hoření
plynů, které se uvolňují z paliva v násypné šachtě.
Jednotlivé kotle (dle druhů paliva) používají odlišné sestavy šikmého roštu a keramiky. V ostatních částech
jsou shodné a vždy lze provést přestavbu na kotel jiného druhu paliva.

Pohled od přikládacích dvířek na
keramickou vyzdívku a na trysku
přívodu terciálního vzduchu
v zadní části kotle

Regulační prvky pro spalování:
Kouřová klapka kouřového nástavce reguluje výstup množství spalin z kotle do komína. Ovládá se rukojetí s
táhlem v levé horní části kotle vedle přikládacích dvířek.
Dusivka přikládacích dvířek reguluje přívod primárního spalovacího vzduchu nad palivo. Je ovládána
regulátorem tahu nebo ručně stavěcím šroubem dusivky.
Dusivka popelníkových dvířek reguluje přívod sekundárního spalovacího vzduchu pod rošt kotle. Je ovládána
ručně stavěcím šroubem dusivky.
Pro přívod terciálního vzduchu slouží dusivka ve spodní zadní části kotle. Ovládá se regulačním šroubem, ale
z výroby je již přednastavena do optimální polohy.
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Pro zjišťování teploty topné vody a tlaku vody v otopném systému slouží sdružený přístroj - termomanometr.
Jímka čidla termomanometru je umístěna v horní části předního kotlového článku.
3.2.4

Hlavní rozměry kotle VIADRUS HERCULES U32, U32 B, U32 D, instalace

Velikost kotle - počet článků
Délka A
Délka B

mm
mm

5
890
620

6
1000
730

7
1110
840

Rozměr podezdívky HERCULES U32 (B) (D)

Kotel postavit na nehořlavou
podložku přesahující půdorys
kotle na stranách o 20 mm a
pouze na hloubku kotlového
tělesa.
Je-li kotel umístěn ve sklepě,
doporučujeme jej umístit na
podezdívku vysokou
minimálně 50 mm.
Kotel je nutné umístit do
středu podložky, podezdívky.

Velikost kotle - počet článků
Délka L

mm

5
620

6
730

7
840

Namísto podezdívky je možno použití litinového podstavce z dodávky
VIADRUS (samostatně objednatelné příslušenství).
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Sestava kotle VIADRUS HERCULES U32

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

Přední článek
Střední článek
Předposlední článek
Sklopný rošt (pouze u velikosti 5 čl)
Zadní článek spalovací komory
Plášť
Dusivka popelníkových dvířek
Dusivka přikládacích dvířek
Zadní dusivka
Kouřový nástavec
Popelníková dvířka
Přikládací dvířka
Zkratovací klapka
Ovládání zkratovací klapy

Řez kotlem
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Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tvarovka spodní
Dusivka terciálního vzduchu
Tryska přívodu terciálního vzduchu (typ U32)
Tvarovka střední přední
Tvarovka střední zadní
Tvarovka horní přední

7.
8.
9.
10.
11.

Tvarovka horní zadní
Rošt šikmý
Dusivka sekundárního vzduchu
Dusivka primárního vzduchu
Zkratovací klapa

Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!
Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání, viz
kapitola 2.2.2. Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.
Pro splnění podmínky emisní třídy dle EN-305 musí být kotle VIADRUS HERCULES U32, U32B, U32D
provozovány s akumulační nádrží, viz kapitola 4.2.1.
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Kotlové těleso - zadní část a příslušenství

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Těsnění φ 90 x 60 x 3
Příruba topné a vratné vody
Podložka 10,5
Matice M10
Napouštěcí a vypouštěcí kohout
Pojišťovací ventil
(není součástí standardní dodávky)
Dvoucestný bezpečnostní ventil
DBV 1 -02
(není součástí standardní dodávky)

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tvarovka horní přední
Aretační kolík
Otvor pro aretační kolík
Tvarovka spodní
Tvarovka střední zadní
Tryska terciálního vzduchu (typ U32)
Tvarovka střední přední
Šikmý rošt
Tvarovka horní zadní
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Zátop a běžný provoz:

Zátop v kotli, zahřátí komína,
otevřená zátopová zkratovací klapka

Běžný provoz kotle

Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!
Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání, viz
kapitola 2.2.2. Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.
Komínový tah
Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak
jeho účinnost. Kotel smí být připojen ke komínovému průduchu, který má dostatečný tah, viz. tabulka
technických parametrů. S ohledem na nízkou teplotu spalin a potřebný tah musí být sestava komín - kouřovod
navržena výpočtem. Kotel smí být uveden do provozu až po provedení revize kouřových cest.
Doporučeno je šikmé připojení kouřovodu a sopouchu pod úhlem cca 45°. Kouřovod od kotle do komínového
průduchu musí být co nejkratší, pokud možno bez kolen se sklonem od kotle nahoru. Musí být dobře utěsněn
a dle možnosti zaizolován, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a dehtu.
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Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ED. 2;
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor minimálně 1000 mm;
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm;
• alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro
přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm.
Umístění paliva:
• Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo
suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve
sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším;
• je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho
vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm;
• je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně;
• výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem
a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné
místnosti, než je instalován kotel.

Dusivky přívodu vzduchu:

I.
II.
III.

primární vzduch
sekundární vzduch
terciální vzduch

Zařízení pro odvod přebytečného tepla
Ke kotli se dodává dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02, který se montuje do výstupního potrubí,
bezprostředně za kotlem (pojistné místo). V případě přehřátí kotle se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí
ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda z vodovodního řadu a zároveň se odpouští horká voda
z kotle. Dvoucestný bezpečnostní ventil není zahrnutý v ceně kotle. Viz. kapitola 2.5.
Pro kotel VIADRUS U32 je možno použít alternativní
řešení - dochlazovací smyčku, tato musí být napojena
na příruby kotle. V případě přehřátí kotle (teplota
výstupní vody je větší než 95 °C) dojde k otevření
termostatického ventilu a přebytečné teplo je
odváděno dochlazovací smyčkou. Nedochází zde
k promísení vody ze systému ÚV a chladící vody
z vodovodního řadu. Tlak v systému ÚV nemusí být
nižší než ve vodovodním řadu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výstup topné vody do systému 2”
Vstup vratné vody z dochlazovací smyčky 1 1/2 “
Vstup vratné vody do kotle ze systému 2”
Výstup chladící vody
Termostatický ventil TS 130 (STS 20)
Výstup topné vody z kotle 2 “
Vstup chladící vody
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3.3

VIADRUS HERCULES U38, VIADRUS HERCULES U68

Litinové článkové zplyňovací kotle, pracující na principu odhořívání paliva, určené pro spalování pevných paliv
VIADRUS HERCULES U38 - hnědého uhlí a černého uhlí nespékavého.
VIADRUS HERCULES U68 - kusového dřeva.
Kotle vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domků, provozoven, obchodů, apod. Kotle jsou vyráběny
jako teplovodní, lze jej provozovat s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do
400 kPa. Před expedicí je každý kotel odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa. Kotle jsou určeny
pro vytápění v uzavřených i otevřených otopných systémech.
Přednosti kotlů:
• Vysoká životnost litinového výměníku a všech ostatních
dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů.
• Dlouhodobě ověřená konstrukce.
• Vodou chlazené pevné rošty.
• Splňují podmínky 5. emisní třídy a „Ekodesignu“.
• Propracovaná výrobní technologie na automatických
formovacích linkách se stálou a ověřenou kvalitou
výrobního procesu (ISO 9001, ISO 14 001).
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.
• Jednoduchá obsluha a údržba.
Kotle pracují na principu zplyňování a odhořívání paliva. Na
roštu ve spodní části spalovacího prostoru hoří jen určitá část
paliva, vyhořelé palivo je postupně nahrazováno z dalším
palivem, které se postupně sesouvá. Výhodou tohoto
uspořádání je rovnoměrnost výkonu kotle, vysoká a stabilní
účinnost spalování a emisí i v případě spalování paliv
s vysokým obsahem prchavých látek.
Kotle dosahují mimořádně vysoké účinnosti, pro svůj chod
nepotřebují spalinový ventilátor a lze je provozovat nezávisle
na elektrické energii.
S ohledem na výše popsané zde není možno používání
podřadných paliv s vysokou spékavostí.

Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotle VIADRUS HERCULES U38 a U68 provozovány
s akumulační nádrží, viz kapitola 2.7. V případě výpadku elektrické energie nebo poruše čerpadla je po
nezbytně nutnou dobu možno řešit vytápění objektu samotížně, pokud je soustava takto nadimenzována. Kotle
jsou pro tento provozní režim uzpůsobeny.

3.3.1

Kotle a paliva

VIADRUS HERCULES U38 kotel na HNĚDÉ UHLÍ a ČERNÉ UHLÍ
Palivo hnědé a černé uhlí o zrnitosti 20 – 40 mm, vlhkost paliva max. 15 %.
VIADRUS HERCULES U68 kotel na KUSOVÉ DŘEVO
Palivo kusové dřevo, třída A, vlhkost paliva max. 20 %
Rozměry špalků Ø 40 až 120, délka do 350 mm.
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3.3.2

Technické údaje kotlů VIADRUS HERCULES U38, VIADRUS HERCULES U68

Rozměry, technické parametry kotlů VIADRUS HERCULES U 38, U68
Počet článků
ks
5
6
7
8
Objem spalovací komory
dm3
32
32
45
59
Obsah vody
l
40,5
46,5
52,5
58,5
Hmotnost
kg
348
413
458
503
Hloubka spalovací komory
mm
280
370
Průměr kouřového hrdla Ø D
mm
156
156
156
156
Rozměry kotle: – výška x šířka
mm
1160x683 1160x683
1160x683
1160x683
– hloubka L
mm
890
1000
1110
1220
Rozměry plnícího otvoru
mm
310 - 236
Maximální provozní přetlak vody kPa
400
Minimální provozní přetlak vody kPa
50
Zkušební přetlak vody
kPa
800
Hydraulická ztráta (∆T=20 K)
Pa
18
21
23
32
Minimální teplota vratné vody
°C
50
Doporučená provozní teplota
60 – 80
°C
topné vody
Hladina hluku
dB
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
Přípojky kotle: – topná voda
2“
– vratná voda
2“
Teplota chladicí vody pro zařízení k odvádění přebytečného tepla .... 5 – 20 °C
Přetlak chladicí vody pro zařízení k odvádění přebytečného tepla .... 200 – 600 kPa

9
73
64,5
549
480
156
1160x683
1330

37

Technické parametry HERCULES U38 - palivo černé uhlí, třída a
zrnitost 20 – 40 mm, vlhkost paliva max. 15 %, výhřevnost: 26 - 29 MJ.kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
kW
Spotřeba paliva
kg/h
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
kg
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s
Komínový tah
mbar
Doba hoření
h
Účinnost
%
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost
%

8
5
30
4,3
25
140-180
0,014
0,30
min. 4
87,7
C
81
81

9
5
35
5,2
29
140-180
0,019
0,35
min. 4
89,6
B
83
83

Technické parametry HERCULES U38 - palivo hnědé uhlí – třída b
zrnitost 20 – 40 mm, vlhkost paliva max. 15 %, výhřevnost: 14 – 20 MJ.kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
kW
Spotřeba paliva
kg/h
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
kg
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s
Komínový tah
mbar
Doba hoření
h
Účinnost
%
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost
%

8
5
25
4,5
25
140-180
0,016
0,27
min. 4
88,6
C
82
82

9
5
30
5,5
29
130-180
0,018
0,30
min. 4
90,9
C
81
81
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Technické parametry HERCULES U68 - palivo dřevo – třída A
vlhkost paliva max. 20 %, výhřevnost: 14 – 18 MJ. kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva
Max. hmotnost paliva v plnící komoře
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
Hmotnostní průtok spalin při jmen. výkonu
Komínový tah
Doba hoření
Účinnost
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost

kW
kg/h
kg
°C
kg/s
mbar
h
%

%

5
5
14
3,7
13
140-180
0,010
0,14
min. 2
88,3
A+
114
78

6
5
18
4,3
13
140-180
0,013
0,15
min. 2
88,7
A+
114
78

7
5
23
5,3
18
140-180
0,013
0,16
min. 2
90,5
A+
117
80

8
5
27
6,9
22
140-180
0,016
0,18
min. 2
90,7
A+
116
79

9
5
34
8,5
25
140-180
0,019
0,25
min. 2
90,3
A+
116
79

Doporučené rozměry dřevěných špalků
Průměr špalků
Délka špalků

3.3.3

mm
mm

Ø 40 až 120
350

Konstrukce kotlů VIADRUS HERCULES U38, VIADRUS HERCULES U68

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, jakost 150.
Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.
Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno
kotevními šrouby. Články vytvářejí násypnou šachtu, spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor a
konvekční část kotle. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle.
Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody.
K přednímu článku jsou připevněna přikládací a popelníková dvířka. Do plnícího prostoru je umístěn šikmý
rošt.
Poslední dva články tvoří, spolu s keramickými tvarovkami, šachtu vysokoteplotní spalovací komory. Využitím
principu zplyňování paliva, dosahuje kotel vysoké účinnosti. Celý proces probíhá díky optimálnímu promíchání
předehřátého vzduchu s plamenem. Dostatečný přívod předehřátého vzduchu zajišťuje speciální tryska, která
je součástí spalovací komory. Ta přivádí předehřátý vzduch do keramikou obložené části spalovací komory,
kde dochází k hoření plynů, které se uvolňují z paliva v násypné šachtě.
Kotle VIADRUS HERCULES U38 a VIADRUS HERCULES U68 se vzájemně liší konstrukcí trysky spalovací
komory, speciálně uzpůsobené pro optimální spalování uhlí nebo dřeva .

Pohled od přikládacích dvířek na
keramickou vyzdívku a na trysku přívodu
terciálního vzduchu v zadní části kotle

Regulační prvky pro spalování:
Dusivka přikládacích dvířek reguluje přívod primárního spalovacího vzduchu nad palivo. Je ovládána
regulátorem tahu nebo ručně stavěcím šroubem dusivky.
Dusivka popelníkových dvířek reguluje přívod sekundárního spalovacího vzduchu pod rošt kotle. Je ovládána
ručně stavěcím šroubem dusivky. U kotle VIADRUS HERCULES U68, pro topení palivovým dřevem, a
v případě topení hnědým uhlím u kotle VIADRUS HERCULES U38 zůstává spodní dusivka uzavřena.
Pro přívod terciálního vzduchu slouží dusivka ve spodní zadní části kotle. Tato je pevně nastavena z výroby
podle velikosti kotle, manipulace s ní není nutná.
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Zatápěcí klapka slouží k vyhřátí komínu za účelem získání správného tahu. Po zahřáti komína je nutné uzavřít
zkratovací klapu zpět. Ovládá se rukojetí v levé horní části kotle.
Pro zjišťování teploty topné vody a tlaku vody v otopném systému slouží sdružený přístroj - termomanometr.
Jímka čidla termomanometru je umístěna v horní části předního kotlového článku.
3.3.4

Hlavní rozměry kotle VIADRUS HERCULES U38, U68, instalace

Velikost kotle - počet článků
Délka A
Délka B

mm
mm

5
890
620

6
1000
730

7
1110
840

8
1220
950

9
1330
1060

Rozměr podezdívky HERCULES U38, U68

Kotel postavit na nehořlavou
podložku přesahující půdorys
kotle na stranách o 20 mm a
pouze na hloubku kotlového
tělesa.
Je-li kotel umístěn ve sklepě,
doporučujeme jej umístit na
podezdívku vysokou
minimálně 50 mm.
Kotel je nutné umístit do
středu podložky, podezdívky.

Velikost kotle - počet článků
Délka L
mm

5
620

6
730

7
840

8
950

9
1060

Namísto podezdívky je možno použití litinového podstavce z dodávky VIADRUS
(samostatně objednatelné příslušenství).
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Sestava kotle VIADRUS HERCULES U38 a VIADRUS HERCULES U68

Legenda:
7. Tvarovka spodní levá
8. Tvarovka spodní pravá
9. Tryska přívodu terciálního vzduchu (typ U38)
8. Tryska přívodu terciálního vzduchu (typ U68)
9. Tvarovka střední přední
10. Tvarovka střední zadní
11. Tvarovka horní přední
12. Tvarovka horní zadní

8.
9.
10.
11.
12.

Rošt šikmý
Dusivka sekundárního vzduchu
Dusivka primárního vzduchu
Zkratovací klapa
Dusivka terciálního vzduchu

Legenda:
1. Tvarovka spodní levá
2. Tvarovka spodní pravá
3. Tvarovka stření zadní
4. Tvarovka stření přední
5. Tvarovka horní zadní
6. Tvarovka horní přední
7. Tryska terciálního vzduchu (typ U38)
7. Tryska terciálního vzduchu (typ U68)
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Kotlové těleso a příslušenství - zadní část

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Těsnění φ 90 x 60 x 3
Příruba topné a vratné vody
Podložka 10,5
Matice M10
Napouštěcí a vypouštěcí kohout
Pojišťovací ventil
(není součástí standardní dodávky)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1 -02
(není součástí standardní dodávky)

Dusivky přívodu vzduchu:

I.
II.
III.

Zátop v kotli, zahřátí komína,
otevřená zátopová zkratovací klapka

primární vzduch
sekundární vzduch
terciální vzduch

Běžný provoz kotle

Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!
Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání, viz
kapitola 2.2.2. Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.
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Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ED. 2;
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor minimálně 1000 mm;
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm;
• alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro
přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm.
Umístění paliva:
• Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo
suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve
sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším;
• je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho
vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm;
• je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně;
• výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem
a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné
místnosti, než je instalován kotel.

Zařízení pro odvod přebytečného tepla
Ke kotli se dodává dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02, který se montuje do výstupního potrubí,
bezprostředně za kotlem (pojistné místo). V případě přehřátí kotle se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí
ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda z vodovodního řadu a zároveň se odpouští horká voda
z kotle. Dvoucestný bezpečnostní ventil není zahrnutý v ceně kotle. Viz. kapitola 2.5.
Pro kotle VIADRUS U38 a U68 je možno použít
alternativní řešení - dochlazovací smyčku, tato musí
být napojena na příruby kotle. V případě přehřátí kotle
(teplota výstupní vody je větší než 95 °C) dojde
k otevření termostatického ventilu a přebytečné teplo
je odváděno dochlazovací smyčkou. Nedochází zde
k promísení vody ze systému ÚV a chladící vody
z vodovodního řadu. Tlak v systému ÚV nemusí být
nižší než ve vodovodním řadu.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výstup topné vody do systému 2”
Vstup vratné vody z dochlazovací smyčky 1 1/2 “
Vstup vratné vody do kotle ze systému 2”
Výstup chladící vody
Termostatický ventil TS 130 (STS 20)
Výstup topné vody z kotle 2 “
Vstup chladící vody

Kotel musí být chráněn před nedovoleným přetlakem a expanzí, viz kapitola 2.4 a 2.6.
Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotle VIADRUS HERCULES U36 a U68 provozovány
s akumulační nádrží, viz kapitola 4.2.1.
Odtah spalin, komínový tah
Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak
jeho účinnost. Kotel smí být připojen ke komínovému průduchu, který má dostatečný tah, viz. tabulka
technických parametrů. S ohledem na nízkou teplotu spalin a potřebný tah musí být sestava komín - kouřovod
navržena výpočtem. Kotel smí být uveden do provozu až po provedení revize kouřových cest.
Doporučeno je šikmé připojení kouřovodu a sopouchu pod úhlem cca 45°. Kouřovod od kotle do komínového
průduchu musí být co nejkratší, pokud možno bez kolen se sklonem od kotle nahoru. Musí být dobře utěsněn
a dle možnosti zaizolován, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a dehtu.
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3.4

VIADRUS HERCULES E68

Litinový článkový kotel, pro spalování pevných paliv - kusového dřeva. 5-ti až 7-mi článková velikost je vhodná
pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách, pro menší obytná a rekreační zařízení.
Větší velikosti kotle vyhovují požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, škol apod.
Kotel je osazen elektronikou pro řízení spalování. Využití vysoké účinnosti kotle je možné pouze v systému
s akumulační nádrží přiměřeného objemu.
Kotel je vyráběn jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa. Před
expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa. Kotel je určen pro vytápění v uzavřených
otopných systémech s akumulační nádrží.

Přednosti kotle:
• Vysoká životnost litinového výměníku a všech
ostatních dílů vzhledem ke kvalitě použitých
materiálů.
• Dlouhodobě ověřená konstrukce.
• Propracovaná výrobní technologie na
automatických formovacích linkách se stálou
a ověřenou kvalitou výrobního procesu
(ISO 9001, ISO 14 001).
• Vysoká účinnost spalování - až 90,7 %.
• Nízká spotřeba paliva
• Jednoduchá obsluha a údržba.
• Odstupňování výkonu dle počtu článků.

Kotel pracuje na principu zplyňování a odhořívání paliva. Na roštu ve spodní části spalovacího prostoru hoří
jen určitá část paliva, vyhořelé palivo je postupně nahrazováno z dalším palivem, které se postupně sesouvá.
Výhodou tohoto uspořádání je rovnoměrnost výkonu kotle, vysoká a stabilní účinnost spalování a emisí.
Na výstupu spalin z kotel je osazen ventilátor s proměnnými otáčkami, který udržuje spalování v optimálním
režimu na základě teploty vody v kotli a teploty spalin. Tímto uspořádáním je dosaženo velmi vysoké účinnosti
při spalování dřeva. Kotel není uzpůsoben pro spalování jiných druhů paliv.
Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotle VIADRUS HERCULES E68 provozovány
s akumulační nádrží, viz kapitola 2.7.
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ pro přiznání dotace z programu na výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí, tzv. „Kotlíkové dotace“.
3.4.1

Dřevěné palivo, uskladnění

Kotel VIADRUS HERCULES E68 je určen výhradě pro provoz s palivem, měkké nebo tvrdé KUSOVÉ DŘEVO.
Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva max. vlhkost 20 %. Palivo je nutné skladovat
v suchu. K uskladněnému palivu musí být zajištěn přístup vzduchu.
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3.4.2

Technické údaje kotle VIADRUS HERCULES E68

Rozměry a technické parametry kotle
Velikost kotle - počet článků
Objem spalovací komory
Obsah vody
Hmotnost
Hloubka spalovací komory
Průměr kouřového hrdla Ø D
Rozměry kotle: – výška x šířka
– hloubka L
Rozměry plnícího otvoru
Maximální provozní přetlak vody
Minimální provozní přetlak vody
Zkušební přetlak vody
Hydraulická ztráta (∆T=20 K)
Minimální teplota vstupní vody
Doporučená provozní teplota
topné vody
Hladina hluku
Přípojky kotle: – topná voda
– vratná voda
Teplota chladicí vody pro zařízení
pro odvádění přebytečného tepla
Přetlak chladicí vody pro zařízení
pro odvádění přebytečného tepla
Elektrické napětí
Elektrický příkon při jmenovitém
výkonu
Elektrický příkon v pohotovostním
stavu
Elektrické krytí

5
32
40,5
348
255
160
1160x683
890
310 x 236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
18
50
60 – 80

6
32
46,5
413
255
160
1160x683
1000
310 x 236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
21
50
60 – 80

7
45
52,5
458
365
160
1160x683
1110
310 x 236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
23
50
60 – 80

8
59
58,5
503
475
160
1160x683
1220
310 x 236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
28
50
60 – 80

9
73
64,5
549
585
160
1160x683
1330
310 x 236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
36
50
60 – 80

dB

< 65
2“
2“

< 65
2“
2“

< 65
2“
2“

< 65
2“
2“

< 65
2“
2“

°C

5 – 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

kPa (bar)

200–600
(2-6)

W

11

dm3
l
kg
mm
mm
mm
mm
mm
kPa (bar)
kPa (bar)
kPa (bar)
Pa
°C
°C

200–600
200–600
200–600
(2-6)
(2-6)
(2-6)
1/N/PE 230 V AC 50 Hz, TN-S

200–600
(2-6)

13

21

34

15

W

4
IP 40

Technické parametry HERCULES E68 - palivo dřevo – třída A
vlhkost paliva max. 20 %, výhřevnost: 14 – 18 MJ. kg-1
Velikost kotle - počet článků
Třída kotle dle EN 303 – 5
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva
Max. hmotnost paliva v plnící
komoře
Teplota spalin při jmenovitém
výkonu
Hmotnostní průtok spalin při
jmenovitém výkonu
Komínový tah
Doba hoření
Účinnost
Třída energetické účinnosti
Index energetické účinnosti
Sezonní energetická účinnost

kW
kg/h

5
5
15
3,7

6
5
18
4,3

7
5
23
5,3

8
5
27
6,9

9
5
34
8,5

kg

13

13

18

22

25

°C

140-180

140-180

140-180

140-180

140-180

kg/s

0,011

0,014

0,017

0,019

0,026

mbar
h
%

0,18
min. 2
88,3
A+
114
78

0,11
min. 2
88,7
A+
114
78

0,13
min. 2
90,5
A+
117
80

0,23
min. 2
90,7
A+
116
79

0,11
min. 2
90,3
A+
116
79

%

Doporučené rozměry dřevěných špalků
Průměr špalků
Délka špalků

mm
mm

Ø 40 až 120
350
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3.4.3

Konstrukce kotle VIADRUS HERCULES E68

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, jakost 150.
Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm
a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí násypnou šachtu, spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor
a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle.
Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody.
Na kouřovém nástavci je osazen ventilátor s proměnnými otáčkami. K přednímu článku jsou připevněna
přikládací a popelníková dvířka. Do plnícího prostoru je umístěn šikmý rošt.
Před otevřením přikládacích dvířek sepne obsluha odtahový ventilátor na max. výkon a tím se zabraňuje úniku
kouřových zplodin do prostoru umístění kotle. Po zavření přikládacích dvířek dojde k reakci koncového spínače
a výkon ventilátoru se vrátí do automatického režimu.
Na horním plášti kotle je osazena ovládací skřínka s elektronikou pro řízení otáček ventilátoru za účelem
dosažení optimálního spalování. Elektronika řídí rovněž vtápění objektu a ohřev TV.
Pro zjišťování tlaku vody v otopném systému slouží manometr, osazený v plášti kotle, údaje o teplotě topné
vody jsou zobrazovány na panelu regulačního přístroje.
Jako ochrana proti přetopení kotle slouží nejprve vypnutí odtahového ventilátoru automatikou kotle. V případě
dalšího nárůstu teploty dojde k aktivaci zařízení pro odvod přebytečného tepla.
Poslední dva články tvoří, spolu s keramickými tvarovkami, šachtu vysokoteplotní spalovací komory. Využitím
principu zplyňování paliva, dosahuje kotel vysoké účinnosti. Celý proces probíhá díky optimálnímu promíchání
předehřátého vzduchu s plamenem. Dostatečný přívod předehřátého vzduchu zajišťuje speciální tryska, která
je součástí spalovací komory. Ta přivádí předehřátý vzduch do keramikou obložené části spalovací komory,
kde dochází k hoření plynů, které se uvolňují z paliva v šachtě.

Pohled od přikládacích dvířek na keramickou vyzdívku a na trysku
přívodu terciálního vzduchu v zadní části kotle

Regulační prvky pro spalování:
Dusivka přikládacích dvířek reguluje přívod primárního spalovacího vzduchu nad palivo. Je ovládána ručně
stavěcím šroubem dusivky.
Dusivka popelníkových dvířek reguluje přívod sekundárního spalovacího vzduchu pod rošt kotle. Je ovládána
ručně stavěcím šroubem dusivky.
Pro přívod terciálního vzduchu slouží dusivka ve spodní zadní části kotle. Tato je pevně nastavena z výroby
podle velikosti kotle, manipulace s ní není nutná.

Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

strana č.

36

3.4.4

Hlavní rozměry kotle VIADRUS HERCULES E68, instalace

Velikost kotle - počet článků
Délka A
Délka B

mm
mm

5
890
620

6
1000
730

7
1110
840

8
1220
950

9
1330
1060

Rozměr podezdívky HERCULES E68

Kotel postavit na nehořlavou
podložku přesahující půdorys
kotle na stranách o 20 mm a
pouze na hloubku kotlového
tělesa.
Je-li kotel umístěn ve sklepě,
doporučujeme jej umístit na
podezdívku vysokou minimálně
50 mm.
Kotel je nutné umístit do středu
podložky, podezdívky.

Velikost kotle - počet článků Délka L
mm

5
620

6
730

7
840

8
950

9
1060

Namísto podezdívky je možno použití litinového podstavce
z dodávky VIADRUS (samostatně objednatelné příslušenství).
Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

strana č.

37

Sestava kotle VIADRUS HERCULES E68

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přední článek
Střední článek
Přední článek spalovací komory
Střední článek spalovací komory
Zadní článek spalovací komory
Plášť
Dusivka popelníkových dvířek

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dusivka přikládacích dvířek
Zadní dusivka
Kouřový nástavec
Popelníková dvířka
Přikládací dvířka
Záslepka
Ventilátor
Ovládací skříň

Legenda:
Těsnění φ 90 x 60 x 3
a Příruba vratné vody
b Příruba vratné vody s rozvodnou
trubkou (pro velikost 8 a 9 čl.)
3. Podložka 10,5
4. Matice M10
5. Napouštěcí a vypouštěcí kohout
6. Jímka jednomístná pro čidlo
výstupní vody G1/2“, krátká
7. Dvoucestný bezpečnostní ventil
DBV 1 -02
(není součástí standardní dodávky)
8. Příruba topné vody
9. Ventilátor
10. Matice M8
11. Kotlový tmel
1.
2.
2.
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Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5dle ČSN 33 2000-1 ED. 2;
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor minimálně 1000 mm;
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm;
• alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro
přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm.
Umístění paliva:
• Pro správné spalování v kotli je nutno
používat palivo suché. Výrobce
doporučuje skladovat palivo ve sklepních
prostorech nebo minimálně pod
přístřeším;
• je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo
skládat ho vedle kotle ve vzdálenosti
menší než 400 mm;
• je vyloučeno ukládat palivo mezi dva
kotle v kotelně;
• výrobce doporučuje dodržovat
vzdálenost mezi kotlem a palivem min.
1000 mm nebo umístit palivo do jiné
místnosti, než je instalován kotel.
Zařízení pro odvod přebytečného tepla
Ke kotli se dodává dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02, který se montuje do výstupního potrubí,
bezprostředně za kotlem (pojistné místo). V případě přehřátí kotle se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí
ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda z vodovodního řadu a zároveň se odpouští horká voda
z kotle. Dvoucestný bezpečnostní ventil není zahrnutý v ceně kotle. Viz. kapitola 2.5.
Pro kotle VIADRUS HERCULES E68 je možno použít
alternativní řešení - dochlazovací smyčku, tato musí
být napojena na příruby kotle. V případě přehřátí kotle
(teplota výstupní vody je větší než 95 °C) dojde
k otevření termostatického ventilu a přebytečné teplo
je odváděno dochlazovací smyčkou. Nedochází zde
k promísení vody ze systému ÚV a chladící vody
z vodovodního řadu. Tlak v systému ÚV nemusí být
nižší než ve vodovodním řadu.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Výstup topné vody do systému 2”
Vstup vratné vody z dochlazovací smyčky 1 1/2 “
Vstup vratné vody do kotle ze systému 2”
Výstup chladící vody
Termostatický ventil TS 130 (STS 20)
Výstup topné vody z kotle 2 “
Vstup chladící vody

Kotel musí být chráněn před nedovoleným přetlakem a expanzí, viz kapitola 2.4 a 2.6.
Pro splnění podmínky emisní třídy 5 dle EN-305 musí být kotle VIADRUS HERCULES E68 provozovány
s akumulační nádrží, viz kapitola 4.2.1.
Odtah spalin, komínový tah
Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak
jeho účinnost. Kotel smí být připojen ke komínovému průduchu, který má dostatečný tah, viz. tabulka
technických parametrů. S ohledem na nízkou teplotu spalin a potřebný tah musí být sestava komín - kouřovod
navržena výpočtem. Kotel smí být uveden do provozu až po provedení revize kouřových cest.
Kouřovod od kotle do komínového průduchu musí být co nejkratší, s minimem kolen kolen, se sklonem od kotle
nahoru. Musí být dobře utěsněn a dle možnosti zaizolován, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a dehtu.
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3.4.5

Elektroschéma zapojení kotle VIADRUS HERCULES E68
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Připojovací panel a seznam konektorů kotlové automatiky VERA BORD 340

Symbol

Popis

Q1
Q3
Q4
Q7
Q8

Výstup ventilátoru kotle
Výstup čerpadla Akumulační nádrže – Q1
Výstup čerpadla TUV – Q3
Výstup čerpadla ventilu 1 (směšovaný topný okruh), – Q2
Výstup servopohonu ventilu 1 (směšovaný topný okruh), – Y1
L1 + N Otevření směšovacího ventilu 1
L2 + N Uzavření směšovacího ventilu 1
Čidlo teploty spalin
Pokojový termostat ventilu 1
Spínač signalizace otevření dvířek
Snímač otáček ventilátoru
Čidlo teploty kotle – B2
Čidlo teploty TUV – B3
Čidlo teploty náběhové vody topného okruhu (směšovaný topný okruh), – B1
Čidlo teploty Akumulační nádoby Horní – B4
Čidlo teploty Akumulační nádoby Dolní – B41
Čidlo venkovní teploty – B9
Konektor displeje
Konektor přídavných modulů / pokojového přístroje
Konektory přídavných modulů

I1
I4
I5
I6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TR2_DISP
TR2
- + AB
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Pro více topných okruhů, resp. pro druhý a další topný okruh je nutno kotlovou automatiku dovybavit přídavným
modulem CENTRA BORD 100 z dodávky výrobce kotlové automatiky. Přídavný modul dokáže ovládat jeden
až dva směšované topné okruhy, maximálně lze osadit dva přídavné moduly. Celkový počet směšovaných
topných okruhů je max. 5
Přídavné moduly se propojují s kotlem datovým dvouvodičovým propojením svorek 5(A) a 6(B) ke svorkám
kotlové automatiky A a B. Další modul, pokud je použitý, se připojí paralelně na svorky 5(A) a 6(B) k prvnímu
modulu. Druhou možností je komunikace pomocí ethernetového propojení na svorky RJ_ / TR2.
Připojovací panel a seznam konektorů rozšiřovacího modulu CENTRA BORD 100

Symbol Popis
D1
D2
RJ1
1-2
3-4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19
20
21
22
23-24
23-24

Signalizace komunikace (červená)
Signalizace stavu zařízení (zelená)
Komunikace BRAGER, připojení pokojového přístroje RIDO BORD 160
Pokojový termostat topného okruhu 2 / 4
Pokojový termostat topného okruhu 3 / 5
(A) Komunikace BRAGER
(B) Komunikace BRAGER
Čidlo teploty náběhové vody topného okruhu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – B12 / B_
Čidlo teploty náběhové vody topného okruhu 3 / 5 (směšovaný topný okruh), – B14 / B_
Změna čísla modulu (rozpojeno – modul 1, zkratováno – modul 2)
Napájení 230 V AC
PE
Společný kontakt servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y5 / Y_
Uzavírání servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y5 / Y_
Otevírání servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y5 / Y_
Společný kontakt servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y11 / Y_
Uzavírání servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y11 / Y_
Otevírání servopohonu ventilu 2 / 4 (směšovaný topný okruh), – Y11 / Y_
Oběhové čerpadlo topného okruhu 2 / 4 – Q6 / Q_
Oběhové čerpadlo topného okruhu 3 / 5 – Q20 / Q_
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3.4.6

Ovládací panel kotle VIADRUS HERCULES E68

Kontrolka alarmu
Kontrolka čerpadla ÚT
Kontrolka čerpadla TUV
Kontrolka čerpadla ventilu
Kontrolka čerpadla akumulační nádrže
Kontrolka ventilátoru

Kontrolka signalizující zastavení provozu regulátoru

Tlačítko vstupu do menu a přepínání obrazovek

Tlačítko zastavující provoz regulátoru (STOP)
Tlačítko změny zadané hodnoty (nahoru)
Tlačítko změny zadané hodnoty (dolů)
Kontrolka signalizující provoz regulátoru
Tlačítko zapínající ventilátor (START)
Horní strana kotle je vybavena ovládacím panelem, který slouží pro nastavení provozu kotle a řízení vytápění,
ohřevu TV. Panel je vybaven barevným display, na kterém je zobrazován aktuální provozní stav. Veškeré
nastavování se provádí z menu, ovládání pomocí tlačítek pod display. Vytápění je řízeno ekvitermně na
základě venkovní teploty, volitelně s využitím vlivu prostoru.
Ke kotli lze dokoupit internetový modul MEDIA BORD 200 z dodávky výrobce automatiky s WIFI připojením
pro dálkovou správu přes internet.
Pro ovládání z místnosti lze využít pokojová přístroj
RIDO BORD 160 z dodávky výrobce automatiky, na
kterém lze nastavovat parametry vytápění a ohřevu
teplé vody, chodu kotle, zobrazit informace o stavu
zdroje tepla a venkovní teplotě. Modul slouží rovněž
jako prostorový přístroj pro korekci vytápění dle
aktuální pokojové teploty.
Propojení s kotlem je realizováno čtyř žilovým
kabelem. Dva vodiče slouží pro napájení přístroje, dva
pro datovou komunikaci s řídící kotlovou automatikou.
Ethernetový konektor ve standardu RJ 45 se
svorkovnicí pro dopojení vodičů do kotlové automatiky
je součástí dodávky modulu a zapojuje se do
konektoru označeného TR_. Zařízení je osazeno
zesilovačem signálu, který zajišťuje možnost
propojení s kotlem na vzdálenost delší než 10 m.
Pokojové přístroje je možno použít ke všem topným okruhům samostatně, pro druhý a další okruh se tyto
zapojují do přídavných modulů shodným způsobem. Pokojové přístroje druhého a dalších okruhů umožňují
pouze komunikaci pro řízení a informace o stavu konkrétního topného okruhu.
Namísto uvedených pokojových přístrojů lze pro využití vlivu prostoru v jednotlivých topných okruzích použít
libovolné prostorové termostaty ON-OFF s vlastním napájením, označené ve schématech jako BTr – Pokojový
termostat, zapojené na příslušné svorky. Není možno současné osazení pokojového přístroje a pokojového
termostatu v rámci jednoho topného okruhu.
3.4.7

Připojení kotle VIADRUS HERCULES E68 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.
Popis funkčnosti regulace je v oddíle hydraulických schémat u příslušného zapojení.
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3.5

VIADRUS P7C

Kotel VIADRUS P7C je pyrolytický nízkotlaký litinový kotel na kusové dřevo. Nejmenší velikost kotle o výkonu
23 kW je vhodná pro rekonstrukce zdrojů tepla v rodinných domech, pro menší obytná a rekreační zařízení.
Větší velikosti kotle s výkonem 30 a 38 kW vyhovují požadavkům na vytápění provozoven, obchodů, škol apod.
Řízení kotle VIADRUS P7C je řešeno pomocí automatické regulace, využívající lambda sondu pro plynulou
regulaci spalovacího vzduchu přiváděného do kotle, tak aby bylo spalování co nejúčinnější. Na výstupu spalin
z kotel je osazen ventilátor s proměnnými otáčkami, který udržuje spalování v optimálním režimu na základě
teploty vody v kotli, hodnot lambda sondy a teploty spalin. Tímto uspořádáním je dosaženo velmi vysoké
účinnosti při spalování dřeva.
Kotel je osazen elektronikou pro řízení spalování. Použitím lambda sondy je dosaženo, že kotlem prochází
vždy jen přiměřené množství vzduchu, potřebné ke spalování. (Kotel není prochlazován vzduchem, který se
neúčastní spalovacího procesu.) Využití vysoké účinnosti kotle je možné dosáhnout pouze v systému
s akumulační nádrží přiměřeného objemu.
Regulace kotle umožňuje řídit dva vytápěcí okruhy, dále uvádět do chodu náhradní zdroj tepla nebo hlásit
nedostatek paliva. Regulaci je možno doplnit internetovým modulem.
Kotel je vyráběn jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem v rozsahu
50 - 400 kPa. Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa.

Přednosti kotle:
• Vysoká životnost litinového výměníku a všech ostatních
dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů.
• Propracovaná výrobní technologie na automatických
formovacích linkách se stálou a ověřenou kvalitou
výrobního procesu (ISO 9001, ISO 14 001).
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.
• Ekologický provoz kotle
• Odstupňování výkonu dle počtu článků.
• Jednoduchá obsluha a údržba;
• Předehřev primárního a sekundárního vzduchu;
• Využití lambda sondy pro regulaci spalovacího vzduchu
Kotel splňuje podmínky „Ekodesignu“ a v kombinaci
s akumulační nádrží o objemu min. 55 L / kW lze žádat
o přiznání dotace na výměnu kotlů z „Operačního
programu Životní prostředí“, tzv. „Kotlíkové dotace“.
Na instalaci kotle a souvisejícího zařízení je možno
obdržet dotaci ve výši 80 % uznatelných nákladů
+ navýšení 5 % v tzv. prioritních obcích se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Některé kraje a obce dotaci dále
navyšují ze svých prostředků.
Podmínkou obdržení dotace je instalace kotle firmou, která má oprávnění na základě složení profesní zkoušky
Topenář – montér kotlů na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb s kódem v Národní soustavě kvalifikací č.
36 149-H.
3.5.1

Dřevěné palivo, uskladnění

Kotel VIADRUS P7C je určen výhradě pro provoz s palivem, měkké nebo tvrdé KUSOVÉ DŘEVO.
Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva max. vlhkost 20 %. Palivo je nutné skladovat
v suchu. Pro vysušení čerstvého dřeva postačí uskladnění se zakrytím po dobu 1 roku. K uskladněnému palivu
musí být zajištěn přístup vzduchu.
Kotel není uzpůsoben pro spalování jiných druhů paliv.
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3.5.2

Technické údaje kotle VIADRUS P7C

Rozměry, technické parametry – palivo dřevo
vlhkost paliva max 20 %
výhřevnost: 15 – 17 MJ. kg-1
Typové označení kotle
Hmotnost kotle
Obsah vody
Průměr kouřového hrdla
Vnitřní průměr kouřové roury
Objem přikládací komory
Rozměry kotle: – šířka x výška
– hloubka
Maximální provozní přetlak vody
Minimální provozní přetlak vody
Zkušební přetlak vody
Hydraulická ztráta kotle (při ∆T 20 K)
Minimální teplota vratné vody
Teplota studené vody (pro nucené chlazení)
Přetlak pro pojistný výměník tepla (DBV 1 – 02)
Rozsah regulace teploty vody (v regulátoru)
Hladina hluku
Komínový tah
Přípojky kotle - topná voda
- vratná voda
Připojovací napětí
Elektrický příkon
Příkon v pohotovostním stavu
Elektrické krytí

kg
l
mm
mm
l
mm
mm
kPa (bar)
kPa (bar)
kPa (bar)
Pa
°C
°C
bar
°C
dB
mbar

W
W

S22D
500
75

S30D
S38D
610
720
98
121
160
156
80
100
120
740x1434
1050
1251
1453
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
49
69
88
50
10
6
55 - 87
Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
0,20
0,25
0,30
DN 50
DN 50
1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S
60
4
IP40

Tepelně technické parametry kotle VIADRUS P7C – palivo dřevo
vlhkost paliva max 20 %
výhřevnost: 14 – 18 MJ. kg-1
Typové označení kotle:
Jmenovitý výkon
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
Výhřevnost paliva
Typ paliva
Doba hoření
Účinnost
Teplota spalin na výstupu
Hmotnostní průtok spalin na výstupu
Třída kotle dle EN 303-5

kW
kg.h-1
MJ.kg-1
h
%
°C
kg.s-1

S22D
23
5,5

92,1
141

S30D
S38D
30
38
6,8
9,5
15,92
kusové dřevo - tvrdé
min. 2
90,6
89,1
145,5
161

5

5

5

Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
Zárukou čistého a dobrého spalování je používání pouze suchého a v přírodním stavu ponechaného dřeva.
Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva max. vlhkost 20 %.
Je-li vlhkost dřeva vyšší než 20 %, klesá výkon kotle. Spalováním vlhkého dřeva se uvolňuje voda, která
kondenzuje na stěnách samotného kotlového a komínového tělesa, tím dochází ke zvýšené tvorbě dehtu a
vodní páry, což snižuje životnost výměníku kotle, zanáší a poškozuje spalinové cesty.
Palivo je nutné skladovat v suchu.
K topení nelze používat plasty, domovní odpady, chemicky ošetřené zbytky dřeva, starý papír, štěpky, klest,
odpady z desek lisovaných z kůry nebo z dřevotřískových desek.
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3.5.3

Hlavní rozměry kotle VIADRUS P7C, instalace

Typové označení kotle

L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]

S22D

S30D

S38D

1050
851
666
764

1252
1051
868
996,5

1439
1256
1070,5
1167

Hlavní částí kotle VIADRUS P7C je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561,
jakost 150. Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303- 5.
Kotlové těleso je sestaveno z jednotlivých článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm
a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí násypnou šachtu, spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor
a konvekční část.
Vstup a výstup topné vody je situován v zadní časti kotle a je proveden dvěma přírubami s vnějším závitem G
2“ pro připojení k otopnému systému. Vývod se závitem G 1/2“ slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu.
K zadnímu článku kotle je připevněn kouřový nástavec s kanály pro předehřev vzduchu. Na kouřový nástavec
je připevněno víko s vloženou izolací, ta brání ochlazování vzduchu, jež se předehřívá v kanálech.
Ke kouřovému nástavci je dále připevněna ulita s odtahovým ventilátorem. Aby byl kouřový nástavec čistitelný,
jsou po jeho obvodu umístěny 3 čistící otvory, jež zajišťují snadné vyčištění konvekční plochy zadního článku
kotle. K přednímu článku jsou připevněna přikládací a popelníková dvířka.
Vzduch proudící do kotle je regulován klapkami se servopohony Belimo, umístěnými v zadní části kotle na
přírubách. Tyto jsou připevněny na víko kouřového nástavce.
Jako ochrana proti přetopení kotle slouží bezpečnostní termostat, nastavený z výroby na 95 °C. Aktivace
bezpečnostního termostatu vypíná odtahový ventilátor a je signalizována kontrolkou na panelu ovládací skříně.
Bezpečnostní termostat je nutno deaktivovat ručně po vychladnutí kotle.
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Sestava kotle VIADRUS P7C

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

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kotlové těleso
Dvířka popelníkové
Dvířka přikládací
Ulita s ventilátorem
Příruba topné vody
Příruba vratné vody
Těsnění
Keramická tryska
Levá keramika
Pravá keramika
Horní keramika
Příruby servopohonů
Servopohony Belimo
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1 – 02
Zátka 1/2“
Propojovací hadice
Vypouštěcí ventil

Konzola pružiny
Pružina
Lambda sonda
Šňůra těsnící kulatá
Šňůra těsnící kulatá
Levý boční díl pláště
Pravý boční díl pláště
Zadní díl pláště
Zadní pravý díl pláště
Zadní levý díl pláště
Přední spodní díl pláště
Přední střední díl pláště
Ovládací skříň
Rukojeť
Horní díl pláště
Táhlo klapky

Doporučené rozměry dřevěných špalků
Suché štípané polenové dřevo průměr od 80 do 150 mm. Délka dle tabulky
Typové označení kotle
L mm]

S22D

S30D

S38D

370

570

775

Výhřevnost 15 – 17 MJ /kg, vlhkost 12 – 20 %

Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

strana č.

47

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:
• Základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ED. 2;
• před kotlem musí být ponechán manipulační
prostor minimálně 1000 mm;
• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle
a stěnou 400 mm;
• alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro
přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm.
Umístění paliva:
• Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo
suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve
sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším;
• je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho
vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm;
• výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem
a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné
místnosti, než je instalován kotel.

3.5.4

Připojení kotle VIADRUS P7C 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.
Popis funkčnosti regulace je v oddíle hydraulických schémat u příslušného zapojení.
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3.5.5

Ovládací skřínka kotle VIADRUS P7C

Čelní strana ovládací skříně s panelem

1 – Ovládací panel
regulátoru ecoMAX 860
2 – Manometr
3 – Bezpečnostní termostat
4 – Nápis kotle

Zadní stěna ovládací skříně

Značení konektorů ovládací skříně – zadní stěna

1.

Konektor pokojového termostatu
směšovacího top. okruhu TO1 (MIX1)
2. Konektor čidla směšovacího topného
okruhu TO1 (MIX1)
3. Konektor čidla zásobníku TV
4. Konektor čidla akumulační nádrže horní
5. Konektor čidla akumulační nádrže dolní
6. Konektor čidla venkovní teploty
7. Konektor (230 V) čerpadla směšovacího
topného okruhu TO1 (MIX1)
8. Konektor (230 V) pohonu směšovacího
topného okruhu TO1 (MIX1)
9. Konektor (230 V) čerpadla zásob. TV
10. Konektor (230 V) čerpadla primárního
kotle
11. Vývodka ICOTEK pro ostatní vývody el.
zapojení

Detail kabeláže ovládací skříně – zadní stěna
1.
2.
3.
4.
5.

Kabel čidla spalin
Kabel s konektorem spalinového ventilátoru
Kabel napájení 230 V
Kabel s 4-pólovým konektorem pro připojení
servopohonů primární vzduchové klapky PAV
Kabel s 4-pólovým konektorem pro připojení
servopohonů sekundární vzduchové klapky SAV
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3.5.6

Elektroschéma zapojení kotle VIADRUS P7C
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4

Příklady doporučených zapojení - popis

4.1

Všeobecné informace

V tomto oddíle jsou uvedeny příklady doporučených zapojení kotlů do otopného systému. Typová schémata
jsou zakreslena pro jednotlivé aplikace. Jsou zde zakreslena schémata s akumulační nádrží, kombinace více
zdrojů tepla. Pro splnění podmínek EN 303-5 nelze kotle s ručním přikládáním provozovat na snížený výkon
bez akumulační nádrže.
Kotle, které nemají v technických parametrech uvedenou možnost provozování na snížený výkon 25%,
musí být, dle výše uvedené ČSN EN 303-5, povinně osazeny akumulační nádrží, aby nedocházelo
k překračování emisních limitů. Kotle smějí být provozovány pouze na jmenovitý výkon.
Jednotlivá schémata vyžadují použití nadřazené regulace z dodávky výrobce kotle. U těchto hydraulických
schémat je přiložena tabulka nastavení jednotlivých parametrů nadřazené regulace. Schémata „Z1“ - „Z4“
využívají kotlovou regulaci (kotle E68 a P7C).
V samostatné kapitole jsou ke všem hydraulickým schématům zakreslena elektrická schémata zapojení, zde
je uvedena specifikace pro dokoupení nadřazené regulace ke schématům.

4.2

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).
4.2.1

Akumulační nádrže

S ohledem na nastavení emisních limitů dle EN 303-5 nelze kotle s ručním přikládáním provozovat na snížený
výkon (25%) z důvodu neplnění emisní limitů dle třídy 5 při takto sníženém výkonu a instalace akumulační
nádrže je tímto povinná.
Obecně platí, že pro provoz kotle na tuhá paliva je provozně výhodnější použití větší, než minimální,
akumulační nádrže dle dále uvedeném výpočtu dle EN303-5. Zátop v kotli a jeho rozehřátí na provozní teplotu
s sebou přináší ekonomickou ztrátu, rovněž tak tlumený provoz kotle. Oproti trvalému provozu v ustáleném
režimu tak dochází k navýšení spotřeby paliva. Proto je výhodnější, pokud je to možné, instalovat do systému
akumulační nádrž o velikosti min. 55 l/kW výkonu kotle (tento objem je pro zajištění přijatelného komfortu
opravdu minimální). Dojde k výraznému zefektivnění provozu snížením spotřeby paliva. Současně se zvýší
vytápěcí komfort díky rovnoměrné teplotě teplonosného média v systému ÚV, v souladu s požadavkem na
vytápění. Nedochází k přetápění objektu spojené s dalším navýšením spotřeby paliva.
Dále uvedený výpočet pro objem akumulační nádrže vychází z platné legislativa, je zvažován pouze pro
efektivní provoz kotle a odvedení přebytečného tepla. Pro snížení četnosti zátopu a přikládání do kotle je
výhodnější použití akumulační nádrže (výrazně) většího objemu.
Dimenzování minimálního objemu akumulační nádrže pro odvod přebytečného tepla kotlů s ručním
přikládáním vychází z EN 303-5 a je dán vztahem:
Vsp = 15Tb x QN (1 - 0,3 x (QH/Qmin))
Kde:
Vsp objem akumulační nádrže v litrech
QH tepelná ztráta objektu v kW
QN jmenovitý tepelný výkon v kW
Qmin nejmenší tepelný výkon plně naloženého kotle
Tb doba hoření v h při jmenovitém výkonu
Nutno počítat s největším vypočteným objemem, přičemž minimální použitý objem akumulační nádrže musí
být 300 L.
Jako nejmenší tepelný výkon plně naloženého kotle je zde předpokládán výkon kotle se zavřenou dusivkou
termostatickým regulátorem kotle při dosaženi nastavené teploty. Tento výkon závisí na množství a druhu
paliva v kotli, na jeho kvalitě. Zde musíme dosadit hodnotu jmenovitého výkonu s ohledem na plnění emisních
limitů.
Akumulační nádrž je vhodné doplnit samostatnou expanzní nádobou, ve schématech tato zakreslena šedě.
Pozn. Akumulační nádrž je vhodné doplnit elektrickým ohřevem s využitím osmihodinové akumulační sazby
pro odběr elektrické energie, která je výrazně levnější oproti přímotopné sazbě. Nádrž je pak možno ohřát i
elektricky s minimálními náklady. Pro elektroohřev je možno do akumulační nádrže osadit elektrické topné
spirály nebo použít externí elektrokotel.
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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. V případě zapojení s tepelným čerpadlem jsou zakreslena schémata pouze
s kombinovanou akumulační nádrží, řešení je výhodnější s ohledem na obestavěný prostor.
Ve složitějších schématech je zakresleno zapojení dalších zdrojů tepla, jako jsou alternativní zdroje na tuhá
paliva (např. krbové vložky), solární systémy, tepelná čerpadla, elektrokotle.
4.2.2

Zásobníkový ohřívač TV

Pro ohřev TV je zapotřebí použití zásobníkového ohřívače, který je nahříván kotlem nebo z akumulační nádrže.
Ohřev TV je ve schématech vždy doplněn možností elektrického ohřevu. Pokud se jedná o běžné odběry TV
pro spotřebu (mimo velkokuchyní aj.), je neefektivní provozovat kotel na tuhá paliva mimo období topné sezóny
jen pro ohřev TV. Při potřebě ohřátí i menšího množství vody v zásobníku se musí nejdříve rozehřát kotel, ten
nahřeje potřebné množství vody pro spotřebu a následně pak vychladne do komína a do prostoru. Levnější
variantou ohřevu menšího množství TV je obvykle elektroohřev v kombinaci s vhodným tarifem, případně
doplněný s solárním kolektorem nebo tepelné čerpadlo. Elektrický ohřev je u variant s tepelným čerpadlem
osazen jako záloha pro případ poruchy.
V případě osazení elektroohřevu nebo solárního ohřevu v zásobníkovém ohřívači TV musí být zajištěna rovněž
možnost expanze z topného hadu (dvojpláště). Nesmí dojít k uzavření obou armatur. U dvouplášťových
ohřívačů je zapotřebí z důvodu bezpečnosti osadit na straně dvojpláště pojistný ventil.

4.3

Nouzový provoz kotlů se samotížným systémem vytápění

Kotle VIADRUS U22 Economy, VIADRUS HERCULES U32, U38, U68 (také i E68) všech velikostí lze, při
výpadku proudu nebo poruše, nouzově provozovat v samotížném otopném systému, pokud je hydraulické
zapojení k tomu uzpůsobeno. Samotížný provoz je limitován vyšším teplotním spádem a přiměřenou
hydraulickou výškou (nikoliv v případě etážového vytápění).
Pro provoz v samotížném systému je třeba vždy vypočíst hodnotu termodynamického vztlaku a srovnat ji
s hydraulickým odporem celé soustavy. Hydraulický odpor kotlů je uveden v tabulkách v případě kotlů na více
druhů paliva je zde údaj pro palivo s vyšším výkonem.
Před návrhem samotížné soustavy je nutno vzít do úvahy základní fyzikální principy jejího fungování. Pro
nejníže položené otopné těleso, nebo potrubí horního rozvodu, ve výšce 2,5 m nad středem kotle máme při
teplotním spádu 20 K k dispozici účinný vztlak do cca 300 Pa. Zvýšení tohoto účinného vztlaku je možné pouze
zvýšením teplotního rozdílu a s tím spojenou nutností přiměřeného předimenzování otopných těles oproti
vypočteným tepelným ztrátám.
V samotížných systémech není nutno chránit (litinové) kotle proti nízkoteplotnímu provozu, poněvadž se
samotížný oběh prakticky uvádí do provozu až při dosažení min. 40 0C a postupně zvyšuje cirkulaci s přibývající
teplotou. Při provozu na dřevo však může docházet k dehtování, bezchybný provoz kotle vyžaduje vyšší
teplotu.
Ve vyšších podlažích dochází ke zvyšování výkonu vytápění při nižších venkovních teplotách, kdy dojde ke
zvýšení teploty teplonosného média. V nižších podlažích je nárůst výkonu o poznání nižší a tímto dochází
k nerovnoměrnosti vytápění objektu. Uvedený jev je možno částečně kompenzovat osazením termostatických
radiátorových ventilů (tyto musí být určeny pro samotížné soustavy).
Instalaci termoventilů v soustavách provozovaných nouzově bez akumulační nádrže nutno vždy pečlivě zvážit
s ohledem na skutečnost, aby nedošlo k přetopení kotle při jejich uzavření. Vždy je nutno ponechat v systému
patřičný počet těles bez termostatických hlavic, jejich součtový výkon musí být vyšší než tlumený výkon plně
naloženého kotle. Navíc je nutno použít termoventily určené pro samotížné soustavy.
Samotížný systém pro nouzový provoz je zakreslen ve variantě „B“. Obdobně jej lze aplikovat i u dalších variant
s omezením, plynoucích z jednotlivých aplikací.

4.4

Varianty „Z1“ - „Z4“

Jedná se o zapojení pro kotle VIADRUS P7C a VIADRUS HERCULES E68, které jsou z výroby osazeny
elektronickou regulací. Elektrické zařízení je v hydraulických schématech zakresleno čárkovaně, schéma
elektro je zakresleno u jednotlivých kotlů.
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U schémat je vždy uvedeno pro které konkrétní kotle je schéma vhodné. Kombinace se solárním systém ohřevu
TV zde není zakreslena, tento musí být řízen samostatnou regulací. Aplikace solárního ohřevu TV je možná
ve všech případech, kde je zakreslen ohřev TV. Při solárním ohřevu je nutností osazení termostatické armatury
na výstupu TV z ohřívače pro omezení její teploty na přijatelnou hodnotu.
Varianty „Z1“ a „Z2“ využívají kotlovou regulaci kotlů VIADRUS HERCULES E68. Tato zvládá řízení jednoho
topného okruhu ve spojení s akumulační nádrži, pomocí přídavných modulů je možno rozšířit počet topných
okruhů až na 5 možná je rovněž dálková správa přes internet pomocí externího modulu a mobilní aplikace.
Varianty „Z3“ a „Z4“ využívají kotlovou regulaci kotlů VIADRUS P7C. Tato zvládá řízení dvou topných okruhů
a ve spojení s akumulačními nádržemi, možná je rovněž dálková správa přes internet pomocí externího wifi
modulu.

4.5

Varianty „A“ - „K“

Jedná se o varianty s jedním a více topnými okruhy. Zde musí být pro řízení systému spotřeby tepla použito
nadřazené regulace, doporučený typ SIEMENS RVS 46. U všech hydraulických schémat je následně uvedena
tabulka pro nastavení předmětné nadřazené regulace. V další kapitole jsou zakreslena schémata elektrického
zapojení. Součástí každého schématu je tabulka s uvedením komponent, které je nutno samostatně dokoupit
jako volitelné příslušenství kotle.
Nadřazená regulace řídí připojené okruhy spotřeby tepla. Řízení vytápění je ekvitermní, na základě venkovní
teploty, jednotlivé okruhy jsou na sobě nezávislé. Volitelně lze vytápění řídit v součinnosti s prostorovými
regulátory. Nadřazená regulace řídí rovněž ohřev TV, solární okruh, cirkulační čerpadlo TV, další zdroj tepla.
Mimo topnou sezónu je pak nahřátá akumulační nádrž zdrojem tepla pro ohřev TV.
Jednotlivá schémata jsou zakreslena vždy jako maximální pro použitou regulaci. V případě potřeby je možno
regulaci rozšířit o další moduly propojením po datové lince.
Elektrické zařízení, ovládané nadřazenou regulací, není ve schématech pro přehlednost zakresleno, jsou zde
označeny jen jednotlivé elementy. Nadřazená regulace je osazena v externím rozváděči.
Výstupní teplota kotlů s ručním přikládáním je teplota regulována termostatickým regulátorem, vždy je nutno
zvolit přiměřenou vsázku paliva.
Nadřazená regulace má rovněž funkci nuceného odvodu tepla. Pokud by mělo dojít k přetopení kotle, regulace
odvede teplo do topného systému a zabrání tak havarijnímu vychlazování.

4.6
4.6.1

Kombinace kotlů s dalšími zdroji tepla (varianty „D“ - „K“)
Kombinace se solárním systémem

Solární systém je vhodným doplňkem kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním přiměřeného výkonu. 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.
Zapojení dle schémat „E“ a „I“ využívají přednostního solárního ohřevu zásobníku TV v akumulační nádrži.
Tento přednostní ohřev je možno použít do velkosti solárního pole max. 5 m2 (pro ploché kolektory). Důvodem
je velikost teplosměnné plochy horního výměníku.
Obecně je nutno solární systém dimenzovat s ohledem na spotřebu tepla, velikost akumulace a plochu
teplosměnného výměníku. Pro dobrou účinnost přenosu tepla je doporučeno min. 1 m2 plochy výměníku na
4 m2 plochy absorbéru plochého kolektoru.
4.6.2

Kombinace se zdrojem tepla na tuhá paliva.

Ve schématech „D“ - „H“ jsou zakresleny další zdroje tepla, kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Typickým
příkladem jsou krbové vložky s teplosměnným výměníkem. Tyto zdroje tepla musí být samostatně chráněny
před přetopením dle podmínek výrobce.
Oběhové čerpadlo přídavného kotle je řízeno pomocí dvou termostatů. Termostat na výstupním potrubí kotle
uvede do provozu až po dosažení nastavené teploty. Současně ale musí v kotli hořet palivo, aby nedocházelo
ke zpětnému vychlazování již nahřáté akumulační nádrže přes vyhaslý kotel. Přítomnost hoření v kotli hlídá
termostat, který je umístěn na kouřovodu. Zde je nutno použít kapilární termostat k tomuto účelu určený, např.
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z dodávky fy. Regulus, typ 95600105, 0-300°C, kapilára inox. nebo spalinový termostat ESBE CTF 150. (Chod
oběhového čerpadla lze rovněž řídit automatikou, určenou pro řízení přívodu vzduchu ke krbovým vložkám.)
Termostatický směšovací ventil ESBE, uvedený v tabulce v příslušné kapitole, zde nemusí vyhovovat potřebě
na směšovanou teplotu zpátečky alternativního zdroje. Obecně se u kotlů z ocelových plechů používá vyšší
teplota. Pro uvedení oběhového čerpadla do provozu pak nastavíme přiměřeně vyšší teplotu, cca 65 - 75 0C.
V případě, že výrobce striktně vyžaduje osadit směšovací ventil zpátečky na vyšší teplotu, osadíme jej pro
tento zdroj tepla samostatně.
Schémata jsou samozřejmě plně použitelná i při vypuštění těchto dalších zdrojů tepla, současně dojde
k vypuštění čerpadla a obou termostatů.
4.6.3

Kombinace s tepelným čerpadlem, elektrokotel.

Schémata „I“ - „K“ řeší kombinaci kotle s ručním přikládáním a tepelného čerpadla, kde hlavním zdrojem tepla
je kotel. Při použití uvedených schémat se předpokládá se instalace, tepelného čerpadla vzduch – voda jako
doplňkový zdroj tepla. Tepelné čerpadlo bude samostatně vyrábět teplo v přechodném období, mimo topnou
sezónu pak zajistí ohřev TV. Souběžný provoz TČ spolu s kotlem je zde nevhodný, schémata jsou zakreslena
pro alternativní provoz.
Instalace tepelného čerpadla pro vytápění objektu s sebou přináší nezanedbatelné snížení nákladů na
elektrickou energii pro spotřebu celé domácnosti díky zvláštní sazbě za elektrickou energii. Pro přiznání sazby
(D56) je požadováno, aby nominální výkon tepelného čerpadla kryl min. 60% tepelné ztráty objektu.
Pokud je v systému nainstalováno tepelné čerpadlo, je na zvážení, zda je ekonomické současně instalovat
solární systém. Jeho návratnost se výrazně prodlouží. Mimo topnou sezonu se TV ohřeje tepelným čerpadlem
za cca 1/3 ceny elektrické energie, než při prostém elektro ohřevu.
Namísto tepelného čerpadla může být beze změny zapojení použitý elektrokotel. Elektrokotel zde slouží jako
záložní zdroj tepla pro případ dlouhodobé nepřítomnosti v objektu nebo momentálního nedostatku paliva. Pro
ohřev TV mimo topnou sezónu je i v tomto případě ekonomičtější elektrická vložka v akumulační nádrži.

4.7

Potrubí a armatury

V tomto oddíle jsou uvedeny doporučené dimenze potrubí a armatury pro kotle do výkonu 50 kW. Pro kotle
větších výkonu nutno dimenzovat potrubí a armatury na základě výpočtu hydraulických ztrát.
4.7.1

Dimenze potrubí a armatur

Ve schématech nejsou dimenze uvedeny. Pro kotle s výkonem do cca 20 kW je doporučená dimenze potrubí
a armatur DN 20. Pro kotle do výkonu cca 30 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur DN 25, do 25 kW
je přípustná je i DN 20. Pro kotle od výkonu nad 30 kW je doporučená dimenze potrubí a armatur DN 32.
4.7.2

Termostatické směšovací ventily

Pro dlouhodobě spolehlivý provoz je nutno udržovat teplotu vratné vody na vstupu do kotle na min. hodnotě,
uvedené v technických údajích u jednotlivých kotlů. Proto 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
Vnitřní závit
Vnější závit

do 20 kW max.
VTC 311 / xx 0C RP ¾“
VTC 312 / xx 0C G 1“

20 – 35 kW
VTC 412 / xx 0C

G 1“

35 – 41 kW
VTC 511 / xx 0C RP 1“
VTC 512 / xx 0C G 1¼ “

Pozn.
Na trhu jsou různé termostatické armatury bez garance těsnosti zkratovacího potrubí při přiměřeném
dynamickém tlaku. Při použití takovéto termostatické armatury pak může dojde k situaci, že zkratovací okruh
termostatické armatury nedokáže překonat dynamický odpor otopné soustavy a bude trvale zkratován kotlový
okruh. Kotel pak bude přetápět a do systému nebude odcházet topná voda.
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4.7.3

Oběhová čerpadla, směšovací ventily, termostatické ventily

V samostatných topných okruzích budou osazena elektronicky řízená oběhová čerpadla s energetickou
náročností tř. A, např. GRUNDFOS ALPHA 2, Wilo Stratos Pico aj.
Pro čerpadla pouze primárních okruhů (topné okruhy mají samostatná čerpadla) volíme jednodušší oběhová
čerpadla, např. GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40, pro kotle nad 30 kW pak raději ALPHA 2L 25-60.
Oběhové čerpadlo okruhu pro ohřev TV v zásobníku volíme obdobné.
Typy a dimenze směšovacích ventilů jednotlivých topných okruhů je třeba dimenzovat s ohledem na
předpokládaný průtok. Tento je dán přenášeným výkonem a teplotním spádem v okruhu. Těmto podmínkám
musí odpovídat Kvs trojcestného směšovacího ventilu.
Směšovací ventil ÚV volíme tak, aby tlaková ztráta na něm byla cca 3 kPa.
4.7.4

Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech
Pokud je vratné (i přívodní)
potrubí vedeno od kotle vzhůru,
může dojít k nechtěné cirkulaci
vody v jedné trubce. Teplejší voda
stoupá
středem
vzhůru
a
ochlazená pak klesá dolů po
obvodu trubky. Stává se to u
potrubí od DN 25 výše.
V případě, že k tomuto jevu může
dojít - obvykle při ohřevu TV mimo
topnou sezónu, lze dané situaci
zabránit vložením svislého úseku
potrubí, ve kterém by muselo dojít
k opačnému proudění.
Viz. obrázek
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4.8

Příklady doporučených zapojení - hydraulická schémata

V této kapitole jsou zakreslena jednotlivá hydraulická schémata možných aplikací.
4.8.1

Z1.... Varianta s 1 topným okruhem, s

ohřevem TV v samostatném zásobníku

(VIADRUS HERCULES E68)
Předmětné hydraulické schéma splňuje podmínky pro přiznání dotace. Součtový objem akumulačních
nádrží a zásobníkového ohřívače TV musí být minimálně 55 L / kW výkonu kotle.
Zde je zakresleno hydraulické schéma s akumulační nádrží, s jedním topným okruhem a okruhem ohřevu TV
pro kotel na kusové dřevo VIADRUS HERCULES E68. Vytápění a ohřev TV v zásobníkovém ohřívači zde řídí
kotlová automatika VERA BORD 360 fy. BRAGER . Elektrické zapojení viz. „Elektroschéma zapojení kotle
VIADRUS HERCULES E68“. Ke kotli lze dokoupit internetový modul s připojením pro dálkovou správu přes
internet.
Topný okruh je směšovaný. Řízení vytápění lze volit jako: Ekvitermní s vazbou na vnitřní teplotu, nebo pouze
dle teploty v referenční místnosti, nebo čistě ekvitermní. Jako prostorový přístroj je možno použít libovolný
prostorový termostat s vlastním napájením, tento je s automatikou propojen dvouvodičově. Ohřev akumulační
nádrže řídí rovněž kotlová automatika.

Legenda:
1
2
3
4
5
6

Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj - termostat
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S

7 Expanzní nádoba - přídavná
8 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
9 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
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4.8.2

Z2.... Varianta s více topným okruhy, s

ohřevem TV v samostatném zásobníku

(VIADRUS HERCULES E68)
Předmětné hydraulické schéma splňuje podmínky pro přiznání dotace. Součtový objem akumulačních
nádrží a zásobníkového ohřívače TV musí být minimálně 55 L / kW výkonu kotle.
Zde je zakresleno hydraulické schéma s akumulační nádrží, s více topnými okruhy a okruhem ohřevu TV pro
kotel na kusové dřevo VIADRUS HERCULES E68. Vytápění a ohřev TV v zásobníkovém ohřívači zde řídí
kotlová automatika VERA BORD 360 fy. BRAGER. Elektrické zapojení viz. „Elektroschéma zapojení kotle
VIADRUS HERCULES E68“.
Pro druhý a další topný okruh je nutno kotlovou automatiku dovybavit přídavným modulem CENTRA BORD 100
z dodávky výrobce kotlové automatiky. Přídavný modul dokáže ovládat jeden až dva směšované topné okruhy,
maximálně lze osadit dva přídavné moduly. Celkový počet směšovaných topných okruhů je max. 5. Ke kotli
lze dokoupit internetový modul s připojením pro dálkovou správu přes internet.
Všechny topné okruhy jsou směšované. Řízení vytápění lze volit jako: Ekvitermní s vazbou na vnitřní teplotu,
nebo pouze dle teploty v referenční místnosti, nebo čistě ekvitermní. Jako prostorové přístroje je možno použít
libovolný prostorový termostat s vlastním napájením, tento je s automatikou propojen dvouvodičově. Ohřev
akumulační nádrže řídí rovněž kotlová automatika.

Legenda:
1
2
3
4
5
6

Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj - termostat
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S

7 Expanzní nádoba - přídavná
8 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
9 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
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4.8.3

Z3.... Varianta s 1 - 2 topnými okruhy, s

ohřevem TV v samostatném zásobníku

(VIADRUS P7C)
Popis a legenda na další straně.
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Na předchozí straně je zakresleno hydraulické schéma s akumulační nádrží, se dvěma topnými
okruhy a okruhem ohřevu TV pro pyrolyzní kotel na kusové dřevo VIADRUS P7C. Vytápění a ohřev TV
v zásobníkovém ohřívači zde řídí kotlová automatika EcoMAX 860D.
Otopný systém může být jedno nebo dvou okruhový, oba okruhy jsou směšované. Řízení vytápění lze volit
jako: Ekvitermní s vazbou na vnitřní teplotu, nebo pouze dle teploty v referenční místnosti, nebo čistě
ekvitermní. Jako prostorový přístroj je vhodné použití panelu ecoSTER200, tento je s kotlem propojen
čtyřvodičově. Pro druhý okruh lze k panelu připojit pokojové čidlo referenční místnosti. V případě
jednookruhového vytápění lze namísto panelu ecoSTER200 použít prostorový termostat s vlastním napájením.
Ohřev akumulační nádrže a volitelně i přídavných nádrží řídí rovněž kotlová automatika. V případě nedostatku
paliva je uveden do provozu záložní zdroj tepla.
Kotel musí být osazen zařízením proti přetopení, alternativně namísto tlakové expanzní nádoby použít
otevřenou expanzní nádobu.
Zakreslené schéma je zde jako maximální pro danou automatiku (bez rozšiřujících modulů - tyto nejsou
předmětem dodávky fy. VIADRUS). Elektrické zapojení viz. „Elektroschéma zapojení kotle VIADRUS P7C“.
Ke kotli lze dokoupit internetový modul s wifi připojením pro dálkovou správu přes internet.
Předmětné hydraulické schéma splňuje podmínky pro přiznání dotace. Součtový objem akumulačních
nádrží a zásobníkového ohřívače TV musí být minimálně 55 L / kW výkonu kotle.
Legenda:
1 Kotel VIADRUS P7C
2 Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
3 Pokojový panel ecoSTER200
3a Pokojový termostat (BTr2)
4 Expanzní nádoba
5 Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, (součtový
objem akumulace vč. zás. TV min 55 L / kW výkonu)
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně

4.8.4

Z4....Varianta s 1 - 2 topnými okruhy, s

10 Třícestný směšovací ventil SIEMENS
230 V - 3. bod. ovládání
11 Záložní zdroj tepla
12 Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
13 Odpad
14 Přídavná akumulační nádrž AKU ECONOMY S
15 Dvoucestný ventil SIEMENS DN 25,
typ I/VBZ1 s oboustranným servopohonem
typ SMP 28/20, 230 V, 2-bodové ovládání
Alternativně lze použít třícestný ventil
TG/XBZ1 (dod. Viadrus) a vývod B zaslepit.

ohřevem TV ve vnořeném zásobníku

(VIADRUS P7C)
Na další straně je zakresleno hydraulické schéma s akumulační nádrží, s vnořeným zásobníkem pro ohřev TV.
Jedná se o modifikaci předchozího hydraulického schématu, platí zde výše uvedené.
Předmětné hydraulické schéma splňuje podmínky pro přiznání dotace. Součtový objem akumulačních
nádrží a zásobníkového ohřívače TV musí být minimálně 55 L / kW výkonu kotle.
Legenda:
1 Kotel VIADRUS P7C
2 Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
3 Pokojový panel ecoSTER200
3a Pokojový termostat (BTr2)
4 Expanzní nádoba
5 Akumulační nádrž AKU COMBI S, (součtový
objem akumulace vč. zás. TV min 55 L / kW výkonu)
6 Expanzní nádoba - přídavná
7 Zásobníkový ohřívač TV integrovaný
8 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
9 Elektroohřev ovládán samostatně

10 Třícestný směšovací ventil SIEMENS
230 V - 3. bod. ovládání
11 Záložní zdroj tepla
12 Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
13 Odpad
14 Přídavná akumulační nádrž AKU ECONOMY S
15 Dvoucestný ventil SIEMENS DN 25,
typ I/VBZ1 s oboustranným servopohonem
typ SMP 28/20, 230 V, 2-bodové ovládání
Alternativně lze použít třícestný ventil
TG/XBZ1 (dod. Viadrus) a vývod B zaslepit.
16 Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32)
typ TG/XBZ1 (1¼) s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.

Hydraulické schéma na další straně.
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Z4 Popis a legenda na předchozí straně.
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4.8.5

A....Varianta s jedním topným okruhem a okruhem ohřevu TV

Jedná se o nejjednodušší jednookruhové zapojení s akumulační nádrží. Řízení vytápění je ekvitermní, na
základě venkovní teploty s vazbou na teplotu prostoru.
Nadřazená regulace má rovněž funkci nuceného odvodu tepla. Pokud by mělo dojít k přetopení kotle, regulace
odvede teplo do topného systému a zabrání tak havarijnímu vychlazování.
Mimo topnou sezónu je pak nahřátá akumulační nádrž zdrojem tepla pro ohřev TV. Regulátor řídí rovněž
spínání elektrického ohřevu TV v případku nedostatku tepla.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem min. 50 L/kW
Expanzní nádoba - přídavná
Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace A
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6031
I
Releový výstup QX22 modul 1
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdoje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Multifunkční
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
S B41/B42
S B4
85
Zap
S B3
Vždy
Dle požadavku zákazníka
Ano
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4.8.6

B....Varianta s jedním topným okruhem a okruhem ohřevu TV
s možností samotížného provozu

Jedná se o nejjednodušší jednookruhové zapojení s akumulační nádrží. Řízení vytápění je ekvitermní, na
základě venkovní teploty s vazbou na teplotu prostoru.
Nadřazená regulace má rovněž funkci nuceného odvodu tepla. Pokud by mělo dojít k přetopení kotle, regulace
odvede teplo do topného systému a zabrání tak havarijnímu vychlazování.
Mimo topnou sezónu je pak nahřátá akumulační nádrž zdrojem tepla pro ohřev TV. Regulátor řídí rovněž
spínání elektrického ohřevu TV v případku nedostatku tepla.
V případě výpadku proudu nebo poruše zařízení je možno využít samotížný systém. Potrubní rozvod,
zakreslený silně, musí být pro samotížný provoz nadimenzován. Úseky, lemované přerušovanou filalovou
barvou jsou zkratovací pro samotížný provoz. Uzavírací armatury na nich jsou fialově vybarveny. Tyto musí
být při běžném provozu uzavřeny. Spádování samotížných úseků potrubí musí být ve smyslu, jak je naznačeno.
S ohledem na možnost přehřátí zásobníkového ohřívače TV při samotížném provozu je na jeho výstupu
osazena třícestná směšovací armatura pro ochranu před vysokou teplotou v systému TV.

Legenda:
1
2
3
4
5
6

Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S,
doporučený objem min. 50 L/kW
7 Expanzní nádoba - přídavná
8 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný

9 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
10 Elektrický ohřev zásobníkového ohřívače TV
11 Třícestný termostatický ventil pro omezení
teploty teplé vody pro spotřebu.
X Úsek potrubí potřebný pro samotížný provoz,
uzavírací armatura zde při běžném provozu
uzavřena (označena fialovou výplní).
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace A
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6031
I
Releový výstup QX22 modul 1
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdoje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Multifunkční
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
S B41/B42
S B4
85
Zap
S B3
Vždy
Dle požadavku zákazníka
Ano
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4.8.7

C....Varianta s jedním topným okruhem, okruhem ohřevu TV,
v kombinaci se solárním ohřevem

Obdoba jednookruhového zapojení s akumulační nádrží Z11. Řízení vytápění je ekvitermní, na základě
venkovní teploty s vazbou na teplotu prostoru. Systém je doplněn solárním ohřevem, který je řízen společným
regulátorem.
Kombinace se solárním ohřevem je vhodná v období mimo topnou sezónu. Regulátor řídí rovněž spínání
elektrického ohřevu TV v případku nedostatku tepla.
Nadřazená regulace má rovněž funkci nuceného odvodu tepla. Pokud by mělo dojít k přetopení kotle, regulace
odvede teplo do topného systému a zabrání tak havarijnímu vychlazování.
Mimo topnou sezónu je pak nahřátá akumulační nádrž zdrojem tepla pro ohřev TV.

V případě použití akumulační
nádrže s vnořeným zásobníkem TV
použít zjednodušené zapojení
dle schémat E, H.

Legenda:
1
2
3
4
5
6

Otopný systém (radiátorový, podlahové vytápění)
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S,
doporučený objem 50 L/kW

7 Expanzní nádoba - přídavná
8 Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
9 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
10 Expanzní nádoba solárního okruhu
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ
TG/XBZ3/4 s oboustranným servopohonem
typ SMP 28/20, 230 V, 2-bodové ovládání
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Samostatně zakoupené příslušenství regulace, není součástí dodávky kotle:

Konfigurace Z12
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6030
I
Releový výstup QX21 modul 1
6031
I
Releový výstup QX22 modul 1
6032
I
Releový výstup QX23 modul 1
6040
I
Vstup čidla BX1 rozšiřující modul 1
6041
I
Vstup čidla BX2 rozšiřující modul 1
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4720
I
Automatické zablokování zdoje
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Multifunkční
Solární akční člen zásobníku K8
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Čerpadlo kolektoru Q5
Čidlo kolektoru B6
Čidlo TUV B31
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
S B41/B42
S B4
85
Zap
Ano
S B3/B31
Vždy
Dle požadavku zákazníka
Ano
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Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem 50 L/kW
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní nádoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ
TG/XBZ3/4 s oboustranným servopohonem
typ SMP 28/20, 230 V, 2-bodové ovládání
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
13 Spalinový termostat, osazen v kouřovodu, nastaven na cca 110°C
14 Příložný termostat, nastaven na cca 65°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Legenda:

4.8.8

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

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

Zap
El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K8
Cirkulační čerpadlo Q4
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
Ano
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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Legenda:
1 Směšovaný topný okruh
2 Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
3 Expanzní nádoba
4 Odpad
5 Pokojový přístroj
6 Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
7 Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
8 Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
9 Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
10 Expanzní nádoba solárního okruhu
11 Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4 s oboustranným
servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
13 Spalinový termostat, osazen v kouřovodu, nastaven na cca 110°C
14 Příložný termostat, nastaven na cca 65°C
15 SIEMENS TG/XBZ1 (1¼) + servopohon SMP 28/20, 230 V, 2-bod.

4.8.9

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

Konfigurace E
5715
I
Topný okruh 2
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Releový výstup QX21 modul 2
6035
I
Releový výstup QX23 modul 2
6037
I
Releový výstup QX21 modul 3
6038
I
Releový výstup QX22 modul 3
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K8
Solární akční člen zásobníku K8
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
Ano
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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13
14
15
16

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Vnořený zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní nádoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4 s oboustranným
servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
Spalinový termostat, osazen v kouřovodu, nastaven na cca 110°C
Příložný termostat, nastaven na cca 65°C
SIEMENS TG/XBZ1 (1¼) + servopohon SMP 28/20, 230 V, 2-bod.
Bazén

Legenda:

4.8.10

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

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

Zap
El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Čerpadlo bazénu Q19
Čerpadlo bazénu Q19
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Solární akční člen zásobníku K18
Solární akční člen zásobníku K18
Čidlo TV B31
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Povolení ohřevu bazénu zdrojem
Povolení ohřevu bazénu solárem
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU ECONOMY S, doporučený objem 50 L/kW
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Zásobníkový ohřívač TV kombinovaný
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní nádoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
13 Spalinový termostat, osazen v kouřovodu, nastaven na cca 110°C
14 Příložný termostat, nastaven na cca 65°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Legenda:

4.8.11

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

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

Zap
El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Solární akční člen zásobníku K8
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Čerpadlo kolektoru 2. Q16
Čidlo kolektoru 2. B61
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
Ano
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Vnořený zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní nádoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl
12 Zdroj tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním,
povinně osazen zařízením proti přetopení
13 Spalinový termostat, osazen v kouřovodu, nastaven na cca 110°C
14 Příložný termostat, nastaven na cca 65°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Legenda:

4.8.12

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

Konfigurace H
5715
I
Topný okruh 2
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Releový výstup QX21 modul 2
6035
I
Releový výstup QX23 modul 2
6037
I
Releový výstup QX21 modul 3
6042
I
Vstup čidla BX21 modul 2
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
El. Top. Spirála TV K6
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Čerpadlo kolektoru 2. Q16
Čidlo kolektoru 2. B61
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Vnořený zásobníkový ohřívač TV s výhřevnou vložkou
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní nádoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS VXP47.20, Kv=4, DN 20, pohon SFP21
Tepelné čerpadlo, ovládání chodu FX23-QX23
Oběhové čerpadlo ovládané tepelným čerpadlem
Termostat cca 50°C - blokace chodu tepelného čerpadla
Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl
16 Elektrický ohřev ovládán samostatně

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Legenda:

4.8.13

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

Konfigurace I
5715
I
Topný okruh 2
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Releový výstup QX21 modul 2
6035
I
Releový výstup QX23 modul 2
6037
I
Releový výstup QX21 modul 3
6038
I
Releový výstup QX22 modul 3
6041
I
Vstup čidla BX22 modul 1
6043
I
Vstup čidla BX22 modul 2
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4783
I
S připojením soláru
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Čerpadlo kotle na dřevo Q10
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Multifunkční
Solár do TV
Cirkulační čerpadlo Q4
Požadavek na teplo K27
Solární akční člen zásobníku K8
Solární akční člen zásobníku K8
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Čidlo společného náběhu B10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
Ano
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Vnořený zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
Tepelné čerpadlo, ovládání chodu FX23-QX23
Oběhové čerpadlo ovládané tepelným čerpadlem
Termostat cca 50°C - blokace chodu tepelného čerpadla
Elektrický ohřev ovládán samostatně

Legenda:

4.8.14

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

Konfigurace J
5715
I
Topný okruh 2
5721
I
Topný okruh 3
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6036
I
Releový výstup QX21 modul 3
6038
I
Releový výstup QX23 modul 3
6041
I
Vstup čidla BX22 modul 1
6044
I
Vstup čidla BX22 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Zap
Čerpadlo kotle na dřevo Q10
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Multifunkčení
Cirkulační čerpadlo Q4
Požadavek na teplo K27
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Čidlo společného náběhu B10
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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16
17

12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Směšovaný topný okruh
Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02
Expanzní nádoba
Odpad
Pokojový přístroj
Akumulační nádrž AKU COMBI S, doporučený objem 50 L/kW,
Expanzní nádoba - přídavná
výkonu kotle
Vnořený zásobníkový ohřívač TV
Expanzní nádoba zásobníkového ohřívače TV
Expanzní násoba solárního okruhu
Třícestný ventil SIEMENS DN 25 (32) typ TG/XBZ1 (1¼)
s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
Tepelné čerpadlo, ovládání chodu FX23-QX23
Oběhové čerpadlo ovládané tepelným čerpadlem
Termostat cca 50°C - blokace chodu tepelného čerpadla
Třícestný ventil SIEMENS DN 20, typ TG/XBZ3/4 s oboustranným servopohonem typ SMP 28/20, 230 V, 2-bod. ovl.
Elektrický ohřev ovládán samostatně
Bazén

Legenda:

4.8.15

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

KonfiguraceK
5715
I
Topný okruh 2
5890
I
Výstup relé QX1
5892
I
Výstup relé QX3
5930
I
Vstup čidla BX1
5931
I
Vstup čidla BX2
5980
I
Funkce vstupu EX1
6020
I
Funkce rozšiřujícího modulu 1
6021
I
Funkce rozšiřujícího modulu 2
6022
I
Funkce rozšiřujícího modulu 3
6033
I
Releový výstup QX21 modul 2
6034
I
Releový výstup QX22 modul 2
6036
I
Releový výstup QX21 modul 3
6037
I
Releový výstup QX22 modul 3
6038
I
Releový výstup QX23 modul 3
6041
I
Vstup čidla BX22 modul 1
6043
I
Vstup čidla BX21 modul 3
6044
I
Vstup čidla BX22 modul 3
6054
I
Funkce vstupu H2 modul 2
6062
I
Funkce vstupu H2 modul 3
Příprava TV
1620
F
Přiřazení programu
1630
F
Přednost nabíjení
Solár
3825
F
Doba nabíjení u relativní přednosti
3830
F
Funkce startu kolektoru
Kotel na dřevo
4102
F
Blokování ostatních zdrojů
4137
F
Připojení zásobníku
Vyrovnávací zásobník
4755
I
Teplota zpětného chlazení
4756
I
Zpětné chlazení TO/TV
4810
O
Plné nabíjení
Zásobník TV
5022
F
Čidlo regulace TV
5040
O
Ochrana proti vybíjení
5060
F
Uvolnění El. Topné spirály
5090
F
S vyrovnávacím zásobníkem

Zap
Čerpadlo kotle na dřevo Q10
Akční člen TV Q3
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41
Blokování zdroje tepla
Topný okruh 2
Solár do TV
Multifunkčení
Solární akční člen bazénu K18
Solární akční člen bazénu K18
Cirkulační čerpadlo Q4
Čerpadlo bazénu Q19
Požadavek na teplo K27
Čidlo teploty kotle na dřevo B22
Čidlo bazénu B13
Čidlo společného náběhu B10
Povolení ohřevu bazénu solárem
Povolení ohřevu bazénu zdrojem
Časový program 4/TV
dle výkonové rezervy zdroje
15
cca. 15-60
dle výkonu kotle na TP
S B41/B42
85
Zap
???
B3
Vždy
Léto
Ano
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4.9

Schémata elektro zapojení k jednotlivým hydraulickým schématům

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

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

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

Mísící ventil TO1
Mísící ventil TO2
Mísící ventil TO3
Čerpadlo TO1
Akční člen TV
Cirkulační čerpadlo
Čerpadlo solárního kolektoru
Čerpadlo TO2
Čerpadlo kotle
Čerpadlo bazénu
Čerpadlo TO3
El.topná spirála TV
Solární akční člen zásobníku
Solární akční člen bazénu
Požadavek na teplo (tepelné
čerpadlo nebo elektrokotel)
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4.9.1

A, B .... elektro schéma
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4.9.2

C .... elektro schéma
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4.9.3

D .... elektro schéma
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4.9.4

E .... elektro schéma
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4.9.5

F .... elektro schéma
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4.9.6

G .... elektro schéma

Projekční podklady VIADRUS - kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním - 08/2019

strana č.

90

4.9.7

H .... elektro schéma
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4.9.8

I ..... elektro schéma
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4.9.9

J .... elektro schéma
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4.9.10

K .... elektro schéma
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