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CHAFFOTEAUX – VÍCE NEŽ 100 LET V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ 

CHAFFOTEAUX je velkou evropskou značkou pro topení a ohřev teplé vody pro byty a domy. Více než 100 let zkušeností 

při tvorbě komfortu bydlení je trvalým obdobím vývoje a inovací. Dlouhá historie úspěchů, dlouholetých zkušeností a 

kvalitních produktů je základem a povzbuzením pro budoucnost plnou výzev. 

CHAFFOTEAUX dlouhodobě navrhuje multi-energetické systémy, které integrují nejnovější poznatky, inovace a trendy v 

oblasti úspor energie ale také ochrany životního prostředí.  

CHAFFOTEAUX nabízí dlouhodobě pro všechny profesionály inovativní a efektivní řešení, která jsou přístupná všem.  

CHAFFOTEAUX dlouhodobě vyvíjí novou řadu hybridního řešení – inteligentní a flexibilní kombinace kondenzačního kotle 

a tepelného čerpadla, stejně jako komlexní řešení samostatného systému tepelného čerpadla – s jednoduchou instalací.  

CHAFFOTEAUX působí v ČR od roku 1993. Opírá se o rozsáhlou síť odborných montážních firem a servisního zázemí. To 

pro uživatele znamená profesionální službu Chaffoteaux – záruku vhodného výběru spotřebiče, jeho umístění, správnou 

montáž a kvalitní údržbu spotřebiče. To vše slouží uživateli pro bezpečnost a dlouhou životnost s minimálními provozními 

náklady.  
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ENERGY LABEL 
Zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody musí být vybaveny energetickým štítkem, který uživateli poskytne jednoznačné 

základní informace potřebné pro porovnání stejných výrobků – zejména energetickou třídu a základní údaje o výkonu.  

Energetická třída spolu s dalšími údaji musí být uvedeny v technických parametrech výrobků, stejně jako v obchodní                    

a jiné dokumentaci. 

 

ErP REGULATIONS = ECODESIGN 
Nová pravidla ErP stanoví minimální energetickou účinnost výrobků pro topení a ohřev teplé vody. Splnění těchto 

požadavků je podmínkou pro možnost označení CE na výrobku a tím i možností pro prodej výrobků v zemích EU. Tyto 

nové limity mají za cíl zvýšit celkovou energetickou účinnost výrobků resp. snížit jejich energetickou náročnost a nahradit 

na trhu zastaralé a neekonomické technologie.  

 

 

Energetický štítek výrobku 

 

                                                Energetický štítek plynového kotle 

 

 

Energetický štítek soustavy 

 
              Energetický štítek smíšené topné soustavy s plynovým kotlem 

 

 

 

 

 

Výrobce 

Označení topné soustavy 

Energetická třída výrobku 

(topení a ohřevu TV)  

Energetická třída soustavy 

Solární systém 

Akumulace tepla 

Regulace 

Doplňkový zdroj tepla 

Výrobce 

Označení výrobku 

Topení 

Ohřev TV  

a profil ohřevu 

Energetická třída 

Jmenovitý výkon 

Hlučnost 

 

 

 

 

Všechny výrobky CHAFFOTEAUX  

splňují požadavky a předpisy: 

 

ENERGY LABEL 
a 

ErP REGULATIONS  
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EXPERT CONTROL 

jeden ovladač pro všechny výrobky 

 
 

JEDNOTNÝ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ  

Všechny CHAFFOTEAUX výrobky můžete ovládat jedním multifunkčním ovládacím prvkem – EXPERT 

CONTROL. Slouží nejen jako dálkové ovládání, ale současně jako pohodlný pokojový termostat 

(modulační), který komunikuje s uživatelem nebo servisem česky. Rychlá ebus2 komunikace zajistí 

spolehlivost a stabilitu systému. Použitím jednoho místa pro regulaci celého systému získáte maximální 

přehled a úspory. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Kotel                          Hydraulický modul              Solární systém           Tepelné čerpadlo  

 

VOLBA REGULACE  

Vhodná volba regulace (pokojový termostat a venkovní čidlo) a současně aktivace funkce optimalizace 

topení – SRA - kotlů CHAFFOTEAUX  zaručuje maximální účinnost zařízení a současně maximální tepelnou 

pohodu a úspory energie.  

Kvalitní modulační termostat minimalizuje přetápění místnosti a dokáže výrazným způsobem omezit náklady na teplo.  

Modulační termostat Expert Control ve spojení s funkcí SRA minimalizuje na minimum přetápění místnosti. Snížením 

teploty místnosti o 1 °C může uspořit až 5 % spotřebované energie. 

 

TYP KOTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kondenzační kotel  

s aktivní funcí SRA 

 Kondenzační kotel  

s aktivní funcí SRA 

 Kondenzační kotel  

s aktivní funcí SRA 

 Kondenzační kotel  

s aktivní funcí SRA 
         

REGULACE 

 EASY CONTROL  EXPERT CONTROL  EXPERT CONTROL 

VENKOVNÍ ČIDLO 

 EXPERT CONTROL 

VENKOVNÍ ČIDLO 

HYDRAULICKÝ MODUL 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

ÚSPORA  23 %  25 %  > 25 %  35 % 
 

 

EXPERT CONTROL = modulační 

termostat (odporový), který mění 

teplotu kotle v závislosti na rozdílu 

skutečné a nastavené teploty místnosti 
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SRA funkce – optimalizace vytápění  

CHAFFOTEAX výrobky disponují inteligentní funkcí SRA, která pro uživatele usnadňuje ovládání a 

současně optimalizuje funkci topení. Při aktivaci funkce se automaticky mění teplota topení v závislosti 

na vnitřní, venkovní nebo vnitřní a venkovní teplotě (ekvitermní regulace) a to tak, aby náklady na topení 

byly za všech okolností co nejnižší.  

I v automatickém režimu může ale uživatel provádět korekci automaticky nastavených parametrů topného systému. 

Jediným stiskem tlačítka SRA můžete přejít do ručního provozu – nastavit požadovanou teplotu topení. Snadno a rychle. 

Použití funkce SRA snižuje počet on/off cyklů, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost. 

Funkce SRA přináší maximální tepelnou pohodu a maximální úspory. Nejlepší výsledky Vám zajistí použití modulačních 

termostatů Expert Control nebo Zone Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCE COMFORT TEPLÉ VODY 

Funkce COMFORT zajistí možnost maximálních úspor při ohřevu teplé vody. 

Potřeba teplé vody není v průběhu celého dne stejná. Funkce COMFORT zajistí možnost aktivně ovlivnit teplotu a čas, 

kdy je potřeba teplé vody nejvyšší.  

Funkcí COMFORT můžete měnit chování kotle při ohřevu teplé vody v režimech: 

- pouze průtokový ohřev – funkce COMFORT vypnuta 

- trvalá dodávka s konstantní teplotou vody, 7 dní v týdnu a 24 hodin 

- dodávka teplé vody dle časového programu 

Funkce COMFORT je snadno ovladatelná tlačítkem na kotli. Jednoduché časové programy jsou přednastaveny přímo 

v kotli. 

V případě použití termostatu Expert Control získáte možnost nastavení zcela individuálního týdenního časového 

programu s možností volby denní a útlumové teploty teplé vody.  

*) Funkce Comfort se může lišit dle typu kotle (průtok, vestavěný zásobník nebo externí zásobník).  

   INOA Green nemá tlačítko Comfort na ovládacím panelu – nastavení jen přes ovládací menu. 

 

 

 

 

U systému s kondenzačním kotlem může 

použití modulačních termostatů (Expert 

Control nebo Zone Control) a venkovního 

čidla přinést celkovou úsporu až 35 % 

v porovnání se starým kotlem bez regulace. 

Vysoký komfort – bez přetápění 

Nízký komfort - přetápění 

Čas 
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KONDENZAČNÍ KOTLE  

Kondenzační technologie Chaffoteaux zvyšuje energetickou účinnost kotlů, pro vybrané kotle zvyšuje 

regulační rozsah, zvyšuje tepelný komfort a tepelnou pohodu uživatele.            

Usnadňuje použití profesionálům i koncovým uživatelům. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondenzační výměník – jak to pracuje ? 

Kondenzační výměník umožňuje dodatečné snížení teploty spalin vratnou vodou z topného systému. Spalinám je 

odebráno teplo a vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje (denně až 15 litrů u kotlů pro rodinné domy).  

Spaliny odcházející z kotle mají maximální teplotu 70 °C (při teplotě kotle 80 °C). Účinnost kondenzačního kotle může 

dosáhnout až 109 %. 

Kondenzační výměník – co získám ? 

Kondenzační výměník maximálně využívá teplo obsažené v palivu. Současně minimalizuje vliv na životní prostředí -  

až o 25 % snižuje tvorbu CO2, emise CO a NOx jsou minimální. 

 

 

 

 

1 - Nízkoeneregtické modulační čerpadlo 
Snížení spotřeby elektrické energie 

Tichý a klidný chod 

Různé režimy provozu 

Optimalizováno pro maximální účinnost 

Led signalizace provozu  

2 - Přehledný hydraulický blok 
Maximum shodných dílů pro všechny kotle 

By-pass topného okruhu 

Pojistný ventil topení 3 bar 

Pojistný ventil 7 bar (kotle se zásobníkem) 

Integrované dopouštění 

 

3 – Regulační rozsah 1 : 10 
1 : 10 pro většinu kotlů 

Výkon se přizpůsobí skutečné potřebě 

Omezení on/off cyklů hořáku 

Snížení spotřeby 

Citlivé pro topení i teplou vodu  

4 – Jednoduché ovládání a displej 
Přehledný displej s jasnými symboly  

Zobrazení provozního stavu kotle 

Symbol komunikace se solárním systémem 

Parametry uživatele 

Parametry pro servis  
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VESTAVĚNÝ ZÁSOBNÍK  

PHAROS GREEN – zásobník 105 litrů 

PHAROS ZELIOS – solární zásobník 180 litrů  
Stacionární kotel se zásobníkem. Stratifikační ohřev teplé vody je tvořen 

zásobníkem, nabíjecím čerpadlem a deskovým výměníkem. Zásobník se plní od 

nejvyššího místa (v místě odběru) směrem dolů. Poskytuje zživateli teplou vodu již 

po 5-ti minutách od studeného startu kotle.  

Pharos Zelios je vybaven kompletním příslušenstvím pro solární okruh – prvky 

hydraulickými i regulačními. 

NIAGARA C GREEN – nerezový zásobník 40 litrů  

Závěsný kotel, která nahradí klasický zásobník o objemu až 100 litrů. Zvolený 

systém stratifikačního zásobníku je nejvýkonnějším systémem pro ohřev TV. Voda je 

odebírána ze zásobníku nabíjecím čerpadlem s proměnnými otáčkami a ohřívána 

v deskovém výměníku na požadovanou teplotu. Následně se vrací zpět do zásobníku, 

který plní od nejvyššího místa (v místě odběru) směrem dolů. Poskytuje pro uživatele 

teplou vodu již po 5-ti minutách od studeného startu kotle. Ohřev vody v jednom 

pracovním cyklu. Rychle a tiše.
 
 

SERELIA GREEN – nerezový zásobník 15 litrů  
Ideální řešení při výměně za stávající průtokový kotel při 

požadavku na zvýšení komfortu. Nahradí klasický zásobník o 

objemu 40 litrů. Ohřev TV je zajištěn sériovým zapojením 

deskového výměníku a zásobníku. Zásobník je vždy plněn vodou 

předehřátou na min. 40 °C. V zásobníku je voda dále dohřívána. 

Teplá voda je kontrolována teplotou a průtokem. Systém 

poskytuje větší množství teplé vody než běžné zásobníky. Funkce 

COMFORT nabízí možnost nastavit denní a noční teplotu 

zásobníku s jednoduchým časovým programem.  

PRŮTOKOVÝ OHŘEV s mikroakumulací  

INOA GREEN  

Základní komfort pro koupelnu s umyvadlem, sprchou nebo občas využívanou 

vanou a dřezem. Ohřev TV je aktivován pouze při odběru. Voda je ohřívána 

v deskovém výměníku. Volbou vyššího výkonu získáte větší množství teplé vody. 

Funkci Comfort můžete zvolit v menu kotle. 

PIGMA GREEN 
Zvýšený komfort a rychlejší dodávka TV pro jednu koupelnu s umyvadlem, sprchou 

nebo občas využívanou vanou a dřezem. Ohřev teplé vody je aktivován průtokem 

nebo teplotou. Kotel je vybaven funkcí Comfort (udržuje v kotli předehřátou teplou 

vodu pro rychlejší dodávku). Funkci Comfort je možno časově naprogramovat nebo 

úplně vypnout.  Voda je ohřívána a teplotně udržována v deskovém výměníku – 

MIKRO akumulace.   

EXTERNÍ ZÁSOBNÍK 

TALIA GREEN SYSTEM  

Tradiční způsob ohřevu vody v externím zásobníku umístěném u kotle nebo na 

jiném vhodném místě (např. koupelna). Vzdálenost není překážkou.  

Třícestný ventil a odporové čidlo teploty v zásobníku jsou dodávkou kotle.  

Kombinací velikosti zásobníku a výkonu kotle dosáhnete komfortu podle Vašich 

představ. Vždy se najde řešení.  
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Provedení Závěsné 

Určení kotle průtokový ohřev vestavěný zásobník 

Technologie kondenzační kondenzační kondenzační kondenzační 

Název 
INOA 

GREEN 

PIGMA 

GREEN 

SERELIA 

GREEN 

NIAGARA C 

GREEN 

Výkon v kW 24 / 29 25 / 30 / 35 25 25 / 35 

Spalinový výměník hliníková slitina nerez nerez nerez 

Způsob ohřevu TV deskový výměník 
deskový výměník - 

MIKRO akumulace 

15 litrů + deskový 

MIDI akumulace 

2x 20 litrů 

vrstvený zásobník 

Dodávka TV (l/min) 10,5 / 13,2 12,2 / 14,1 / 16,0 13,7 18,8 / 22,1 

Regulační rozsah 1 : 4 1 : 4 1 : 10 1 : 10 

Využití 
    

Topení - zdroj tepla     
Ohřev TV – zdroj 

tepla 
  a/nebo   a/nebo   a/nebo  

Využití obnov. zdrojů solární předehřev TV solární předehřev TV solární předehřev TV solární předehřev TV 

 

  

  

Využití v koupelně 

(vyšší výkon = větší 

množství TV) 

 

 /  

 

 /  

 

/  

 

 /  

Funkce Comfort TV  s omezením    

Funkce SRA topení   s omezením    

Termostat e-Bus2     

Termostat on/off     

Venkovní čidlo     

Havarijní čidlo 

podlaha 

x    

Ovládací panel 

 

  

 

rodinné domy 
 

Byty 
 

bytové domy 
 

kaskády kotlů 

2x 

2x 

 

 

VÝBĚR KOTLE  
 

V nabídce  Chaffoteaux  najdete kotle různých provedení a různých výkonů. Kotle vhodné do bytů, ale i kotle 

pro bytové domy.  Doporučujeme orientovat se při výběru požadovaným komfortem teplé vody.  
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závěsné Stacionární Provedení 

externí zásobník zásobník vestavěný Určení kotle 

kondenzační kondenzační kondenzační Kondenzační Technologie 

TALIA 

GREEN SYSTEM 

TALIA 

GREEN HP 

PHAROS 

GREEN 

PHAROS  

ZELIOS 
Název 

12 / 25 / 35 45 až 150 25 / 35 25 Výkon v kW 

nerez nerez nerez nerez Spalinový výměník 

externí zásobník 
vrstvený zásobník 

Způsob ohřevu TV 
105 l 180 l se solárem 

dle velikosti zásobníku a výkonu 23,5 / 27,5 23,5 / 35,0 - solár Dodávka TV 

1 : 10 1 : 4 1 : 10 1 : 10 Regulační rozsah 

    

Využití 

    Topení - zdroj tepla 

 a/nebo   a/nebo    a  Ohřev TV – zdroj 

tepla 
solární ohřev TV solární ohřev TV  solární ohřev TV  Využití obnov. 

Zdrojů 
 

 
 

  

 

 

 /  

 

 /  

 

 /  

 

 /  

Využití v koupelně 

(vyšší výkon = větší 

množství TV) 

    Funkce Comfort TV 

    Funkce SRA topení 

    Termostat e-Bus2 

    Termostat on/off 

    Venkovní čidlo 

    Havarijní čidlo 

podlaha 

 

Ovládací panel 

 
umyvadlo 

 
sprcha 

 
vana 

 
komunikace  

Chaffoteaux 

 

2x 

2x 

2x 2x 

2x 

2x 2x 

2x 

2x 2x 

2x 

 

 

VÝBĚR KOTLE  
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CHAFFOTEAUX 

INOA GREEN PIGMA GREEN 

Způsob ohřevu teplé vody: průtokový ohřev 

Spalinový výměník: hliníková slitina nerez 

Označení výrobku:            24 EU 29 EU 25 EU 30 EU 35 EU 

Kondenzační kotel: ANO ANO ANO ANO ANO 

Nízkoteplotní kotel: NE NE NE NE NE 

Provedení kotle B1: NE NE NE NE NE 

Kogenerační ohřívač:  NE  NE  NE  NE  NE 

položka označení jednotka hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota 

Jmenovitý tepelný výkon Pn kW 23 28 22 27 30 

Užitečný tepelný 

výkon 

při Pn 80/60 °C P4 kW 23 28,4 21,5 27,3 30,2 

při 30% Pn a 50/30 °C P1 kW 6,9 6,9 6,5 8,2 9,1 

Sezónní energetická účinnost vytápění ηs % 93 92 93 92 92 

Účinnost vytápění 

- k výhřevnosti 

při Pn a 80/60 °C η4 % 88 88,1 87,9 87,9 87,9 

při 30% Pn a 40/30 °C η1 % 97,6 97,3 98,2 97,5 97,2 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV   XL XL XL XL XL 

Energetická účinnost ohřevu TV η wh % 85 84 85 84 83 

Denní spotřeba elektrické energie při TV Qelec kWh 0,15 0,20 0,14 0,14 0,14 

Denní spotřeba paliva ohřevu TV Qfuel kWh 23,05 23,1 22,8 23,3 23,6 

Spotřeba 

pomocné 

elektrické energie 

při plném zatížení elmax kW 0,034 0,037 0,031 0,033 0,032 

při částečném zatížení elmin kW 0,014 0,013 0,017 0,017 0,017 

pohotovostní režim PSB kW 0,005 0,005 0,004 0,005 0,005 

Tepelná ztráta v režimu stand-by Pstby kW 0,053 0,054 0,054 0,056 0,057 

Emise oxidu dusíku NOx mg/kWh 37 64 56 50 45 

Hladina akustického výkonu LWA dB 50 51 52 53 52 

 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV   XL XL XL XL XL 

Energetická třída při topení     
     

Energetická třída při ohřevu TV     
     

Jmenovitý tepelný výkon Pn kW 23 38 22 27 30 

Roční spotřeba energie QHE kWh 47 57 42 53 58 

Roční spotřeba elektrické energie AEC kWh 33 38 32 32 31 

Roční spotřeba paliva  AFC GJ 18 18 18 18 19 

Sezónní energetická účinnost vytápění ηs % 92 92 93 92 92 

Energetická účinnost ohřevu TV ηwh % 85 84 85 84 83 

Hladina akustického výkonu LWA dB 50 51 52 53 52 

 
 

                                                                           
 
 

 

 

CHAFFOTEAUX – energetické parametry kotlů 
 

Uváděné energetické parametry vám pomohou při porovnání kotlů různých výrobců. Parametry jsou měřeny 

vždy při stejných podmínkách v laboratořích. V konkrétní instalaci pak mohou být parametry poněkud odlišné 

a to v závislosti na topné soustavě, tepelné ztrátě rozvodů, množství dodávané teplé vody a nastavení 

spotřebiče.  
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CHAFFOTEAUX 

TALIA GREEN SYSTEM 
SERELIA 

GREEN 
NIAGARA C GREEN PHAROS GREEN 

PHAROS 

ZELIOS 
TALIA GREEN HP 

externí zásobník vestavěný zásobník vestavěný zásobník externí zásobník 

nerez nerez nerez nerez 

12 EU 25 EU 35 EU 25 EU 25 EU 35 EU 25 FF 35 FF 25 FF 45 EU 65 EU 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota 

12 22 30 20 22 30 22 30 22 40 67 

11,7 21,5 30,3 21,5 21,1 30,3 21,5 30,3 21,5 39,8 57,3 

3,5 6,5 9,1 6,5 6,7 9,1 6,5 9,1 6,5 13,2 19,1 

92 93 93 93 93 93 93 93 93 91 94 

88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 87,4 89,0 

98,3 98,3 97,9 98,3 98,3 97,9 98,3 97,9 98,3 96,8 98,9 

- - . XL XL XL XXL XL XXL - - 

- - - 85 82 80 85 81 85 - - 

- - - 0,19 0,23 0,24 0,32 0,24 0,32 - - 

- - - 22,76 23,57 24,31 28,2 24,27 28,2 - - 

0,024 0,025 0,032 0,025 0,025 0,032 0,025 0,032 0,025 0,164 0,164 

0,018 0.015 0,017 0,015 0,015 0.017 0,015 0.017 0,015 0,041 0,041 

0,005 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,003 0,003 

0,05 0,053 0,056 0,053 0,053 0,056 0,051 0,054 0,051 - - 

31 69 65 69 69 65 69 65 69 - - 

45 49 50 52 49 49 50 51 50 57 57 

 

- - - XL XL XL XXL XL XXL - - 

           

- - - 
      

- - 

12 22 30 20 22 30 25 35 25 40 57 

24 37 53 37 57 53 57 53 57 - - 

- - - 42 51 54 70 53 70 - - 

- - - 18 19 19 22 19 22 - - 

92 93 93 93 93 93 93 93 93 91 94 

- - - 85 82 80 85 81 85 - - 

45 49 50 52 49 49 50 51 50 57 57 

 

 

 

 

 

CHAFFOTEAUX – energetické parametry kotlů 
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KOMPAKTNÍ 

 do každého prostoru se šířkou 40 cm 

 minimální odstupy od pláště kotle 

KOMFORT TEPLÉ VODY 

 kvalitní dodávka teplé vody 

 teplá voda dostupná během několika vteřin 

 zapalovací průtok < 2 l/min 

KOMFORT TOPENÍ 

 modulace výkonu 25 až 100 % 

 výkon pro topení individuálně nastavitelný  

 vestavěná ekvitermní regulace,  

 modulované čerpadlo s minimální spotřebou elektrické energie 

 vhodné pro malometrážní byty s minimálními tepelnými ztrátami  

 možnost komunikace se základním termostatem – stávajícím nebo novým 

 pro vyšší úspory modulační termostat Expert Control – úspora až 20 % 

SNADNÁ INSTALACE  

 snadná montáž – závěsné háky součástí dodávky kotle  

 dopouštění a filtr topení vestavěné do kotle 

 všechny komponenty dostupné z čela 

 s originální připojovací sadou nebudou hydraulické rozvody vidět 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby o 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

ERGONOMIE 

 snadné ovládání s přehledným displejem 

 

  

 

 

INOA GREEN                                                                          průtok 

JEDNODUCHOST A SPOLEHLIVOST PRO ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ 

Nástěnný kondenzační kotel s robustní hliníkovovou spalovací komorou. Průtokový ohřev teplé vody, vestavěná 

ekvitermní regulace topení, vysoká účinnost a snadné ovládání předurčuje kotel pro byty se základním komfortem teplé 

vody.   Lze použít s Vašim starým termostatem nebo s moderním termostatem Expert Control. Vždy ve srovnání se starším 

kotlem ušetříte. 

 

   

EEI <0,23 

Nová řídící jednotka                                                     

plně automatická regulace s max. bezpečností  

Spalinový výměník robustní konstrukce                   

z hliníkové slitiny a  sálavým hořákem  

Nízkoenergetické čerpadlo                       

s možností modulace otáček 

Kompaktní hydraulický blok                       

s nerezovým deskovým výměníkem pro ohřev TV 

Jednoduché ovládání                                          

tlačítky,  přehledný displej 
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INOA GREEN                                       24 EU 29 EU 

Výkon teplá voda max.  kW 23,0 28,4 

Výkon topení (80/60 °C) kW 5,3 - 22,9 5,8 - 28,4 

Výkon topení (50/30 °C) kW 5,9 – 24,4 6,4 - 30,2 

Palivo  ZP ZP 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 2,49 / 2,49 3,07 / 3,07 

Účinnost při Pjmen                (80/60 °C / 50/30 °C) 

                                               (30 % Pjmen a 30 °C) 
% 

97,5 / 103,9 

108,3 

97,8 / 104 

108,0 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)    

Teplota topení                 (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 

Teplota teplé vody (TV) °C 36 – 60 36 – 60 
Jmenovitý průtok TV – EN 13203  
(T=30 °C po dobu 10min) l/min 10,5 13,2 

Hodnocení dodávky teplé vody    
Připojení „turbo“ mm ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 5 

Teplota spalin max. °C 58 61 

Průtok spalin kg/hod 37,3 46 

Max. délka odkouření ø 60/100 m 10 10 

Max. délka odkouření ø 80/125 m 25 20 

Max. délka odkouření ø 2x 80 m 44 42 

Hmotnost kg 24 27 

Šířka x výška x hloubka mm 400 x 745 x 319 
Topení: Energetická třída / energ. účinnost 
sezonní - - / % A / 92 A / 92 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická 
účinnost - / % A / 85 A / 84 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XL XL 

Objednací číslo                                         33 10 447 33 10 448 

Cena bez DPH  29.900,- 31.500,- 

Doporučené příslušenství              sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením  

Objednací číslo                                                   33 18 228 33 18 228 

Cena bez DPH  1.050,- 1.050,- 

 

 

Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

  

 

 

INOA GREEN                                                                          průtok                                                           

∅  60/100     

s redukcí 

∅  80/125 

∅  2x 80 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 nejvyšší hodnocení kvality dodávky teplé vody dle EN 13203 

 teplá voda dostupná během několika vteřin 

 funkce COMFORT (předehřev TV) s možností časového programu 

 funkci COMFORT můžete jediným tlačítkem zapnout nebo zrušit 

 možno doplnit o předehřev teplé vody solárním nebo jiným systémem 

KOMFORT TOPENÍ 

 modulace výkonu již od 5 kW  

 výkon pro topení individuálně nastavitelný podle potřeb objektu 

 vestavěná ekvitermní regulace (podle venkovní teploty) 

 modulované čerpadlo s minimální spotřebou elektrické energie  

 funkce SRA – optimalizace topení - při aktivaci maximálně snižuje přetápění                        

a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na ruční provoz 

 vhodné pro malometrážní byty s minimálními tepelnými ztrátami 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 připojte modulační termostat Expert Control – úspora až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 závěs kotle, papírová maketa součástí dodávky, komponenty dostupné z čela 

 pojistný ventil, mechanický manometr, dopouštění - vše vestavěno do kotle 

 s originální připojovací sadou nebude hydraulické napojení vidět 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby o 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

 v kombinaci se solárními systémy možnosti dalších úspor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIGMA GREEN EVO                             PRŮTOK S MIKROAKUMULACÍ 

 

 

PIGMA GREEN                                             průtok s MIKRO akumulací 

KOMFORT TEPLÉ VODY S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY  

Kondenzační nástěnný kotel s ekvitermní regulací pro topení a ohřevem teplé vody průtokovým systémem s funkcí 

COMFORT (udržování na teplotě) a s MIKRO akumulací. Vše na minimálních rozměrech a s jednoduchým ovládáním. 

Funkci COMFORT lze jednoduše vypnout nebo časově programovat. Komfortní topení s možností dosáhnout 

maximálních úspor ve spotřebě paliva.    

 

 

Nízkoemisní hořák 

s regulačním rozsahem 1:4 

Modulované,                   

nízkoenergetické  čerpadlo 

Přehledný displej 

s jednoduchým ovládáním 

Nerezový výměník 

s isotermickým pláštěm  

5 let záruka 

Nerezový deskový výměník  

 

Kompaktní hydraulický blok 

 

EEI <0,23 
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PIGMA GREEN                                    25 EU 30 EU 35 EU 

Výkon teplá voda max.  kW 25,4 29,3 33,7 

Výkon topení (80/60 °C) kW 5,4-21,5 6,5-28,0 6,8-30,2 

Výkon topení (50/30 °C) kW 5,7-23,3 6,8-29,7 7,4-33.0 

Palivo  ZP / PROP ZP / PROP ZP / PROP 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 2,33 / 2,75 2,96 / 3,17 3,28 / 3,65 

Účinnost při Pjmen                (80/60 °C / 50/30 °C) 

                                               (30 % Pjmen a 30 °C) 
% 

97,5 / 105,8 

109,0 

97,6 / 106 

108,2 

97,6 / 106,4 

107,9 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)     

Teplota topení                 (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 

Teplota teplé vody (TV) °C 36 – 60 36 – 60 36 – 60 
Jmenovitý průtok TV – EN13203  
(T=30 °C po dobu 10min) l/min 12,2 14,1 16,0 

Hodnocení dodávky teplé vody     
Připojení „turbo“ mm ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 5 5 

Teplota spalin max. °C 64 64 64 

Průtok spalin kg/hod 42,8 49,4 56,9 

Max. délka odkouření ø 60/100 m 12 10 8 

Max. délka odkouření ø 80/125 m 29 24 19 

Max. délka odkouření ø 2x 80 m 60 50 35 

Hmotnost kg 32 35 36 

Šířka x výška mm 400 x 745 

Hloubka mm 318 388 
Topení: Energetická třída / energ. účinnost 
sezonní - - / % A / 93 A / 92 A / 92 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická 
účinnost - / % A / 85 A / 84 A / 83 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XL XL XL 

Objednací číslo                                         33 10 399 33 10 400 33 10 401 

Cena bez DPH  33.200,- 35.200,- 37.300,- 

Doporučené příslušenství              Sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením  

Objednací číslo                                                   33 18 228 33 18 228 33 18 228 

Cena bez DPH  1.050,- 1.050,- 1.050,- 

 

 

Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

 

Kaskáda kotlů – 

montáž, regulace, 

odkouření 

Strana 42-45 

 

Solární systémy, 

zásobníky a regulace 

Strana 61-68 

 

Tepelné čerpadlo – 

Hybrid 

Strana 47-50 

 

 

PIGMA GREEN                                             průtok s MIKRO akumulací 

 

166 

180 

318 (25 EU) 

388 (30,35 EU) 

ø 60/100     

 s redukcí 

ø 80/125 

ø 2x 80 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 množství teplé vody ovlivníte výkonem kotle (12, 25 nebo 35 kW) a objemem 

zásobníku 120 nebo 160 litrů (zásobníky BCH) nebo větší zásobníky 

 funkce COMFORT (pro zásobník) umožňuje volit způsob ohřevu zásobníku: 

ohřev teplé vody trvale nebo podle jednoduchého časového programu (ve 

vybavení kotle) 

  s EXPERT CONTROL až 4 časové úseky s denní a noční teplotou zásobníku 

KOMFORT TOPENÍ 

 modulace výkonu 10 až 100 % - mimo verzi 12 kW 

 vestavěná ekvitermní regulace (podle venkovní teploty)  

 modulované čerpadlo s minimální spotřebou (10 – 46 W)  

 funkce SRA – optimalizace topení při aktivaci maximálně snižuje přetápění                                      

a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na ruční provoz 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 pro vyšší úspory připojte modulační termostat Expert Control – až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 součástí kotle třícestný ventil a čidlo zásobníku, včetně dopouštění  

 všechny komponenty dostupné z čela 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

 ovládací panel a displej s jednoduchou obsluhou 

 kombinujte se solárním ohřevem nebo zásobníkem s tepelným čerpadlem – 

využijete obnovitelné zdroje a současně ušetříte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nízkoemisní hořák 

s regulačním rozsahem 1:10 

Modulované, 

nízkoenergetické čerpadlo 

Přehledný displej 

s jednoduchým ovládáním 

Nerezový výměník 

s isotermickým pláštěm  

5 let záruka 

Kompaktní hydraulický blok 

s třícestným ventilem  

a čidlem zásobníku 

Výstup spalin 

 

 

TALIA GREEN SYSTEM                        topení, topení a externí zásobník 

MNOŽSTVÍ TEPLÉ VODY PODLE VAŠICH POTŘEB 

Kondenzační kotel s ekvitermní regulací pro TOPENÍ nebo TOPENÍ + OHŘEV TV v externím zásobníku. Objem zásobníku 

lze volit podle požadavků na množství teplé vody a umístit kdekoli. Teplou vodu můžete ohřívat trvale nebo podle 

časového programu. Výkon kotle již od 2,4 kW (provedení 25 kW) umožňuje využití pro nízkoenergetické domy, 

malometrážní byty s maximální účinností, komfortem a minimálními náklady na provoz.    

 
 

 

 

EEI <0,23 
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TALIA GREEN SYSTEM                                                12 EU 25 EU 35 EU 
25 EU+ BCH 

120 
Výkon teplá voda max.  kW 11,7 25,0 33,7 25,0 

Výkon topení (80/60 °C) kW 2,9-11,7 2,4-21,5 3,4-30,3 2,4-21,5 

Výkon topení (50/30 °C) kW 3,2-12,8 2,6-23,4 3,6-33.0 2,6-23,4 

Palivo  ZP / PROP ZP / PROP 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 1,27 / 1,27 2,33 / 2,75 3,28 / 3,65 2,33 / 2,75 

Účinnost při Pjmen     (80/60 °C / 50/30 °C) 

                                 (30 % Pjmen a 30 °C) 
% 

97,6 / 106,6 

107,7 

97,8 / 106,2 

109,1 

97,7 / 106,5 

108,7 

97,8 / 106,2 

109,1 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)      
Teplota topení                 (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 

Teplota teplé vody (TV) °C 40 – 65 40 – 65 

Jmenovitý průtok TV - EN 13203  l/min dle objemu zásobníku  

(T=30 °C, 10 min)                              BCH 120 
                                                    BCH 160 l/min 

15,5 

17,8 

22,2 
24,6 

23,6 
26,0 

22,2 

24,6 

Trvalá dodávka teplé vody (T=30 °C) l/min 345 717 1003 717 

Hodnocení dodávky teplé vody      
Připojení „turbo“ mm ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80  

Třída NOx  5 5 5 5 

Teplota spalin max. °C 57 62 63 62 

Průtok spalin kg/hod 19,8 42,8 56,9 42,8 

Max. délka odkouření 60/100 m 16 12 8 12 

Max. délka odkouření 80/125 m 35 29 19 29 

Max. délka odkouření 2x 80 m 65 61 40 61 

Hmotnost kg 32 35 36 35 

Šířka x výška mm 440 x 745  

Hloubka mm 318 318 388 318 

Topení: Energetická třída / energ. účinnost sezonní - - / % A / 92 A / 93 A / 92 A / 93 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost - / % - / - - / - - / - - / - 
Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  - - - - 

Objednací číslo                                              33 10 404 33 10 405 33 10 406 33 10 405-S 

Cena bez DPH  33.100,- 34.100,- 37.500,- 43.200,- 

Doporučené příslušenství  Sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením  

Objednací číslo                                                        33 18 228 33 18 228 33 18 228 33 18 228 

Cena bez DPH  1.050,- 1.050,- 1.050,- 1.050,- 

   

 Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

 

Kaskáda kotlů – montáž, 

regulace, odkouření 

Strana 42-45 

 

Zásobníky teplé vody 

Strana 58-59 

 

Solární systémy, zásobníky a 

regulace 

Strana 61-68 

 

Tepelné čerpadlo – Hybrid 

Strana 47-50 

  

 

 

TALIA GREEN SYSTEM                        topení, topení a externí zásobník 

180 

166 

 

dopouštění 

319 (12,25 EU) 

388 (35 EU) 

ø 60/100      

s redukcí 

ø 80/125 

ø 2x 80 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 zajistí dostatek teplé vody pro koupelnu a rychlý dohřev vody pro další odběr 

 funkce COMFORT teplé vody: ohřev zásobníku trvale (24 hodin), dle časového 

programu (s teplotou den a noc), nebo jen průtokový ohřev 

 ve spojení s EXPERT CONTROL pro zásobník TV až 4 časové úseky  

 funkci Comfort ovládáte jediným tlačítkem – snadné 

 kontrola zásobníku průtokem a teplotou 

 nerezový zásobník, nerezový výměník – max. hygiena TV 

KOMFORT TOPENÍ 

  modulace od 2,5 kW do 25 kW plynule 

 výkon oddělený od výkonu topení  

 modulované čerpadlo s minimální spotřebou (10 – 46 W)  

 funkce SRA – optimalizace topení při aktivaci maximálně snižuje přetápění                                      

a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na ruční provoz 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 pro vyšší úspory připojte modulační termostat Expert Control – až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 kompletní dodávka včetně pojistného ventilu pro zásobník 7 bar 

 všechny komponenty dostupné z čela 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

 ovládací panel a displej s jednoduchou obsluhou 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

 možno doplnit o předehřev užitkové vody solárním nebo jiným systémem – můžete 

výrazně ušetřit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktní hydraulický blok  

 

Deskový výměník 

 

Nerezový zásobník 15 l  

s výměníkem – 5 let záruka 

 

 

 

SERELIA GREEN                                                 MIDI akumulace – 15 l 

ZVYŠTE SVŮJ KOMFORT TEPLÉ VODY 

Na minimální ploše – maximální komfort. Vestavěný nerezový zásobník 15 litrů se systémem ohřevu ECO-DELTA 

(předehřev deskovým výměníkem) nahradí běžný zásobník o objemu 40  litrů. Pro zajištění dostatku teplé vody kotel 

reaguje na průtok a současně i na tepotu zásobníku. Zásobník je díky deskovému výměníku vždy plněn vodou o teplotě 

min. 40 °C. Ideální jako náhrada za dosluhující kotel s průtokovým ohřevem.  

 
 

 

 

Nízkoemisní hořák 

s regulačním rozsahem 1:10 

Modulované            

nízkoenergetické čerpadlo 

Přehledný displej 

s jednoduchým ovládáním 

Nerezový výměník 

s isotermickým pláštěm  

5 let záruka 

EEI <0,23 
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SERELIA GREEN                                 25 EU 
Výkon teplá voda max.  kW 25,4 

Výkon topení (80/60 °C) kW 2,4 – 21,5 

Výkon topení (50/30 °C) kW 2,6 - 23,4 

Palivo  ZP / PROP 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 2,33 / 2,75 

Účinnost při Pjmen                (80/60 °C / 50/30 °C) 

                                               (30 % Pjmen a 30 °C) 
% 

97,8 / 106,2 

108,1 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)   
Teplota topení                 (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 

Teplota teplé vody (TV) °C 40 – 65 

Objem vestavěného zásobníku L 15 
Jmenovitý průtok TV - EN625               
                                    (T=30 °C po dobu 10min) l/min 13,7 

Průtok v průběhu 10 min                   (T=30 °C) l/10min 137 

Trvalá dodávka TV                               (T=30 °C) l/hod 717 

Max. přetlak zásobníku bar 7,0 
Hodnocení dodávky teplé vody - EN 13203   
Připojení „turbo“ mm ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 

Teplota spalin max. °C 62 

Průtok spalin kg/hod 42,8 

Max. délka odkouření 60/100 m 12 

Max. délka odkouření 80/125 m 29 

Max. délka odkouření 2x 80 m 61 

Hmotnost kg 43 

Šířka x výška x hloubka mm 440 x 745 x 480 
Topení: Energetická třída / energetická účinnost 
sezonní - - / % A / 93 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost - / % A / 85 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XL 

Objednací číslo                                                  33 10 403 

Cena bez DPH  42 500,-  

Doporučené příslušenství  Sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením 

Objednací číslo                                                             33 18 228 

Cena bez DPH  1.050,- 

 

 Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

 

Solární systémy, zásobníky a 

regulace 

Strana 61-68 

 

Tepelné čerpadlo – Hybrid 

Strana 47-50 

  

∅  60/100     

s redukcí 

∅  80/125 

∅  2x 80 

 

 

 

SERELIA GREEN                                                 MIDI akumulace – 15 l 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 dostatek teplé vody pro jednu až dvě koupelny  

 maximálně rychlý dohřev vody pro další odběr v jednom nabíjecím cyklu 

 nerezový zásobník, nerezový výměník – max. hygiena TV 

 stratifikační ohřev TV - dva zásobníky vzájemně spolupracující ve 

spojení s nabíjecím čerpadlem a deskovým výměníkem  

 funkce COMFORT teplé vody: ohřev zásobníku trvale (24 hodin), dle 

časového programu (s teplotou den a noc) nebo jen průtokový ohřev 

 ve spojení s EXPERT CONTROL pro zásobník TV až 4 časové úseky  

 spínání ohřevu jen teplotou, změna chování kotle dle průtoku a 

teploty  

KOMFORT TOPENÍ 

 vhodné i pro malometrážní byty – výkon od 2,5 kW 

 funkce SRA – optimalizace topení při aktivaci maximálně snižuje 

přetápění a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na 

ruční provoz 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 pro vyšší úspory připojte modulační termostat Expert Control – až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 dodávkou pojistný ventil 7 bar a expanze zásobníku 

 možnost napojení cirkulace TV 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

 možno doplnit o předehřev užitkové vody např. solárním systémem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIAGARA C GREEN                                                     akumulace 40 l 

NEJVYŠŠÍ KOMFORT, NA PŮDORYSU 60 x 48 CM  

Kondenzační nástěnný kotel s vestavěným nerezovým stratifikačním zásobníkem 40 litrů (2x 20 litrů). Ohřev vody je řešen 

nabíjecím čerpadlem – STRATIFIKAČNÍ zásobník. Zvolený systém ohřevu zajistí vysoce kvalitní dodávku teplé vody a 

nahradí běžný zásobník až 150 litrů. Vhodné až pro dvě koupelny. Topení a dostatek teplé vody s maximálním komfortem 

a maximálně úsporně. To je Niagara C Green.  

 
 

 

 

2 x 20 litrů vrstvený 

zásobník teplé vody 

z nerezové oceli  
Kondenzační výměník  

z nerezové oceli  

Nízkoemisní  

předsměšovaný 

hořák  

Hydraulický blok 

s  nabíjecím čerpadlem, 

včetně expanze 2 l a 

pojistným ventilem   

zásobníku  

Modulované 

čerpadlo, 

nízkoenergetické 

Přehledný displej 

s jednoduchým ovládáním 

EEI <0,23 
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NIAGARA C GREEN                                       25 EU 35 EU 

Výkon teplá voda max.  kW 25,4 33,7 

Výkon topení (80/60 °C) kW 2,4 – 21,5 3,4 – 30,3 

Výkon topení (40/30 °C) kW 2,6 - 23,4 3,6 – 33,0 

Palivo  ZP / PROP ZP / PROP 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 2,33 / 2,65 3,28 / 3,65 

Účinnost při Pjmen                (80/60 °C / 50/30 °C) 

                                               (30 % Pjmen a 30 °C) 
% 

97,8 / 106,2 

109,1 

97,7 / 106,5 

108,7 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)    
Teplota topení          (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 

Teplota teplé vody °C 40 – 65 40 – 65 

Objem vestavěného zásobníku l 40 

Jmenovitý průtok TV - EN625  (T=30 °C po dobu10min) l/min 19,0 23,0 

Průtok v průběhu 10 min (T=30 °C) l/10min 190 230 

Trvalá dodávka teplé vody l/hod 717 844 

Hodnocení dodávky teplé vody    
Max. přetlak zásobníku bar 7,0 

Provedení  Turbo Turbo 

Připojení „turbo“ mm ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 5 

Teplota spalin max. °C 63 65 

Průtok spalin kg/hod 41,0 51,0 

Max. délka odkouření 60/100 m 12 8 

Max. délka odkouření 80/125 m 32 24 

Max. délka odkouření 2x 80 m 60 35 

Hmotnost kg 57 60 

Šířka x výška x hloubka mm 600 x 950 x 470 

Topení: Energetická třída / energetická účinnost sezonní - - / % A / 93 A / 93 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost - / % A / 82 A / 80 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XL XL 

Objednací číslo                                                      33 10 336 33 10 337 

Cena bez DPH  49.900,- 53.900,- 

Doporučené příslušenství   

Sada kulových ventilů / Cena bez DPH                             33 18 435 / 960,- 33 18 435 / 960,- 

Montážní šablona s uzávěry / Cena bez DPH                   36 78 470 / 1.600,- 36 78 470 / 1.600,- 

 

 Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

 

Solární systémy, zásobníky a 

regulace 

Strana 61-68 

 

Tepelné čerpadlo – Hybrid 

Strana 47-50 

  

 

 

NIAGARA C GREEN                                                     akumulace 40 l 

312 – 25 EU 
 242 – 35 EU 

∅  60/100     

s redukcí 

∅  80/125 

∅  2x 80 
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SPOLEHLIVÁ A ROBUSTNÍ KONSTRUKCE  

 nerezový kondenzační výměník se zárukou 5 let 

 maximálně ekonomický, účinnost až 107 % 

 ekologický provoz – 5. třída NOx 

 vestavěná ekvitermní regulace 

 dodávka bez expanze a pojistného ventilu 

 HP 45, 65 – čerpadlo součástí dodávky kotle 

 HP 85, 100, 115 a 150 – čerpadlo samostatně instalované  

KOTLE SAMOSTATNĚ INSTALOVANÉ  

 topení nebo topení a ohřev TV 

 s originální regulací až 3 topné okruhy 

 možnost rozšíření o další 3 topné okruhy 

KASKÁDOVÉ KOTELNY  

 instalovaný výkon až 1088 kW (80/60 °C) 

 instalace zády k sobě – max. 8 kotlů nebo v řadě – max. 6 kotlů 

 instalace na stěnu nebo na nosnou konstrukci  

 hydraulické prvky pro rychlou montáž na zeď nebo nosnou konstrukci (pro kotle 

rozdělovač/sběrač, plyn, propojení, anuloid ……. ) 

SIEMENS RVS - EKVITERMNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE 

 pro komunikaci nutno využít originální Chaffoteaux převodník 

 základní sestava regulace pro 8 kotlů a tři topné okruhy, TV a cirkulace  

 rozšíření regulace o další topné okruhy a jiné zdroje tepla  

 dálkový dohled prostřednictvím web serveru 

 s kaskádovým regulátorem TVS 63.283 připojení nadřazené regulace 0 až 10 V  

(kaskádu řeší regulace, topné okruhy vyšší regulace). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 85, 100, 115, 150 HP 45, 65 EU 

Nerezový výměník  

5 let záruka 

Napojení systému spaliny/vzduch 

HP 45,65 EU – ø 80/125 

HP 85-150 – 2x ø 100 

 

Modulovaný,  

nízkoemisní hořák  

Regulace kotle  

Čerpadlo kotle 

HP 45,65 EU – uvnitř 

HP 85-150 – externí 

 

  

 

 

TALIA GREEN SYSTEM HP                                 kaskáda kotlů, topení  

RŮZNÉ VÝKONY, MAXIMÁLNÍ VARIABILITA  

Kotel pro topení, určený především pro kaskádové kotelny. V sestavách s maximálním počtem až 8 kotlů vytvoříte 

součtový výkon kotelny až 1.150 kW na minimální ploše a v každém prostoru. Originální příslušenství pak zajistí rychlou 

a jednoduchou montáž, vybudování kotelny během jediného dne. S originální regulací pak i maximální úspory.  

 
 

 

 

EEI <0,23 
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T. G. SYSTEM HP                         45 EU 65 EU 85 100 115 150 

Výkon max (80/60 °C) Pjmen kW 39,8 58,8 78,0 86,2 106,3 136,2 

Výkon topení (80/60 °C) – rozsah kW 11,8 – 39,8 17,6 – 58,8 19,8 – 78,0 21,9 – 86,2 26,9 – 106,3 34,4 - 136,2 

Výkon topení (50/30 °C) – rozsah kW 13,2 - 43,6 19,4 – 63,9 21,8 - 84,5 24,1 - 94,1 29,6 - 115,8 38,0 - 148,5 

Palivo – připoj. přetlak max.  ZP – 2,0 kPa / PROP – 5,0 kPa 

Spotřeba max. topení/TV (ZP) m3/hod 3,8 / 3,8 5,3 / 5,3 7,3 / 7,3 8,1 / 8,1 10,0 / 10,0 12,8 / 12,8 

Účinnost (80/60 °C) P jmen/min % 97,0/96,2 98,8/99,4 97,5/98,9 97,5/98,9 97,5/98,4 97,3/98,4 

Účinnost (40/30 °C) P jmen/min  % 106,5/107,4 108,2/109,8 106,1/109,3 107,7/109,3 107,7/108,6 107,2/108,7 

Roční účinnost (NNG 75/60°C/40/30°C) % / / / / / / 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)        

Teplota nastavitelná topení / TV °C 30 - 82 / 40 – 60  

Přetlak topení  bar 1,0 - 4,0 1,0 - 4,0 1,0 – 6,0 1,0 – 6,0 1,0 – 6,0 1,0 – 6,0 

Teplota spalin (80/60 °C) P jmen/min °C 68/63 68/63 68/63 68/63 76/65 74/63 

Teplota spalin (40/30 °C) P jmen/min °C 44/36 46/36 43/30 43/30 53/32 52/31 

Průtok spalin P jmen/min m3/h 53/16 74/22 102/26 113/28 143/36 182/46 

Třída NOx   5  5  5 5 5 5 

Parametry NOx max  mg/kWh 35 46 33 33 44 37 

Přetlak spalin  P jmen/min Pa 130/12 150/15 140/15 140/15 180/15 200/15 

Připojení spaliny / vzduchu  ø 80/125 s redukcí 2x ø 80 odděleně 2x ø 100 s redukcí ø 110/160 

Jmen. průtok topným okruhem m3/h 1,7 2,5 3,4 3,7 4,6 5,9 

Odpor výměníku Q jmen kPa 34 40 23 23 26 37 

Max. délka odkouření 
koncentricky 

m 
12,0 

(ø80/125) 

8,0  

(ø80/125) 

5,0 

(ø100/150) 

5,0 

(ø100/150) 
- - 

Max. délka odkouření  
Dělené vedení (S1+S2) 

m 
24+24  

(ø80) 

15+15  

(ø80) 

24+24  

(ø100/110) 

24+24  

(ø100/110) 

24+24  

(ø100/110) 

24+24  

(ø100/110) 

Hmotnost kg 45 50 80 83 83 90 

Šířka x výška x hloubka mm 440 x 745 465 x 888 

Hloubka mm 516 586 697 
Topení: Energetická třída / 
energetická účinnost sezonní - - / % A / 91 A / 94 - / 93 - / 93 - / 93 - / 93 

Ohřev TV: Energetická třída / 
energetická účinnost - / % - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Deklarovaný zátěžový profil 
ohřevu TV  - - - - - - 

Objednací číslo                    35 81 570 35 81 571 35 81 423 35 81 424 35 81 425 35 81 426 

Cena bez DPH  62.900,- 78.500,- 95.000.- 103.000,- 120.000,- 145.000,- 

Doporučené příslušenství     

Kotlové čerpadlo modulované                - Stratos Para 30-1/9 PWM Stratos Para 30-1/8 PWM 

včetně připojovací sady obj.č. součást kotle 35 90 636 35 90 637 

  - 9 500,- 12 500,- 

 

 

Regulace  termostaty  

(modulační, on/off)  

Strana 30-31 

 

Příslušenství 

pro montáž 

Strana 32  

Kaskáda kotlů  

– montáž, regulace, 

odkouření 

Strana 42-45 
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TALIA GREEN SYSTEM HP                                 kaskáda kotlů, topení 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 ohřev TV nabíjecím čerpadlem s deskovým výměníkem a zásobník 105 l 

 zásobník s vnitřní úpravou skloemail a ochrannou anodou 

 dostatek teplé vody pro dvě koupelny 

 maximálně rychlá dodávka TV ze studeného stavu,  dohřev <5 min při odběru 

 funkce COMFORT teplé vody: ohřev zásobníku trvale (24 hodin) nebo dle 

jednoduchého časového programu (s teplotou den a noc) 

 ve spojení s EXPERT CONTROL pro zásobník až 4 časové úseky a dvě teplotní úrovně  

 kontrola zásobníku teplotou, dle průtoku se mění chování kotle 

KOMFORT TOPENÍ 

 modulace výkonu 10 až 100 % - např. od 2,č kW do 21 kW 

 modulované čerpadlo s minimální spotřebou (10 – 46 W)  

 funkce SRA – optimalizace topení při aktivaci maximálně snižuje přetápění                                      

a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na ruční provoz 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 pro vyšší úspory připojte modulační termostat Expert Control – až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 součástí kotle pojistný ventil topení i teplé vody  

 volitelné připojovací sady s dopouštěním, cirkulační čerpadlo, expanze teplé vody 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti podle EN 92/42, snížení spotřeby o 20 až 30 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší)  

 snížení spotřeby oběhového čerpadla až o 70 % 

 zvažujete solární ohřev teplé vody – podívejte se na PHAROS ZELIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAROS GREEN                                        kondenzační centrála - 105 l  

MAXIMUM KOMFORTU NA MINIMÁLNÍ PLOŠE  

Na ploše pouhých 0,42 m2 stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem 105 litrů. Maximální komfort díky 

vrstvenému zásobníku s nabíjecím čerpadlem. Dostatek teplé vody i pro náročné aplikace i více koupelen. Komfortní 

topení s velkým regulačním rozsahem od 2,5 kW.  

 
 

 

 

EEI <0,23 

 

 

 

 

 

 

 

Nízkoemisní nerezový hořák  

s regulačním rozsahem 1:10 

Nerezový  

spalinový výměník 

 

Multifunkční displej            

se snadným ovládáním 

Nízkoenenergetické 

čerpadlo  s modulací 

otáček 

Kompaktní hydraulický 

blok s deskovým 

výměníkem  

Stratifikační zásobník 

105 l s ochrannou anodou Nabíjecí čerpadlo 

zásobníku 

Expanze 12 l 

 pro topení 
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PHAROS GREEN EVO                              25 35 
Výkon teplá voda max.  kW 25,4 33,7 

Výkon topení (80/60 °C) kW 2,4-21,5 3,4-30,3 

Výkon topení (50/30 °C) kW 2,6-23,4 3,6-33,0 

Palivo  ZP / PROP ZP / PROP 

Spotřeba max. topení / TUV (ZP) m3/hod 2,33 / 2,75 3,28 / 3,65 

Účinnost Pjmen (80/60 °C) / (50/30 °C)  
                P30% (-/30 °C) 

% 

% 

97,8 / 106,2 

109,1 

97,7 / 106,5  

108,0 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)    
Teplota topení       (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 35–82 / 20-45 
Teplota teplé vody (TV) °C 40 – 65 40 – 65 

Objem vestavěného zásobníku l 105 105 
Jmenovitý průtok TV - EN625                                      
(T=30 °C po dobu 10min) 

l/min 23,5 27,5 

Průtok v průběhu 10 min (T=30 °C) l/10min 235 275 

Trvalá dodávka TV (T=30 °C) l/hod 717 1003 

Ekvivalentní objem zásobníku l 180 200 

Hodnocení dodávky teplé vody    
Max. přetlak zásobníku bar 7,0 /hodnota vestavěného pojistného ventilu/ 

Provedení  Turbo 

Připojení „turbo“ mm ø 80/125 s redukcí ø 60/100 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 5 

Teplota spalin max. °C 62 72 

Průtok spalin kg/hod 41,6 55,2 

délka odkouření 60/100 m 10 6 

délka odkouření 80/125 m 27 18 

délka odkouření 2x 80 m 60 39 

Hmotnost kg 111 116 

Expanze topení l 12 12 

Šířka x výška x hloubka mm 600 x 1700 x 600 

Topení: Energetická třída / energetická účinnost 
sezonní - - / % A / 93 A / 93 

Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost - / % A / 85 A / 81 

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XXL XL 

Objednací číslo                              33 10 720 33 10 721 

Cena bez DPH  65.500,- 73.000,- 

Doporučené příslušenství  připojovací sada levá / pravá nebo horní 

Objednací číslo                                       33 18 462 /  33 18 438 /  33 18 411 

Cena bez DPH  5.800,- / 5.800,- / 6.800,- 

 

 Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

  

A= plyn   /    D= topení výstup  /   E= topení zpátečka  /  F= studená voda vstup   /   G= teplá voda výstup   /   H= cirkulace 

x: 142 mm pro ø80/125 

    200 mm s adaptérem na ø60/100  

Horní připojení 

 

 

PHAROS GREEN                                        kondenzační centrála - 105 l 
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KOMFORT TEPLÉ VODY 

 maximální komfort zajištěn kombinací deskový výměník +nabíjecí čerpadlo + 

zásobník 180 litrů se solárním ohřevem teplé vody 

 automatický trvalý ohřev zásobníku solárním systémem, plynem pouze dohřev 

 dostatek TV pro více koupelen,  maximálně rychlá dodávka TV ze studeného stavu,  

plynový dohřev <5 min po odběru 

 funkce COMFORT teplé vody: ohřev zásobníku trvale (24 hodin) nebo dle 

jednoduchého časového programu   (s teplotou den a noc) 

 ve spojení s EXPERT CONTROL pro zásobník až 4 časové úseky a dvě teplotní úrovně  

 kontrola zásobníku teplotou, dle průtoku se mění chování kotle 

KOMFORT TOPENÍ 

 modulace výkonu 10 až 100 % - od 2,5 kW do 25 kW 

 výkon pro topení individuálně nastavitelný  

 funkce SRA – optimalizace topení při aktivaci maximálně snižuje přetápění                                      

a snižuje spotřebu, funkci lze snadno vypnout a přejít na ruční provoz 

 funkce havarijního termostatu výstupu podlahového topení přímo v kotli  

 možnost komunikace s termostaty typu on/off nebo e-Bus 

 pro vyšší úspory připojte modulační termostat Expert Control – až 20 % 

 s příslušenstvím až 6 nezávislých topných okruhů, každý s termostatem 

SNADNÁ INSTALACE  

 kompletně vybaveno včetně solární regulace a solární čerpadlové skupiny 

 variabilita technických řešení vedení spaliny / vzduch 

EKONOMIE A EKOLOGIE 

 nejvyšší hodnocení účinnosti 

podle EN 92/42, snížení spotřeby o 

30 až 50 % 

 maximálně ekologický, snížení CO2 

až o 40 %, 5. třída NOx (nejlepší) 

 Doporučujeme pokojové 

termostaty EXPERT CONTROL  

 

 

 

Kombinujte se  solárním kolektorem   

XP 2.5-1 V nebo XP 2.5-1 H             

o celkové ploše 2,53 m2. 

VYUŽIJTE ZVÝHODNĚNOU CENU  

SESTAVY 

 

 

 

 

 

 

PHAROS ZELIOS               kondenzační centrála 180 l se solární podporou 

KOMFORT A MAXIMUM ÚSPOR  

Na ploše pouhých 0,42 m2 stacionární kondenzační kotel se zásobníkem 180 litrů a s výměníkem pro solární ohřev teplé 

vody. VČETNĚ kompletní SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY. Vrstvený zásobník s nabíjecím čerpadlem ve spojení se 

solárním ohřevem TV zajistí maximální komfort s minimálními náklady. Komfortní topení s velkým regulačním rozsahem.  

 
 

 

 

Nízkoemisní hořák  

s regulačním 

rozsahem 1:10 

Expanze 16 l  

pro solární okruh 

Multifunkční  

displej             

Expanze topení 

s objemem 12 l 

 

Solární čerpadlová 

skupina s čerpadlem, 

regulací průtoku, 

odplyněním,  

pojistným ventilem, 

systémem plnění 

Solární výměník  

Nabíjecí čerpadlo 

zásobníku 

Stratifikační 

zásobník 180 l 

s ochrannou anodou 

 

Zásobník pro  

úkap „glykolu“ 1,5 l 

Nízkoenenergetické 

čerpadlo  s modulací 

otáček 

 

Deskový výměník  

pro ohřev TV 

 

Nerezový  

výměník spalin 

 

Digitální  

solární regulace  

včetně čidel 

-50% 

EEI <0,23 
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PHAROS ZELIOS EVO                                                  25 FF 25 FF SESTAVA 

Výkon teplá voda max.  kW 25,4 25,4 

Výkon topení (80/60 °C) kW 2,4-21,5 2,4-21,5 

Výkon topení (50/30 °C) kW 2,6-23,4 2,6-23,4 

Palivo  ZP / PROP 

Spotřeba max. topení / TV (ZP) m3/hod 2,33 / 2,75 

Účinnost Pjmen (80/60 °C) / Pjmen (50/30 °C) / P30% (-/30 °C) % 97,8 / 106,2 / 108,4 % 

Hodnocení účinnosti (EN 92/42)   

Teplota topení                                  (klasické/nízkoteplotní) °C 35–82 / 20-45 °C 
Teplota teplé vody (TV) °C 40 – 65 °C 

Objem vestavěného zásobníku  l 180 (skloemail s ochrannou anodou) 

Jmenovitý průtok TV bez solární podpory - EN625 (T=30 °C, 10  min) l/min 23,5 l/min 

Jmenovitý průtok TV se solární podporou - EN625 (T=30 °C, 10 min) l/min 35,6 l/min 

Hodnocení dodávky teplé vody    

Max. přetlak zásobníku /hodnota vestavěného pojistného ventilu/ bar 7,0  

Připojení „turbo“ mm ø 80/125, s redukcí ø 60/100 nebo ø 2x 80 

Třída NOx  5 

Teplota spalin max. °C 74 

Max. délka odkouření pro systém 60/100 - 80/125  -  2x 80 m 10 – 27 – 60 

Expanze topení / solární l 11 / 16 

Šířka x výška x hloubka mm 600 x 2000 x 600  

Topení: Energetická třída / energetická účinnost sezonní - - / % A / 93  

Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost - / % A / 85  

Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV  XXL  

Objednací číslo  33 10 327 33 10 327-S 

Cena bez DPH                                                                     

 

94.500,-       obsahuje 

solární regulace a čidla 

solár. hydraulická skupina 

expanze topení a solár 

109.500,- obsahuje 

1x solární panel 2,53 m2 

připojovací sada a 

prvky pro instalaci na 

šikmou střechu 

Doporučené příslušenství  připojovací sada levá / pravá nebo horní 

Objednací číslo                                                                                 33 18 462 /  33 18 438 /  33 18 411 

Cena bez DPH  5.800,- / 5.800,- / 6.800,- 

 

 Regulace - termostaty 

(modulační, on/off) 

Strana 30-31 

 

Montáž - příslušenství  

Strana 32 

 

Odkouření  

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Regulace top. systémů  

– moduly a regulace 

Strana 39-41 

  

x: 142 mm pro ø80/125 

    200 mm s adaptérem na ø60/100  

A= plyn / B= solár vstup / C= solár výstup / D= topení výstup / E= topení zpátečka / F= studená 

voda vstup / G= teplá voda výstup / H= cirkulace 

Z
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PHAROS ZELIOS               kondenzační centrála 180 l se solární podporou 

Horní připojení 
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Vhodné pro: PLYNOVÉ KOTLE, TEPELNÁ ČERPADLA, HYDRAULICKÉ MODULY 

BASIC - bez programu 
objednací číslo Cena bez DPH Poznámka 

33 18 605 640,-  

 

- Maximálně jednoduché ovládání kolečkem 

- Spínání 24 V nebo 230 V, přesnost ±0,5 °C 

Stupeń ochrany IP 30 

Elektrické napájení z kotle max. 2x 0,5 mm2 

Rozsah nastavení 0 až 30 °C 

Rozměry 43 x 83 x 40 mm 

Třída regulátoru I – jednostupňový regulátor 

Přesnost regulace   1 °C 

EASY CONTROL 

týdenní program 

objednací číslo Cena bez DPH Poznámka 

33 18 601 drát 1.600,-  

33 18 602 bezdrát „R“ 4.050,- vysílač + přijímač 

 

- Prostorový termostat s týdenním programem 

- Programování po dnech, 2 teploty, 6x denně změna 

- Ruční provoz, funkce „prázdniny“ 

Stupeń ochrany IP 30 

Elektrické napájení 2x AA baterie alkalické (součástí) 

Spínací kontakt max. 2,5 mm2, 24 V nebo 230 V 

Rozsah nastavení 0 až 35 °C 

Rozměry 89 x 133 x 26 mm 

Třída regulátoru I – jednostupňový regulátor 

Přesnost regulace   1 °C 

VENKOVNÍ  

ČIDLO 

objednací číslo Cena bez DPH 

33 18 599 320,- 

 

- Nutné pro funkci ekvitermní regulace (podle venkovní teploty) 

- Na kotli lze vypnout tlačítkem SRA 

Elektrické napájení Z kotle max. 2x 0,5 mm2, E-bus2 

Rozměry 75 x 53 x 28 mm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOJOVÉ TERMOSTATY – on/off                                                             

Doporučujeme vždy kombinovat modulační termostat 

s venkovním čidlem. 

Dosáhnete tak maximálního tepelného komfortu  

a maximální úspory. 

Venkovní čidlo odpojíte snadno - stiskem tlačítka SRA. 

on/off 

NEBO 
 

VENKOVNÍ  

ČIDLO 

NEBO 
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Vhodné pro: PLYNOVÉ KOTLE, HYBRIT, TEPELNÉ ČERPADLO 

EXPERT 

CONTROL 

objednací číslo Cena bez DPH 

33 18 619 2.450,- 

 
Snadná obsluha, přehledný displej 

volně nastavitelný pro zobrazení, 

CZ komunikace 

- Dálkové ovládání kotle, topných okruhů a solárního systému  

- Prostorový termostat s funkcí modulace kotle 

- Týdenní časový program topení: 3 předpřipravené programy + volné 

programování (2 teploty a 4 časové úseky) po dnech, program pro tři topné 

okruhy 

- Ruční provoz: Umožňuje dočasnou změnu proti nastavenému programu  

- Možné regulovat v závislosti na venkovní teplotě. 

- Týdenní časový program pro teplou vodu (volné programování, 2 teploty, 4 úseky) 

Stupeń ochrany IP 30, doporučena montáž na krabici 

Elektrické napájení z kotle max. 2x 0,5 mm2, E-bus2,, do 50 m 

Rozsah nastavení 0 až 50 °C  

Rozměry 96 x 134 x 16 mm 

Třída regulátoru V – modulační prostorový termostat 

Přesnost regulace   0,1 °C 

ZONE  

CONTROL 

objednací číslo Cena bez DPH 

33 18 597 1.500,- 

 

 

- Prostorový termostat s funkcí modulace kotle 

- Jako termostat pro druhý nebo třetí topný okruh (programy přes Expert Control) 

- Funkce vypnuto, ruční nebo automatický provoz (časový program jen z EXPERT C.) 

- Bez časového programu (nastavení z Expert Control) 

Stupeń ochrany IP 40, doporučena montáž na krabici 

Elektrické napájení Z kotle max. 2x 0,5 mm2, E-bus2, do 50 m 

Rozsah nastavení 0 až 35 °C 

Rozměry 90 x 90 x 27 mm 

Třída regulátoru V – modulační prostorový termostat 

Přesnost regulace   0,1 °C 

VENKOVNÍ  

ČIDLO 

objednací číslo Cena bez DPH 

33 18 599 320,- 

 

- Nutné pro funkci ekvitermní regulace (podle venkovní teploty) 

- Na kotli lze vypnout tlačítkem SRA 

Elektrické napájení Z kotle max. 2x 0,5 mm2, E-bus2 

Rozměry 75 x 53 x 28 mm 

Třída regulátoru II – ekvitermní regulace 

Připravujeme: EXPERT control – Wi-Fi:  
 

 

 

 

POKOJOVÉ TERMOSTATY – modulační                                                      

Smartphone uživatele 

(iOS nebo Android) 

Přehled 

v reálném čase 

Box internet 

Wi-Fi nebo LAN napojení 

Komunikační 

převodník 
Napojený kotel 

Servis –  

dálkový dohled 
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Příslušenství pro MONTÁŽ                                SERELIA GREEN, TALIA GREEN, TALIA GREEN SYSTEM 

Sada rohových kulových uzávěrů  
Montážní šablona s uzávěry a dopouštěním (pouze pro 

SERELIA - nepovinné) 

1x plyn ¾“,  

2x topení ¾“, 

1x užitková voda ½“, 

spojovací trubky do 

stěny se závitem 

 

 
 

doporučené příslušenství 

Obj. číslo 
pro přípravu ve 

stavbě,  

hloubkově stavitelná, 

papírová maketa, 

závěs kotle 

  
doporučené příslušenství 

Obj. číslo 

33 18 228 36 78 434 

Cena Cena 

1.050,- 1.700,- 

Rozměrová maketa kotle                                            Propojovací sada pro zásobník BCH – pod kotel                        

Papírová maketa 

kotle 1:1 se 

zobrazením  vývodů, 

odkouření a míst pro 

zavěšení 

 

Obj. číslo pod kotlem, 

propojení, pojistný 

ventil 7 bar,            

expanze 4 litry, sifon  

pro kotle TALIA (GREEN) 

SYSTÉM zásobník pod 

kotel 
 

Obj. číslo 

-  33 18 335 

Cena Cena 

Součást 

balení kotle 4.100,- 

Příslušenství pro MONTÁŽ                                                                                                             NIAGARA C GREEN 

Sada uzávěrů            Sada uzávěrů            

Kulové ventily přímé 

pro plyn, vodu a 2x 

topení + připojovací 

trubky pro montáž 

do zdi, papírová 

maketa 

 
doporučené příslušenství 

Obj. číslo 
pro přípravu ve 

stavbě, pevná 

hloubka, papírová 

maketa, závěs kotle, 

připojovací trubky 

pro montáž do zdi  
doporučené příslušenství 

Obj. číslo 

33 18 435 36 78 470 

Cena Cena 

960,- 1.600,- 

Rozměrová maketa kotle                                            Cirkulační čerpadlo teplé vody 

Papírová maketa 

kotle 1:1 se 

zobrazením  vývodů, 

odkouření a míst pro 

zavěšení 

 

Obj. číslo 

Čerpadlo  

Montáž mimo kotel 

 
doporučené přísluš. 

Obj. číslo 

-  36 78 478 

Cena Cena 

Součást 

balení kotle 3.100,- 

Příslušenství pro MONTÁŽ                                                            PHAROS, PHAROS ZELIOS 

Připojení levé (sada)                                       Připojení horní (sada)                                                  

Montážní materiál, 

uzávěry, dopouštění 

 

Obj. číslo 

Montážní materiál, 

uzávěry, dopouštění 

 

Obj. číslo 

33 18 462 33 18 411 

Cena Cena 

5.800,- 6.900,- 

Připojení pravé (sada)                                       Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu   

Montážní materiál, 

uzávěry, dopouštění 

 

Obj. číslo 

Montáž mimo kotel, 

čerpadlo s teplotním 

omezením  a 

časovým programem 
 

Obj. číslo 

33 18 438 33 18 589 

Cena Cena 

5.800,- 4.800,- 

Expanzní nádoba 8 litrů zásobníku         

Pro montáž 

k zásobníku -  

s montážním 

materiálem 

 
 

Obj. číslo 

  

 

33 18 595  

Cena  

  

2.350,-  

 

 

MONTÁŽ – PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTŮ                                                                      
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C 13 koncentrický 

         60/100 nebo 
         80/125 
 

B33  Zajištění přívodu spalovacího  
vzduchu 

 

C 53 Odděleně                                                                    

2x 80 sání z venkovního 
prostoru 

C 43 společný komín 3CE                     
60/100 – klapka v odkouření 

           80/125 – klapka v kotli 
                              

C 33 koncentricky         
         60/100 nebo 
         80/125 

B 33 Odděleně         
         2x 80 sání z místnosti 

 

 

Kotle CHAFFOTEAUX jsou připraveny pro různé systémy odkouření - ø 60/100, 80/125, 2x 80 

Základní systém pro napojení systému spaliny / vzduch je ø 60/100. Pro jiné systémy je nutno použít redukční hlavice.  

Jednotlivé systémy - ø 60/100, 80/125 nebo 2x 80 - je nutno vždy volit s ohledem na potřebnou ekvivalentní délku odkouření. Pro 

tu je nutno započíst tlakovou ztrátu jednotlivých prvků celého systému přívodu vzduchu a odvodu spalin (připojovací hlavice, kolena, 

odvaděče kondenzátu atd.) a to od kotle až po koncovou hlavici. 

CHAFFOTEAUX doporučuje používat pouze originální příslušenství výrobce. V případě použití neoriginálního příslušenství může u 

kotlů dojít ke zkrácení maximální délky odkouření. Odkouření CHAFFOTEAUX využívá výhradně prvků s nástrčným montážním 

systémem. Barva vnější trubky je bílá. 

Pro vyústění spalin je nutno respektovat platné normy a předpisy. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaková ztráta rozhodujících prvků 

systému spaliny / vzduch 
ø 60 / 100 ø 80 / 125 ø 80 / 80 

Připojovací hlavice kotle 0,2 m 0,2 m 1,0 m 

Trubka pevná 1 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

Trubka pevná 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 

Trubka flexibilní 1 m (kondenzační) - - 1,0 m 

Revizní kus přímý 0,25 m 0,25 m 0,25 m 

Koleno 90° 1,0 m 1,0 m 2,0 m 

Koleno 45° 0,5 m 0,5 m 1,0 m 

Sběrač kondenzátu součástí připojovací hlavice 1,0 m 

Nadstřešní hlavice 0 m 0 m 0 m 

Hlavice sání / výfuku na fasádě 0 m 0 m 0 m 
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MAXIMÁLNÍ DÉLKA 

(po započtení tlakové ztráty všech prvků) 
LDE 

Provedení – výkon 

12  25  30  35  45 65  85 100 115 150 

ODKOUŘENÍ DO FASÁDY - C13 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN 60/100 
m 16 12 10 8 

 
PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m - 10 - 6 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN 80/125 
m - 29 24 19 

PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m - 27 - 18 

TALIA GREEN HP 

                                          (45,65 HP  - ø 80/125) 

                  (85,100, 115, 150 HP  - ø 100/100) 

80/125 

110/160 
m - - - - 

12 

- 

8 

- 

- 

5 

- 

5 
 

ODKOUŘENÍ DO STŘECHY - C33 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN  60/100 
m 14 12 10 8 

 
PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m 10 10 - 6 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN 80/125 
m 42 32 28 24 

PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m 27 32 - 24 

TALIA GREEN HP 

                                          (45,65 HP  - ø 80/125) 

                  (85,100, 115, 150 HP  - ø 100/100) 

80/125 

110/160 
m - - - - 

12 

- 

8 

- 

- 

5 

- 

5 
 

ODKOUŘENÍ DO SPOLEČNÉHO KOMÍNA - C43 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C 60/100 
m 14 12 10 8 

 

PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m 10 10 - 6 

ODKOUŘENÍ ODDĚLENÉ - C53 B33 (S1= sání, S2=výfuk) 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTEM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN 80/80 

S1+S2 

m 56 60 50 35 
 

PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m 60 59 - 39 

TALIA GREEN HP  

                      (45,65 HP - ø 80/125) 

  (85,100, 115, 150 HP  - ø 100/100) 

80/80  

110/110 
m - - - - 

48 

- 

30 

- 

- 

48 

- 

48 

- 

48 

- 

48 

INOA GREEN, PIGMA GREEN 

TALIA GREEN SYSTÉM 

SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN 80/80 

1m +S1 

m 56 59 49 35 
 

PHAROS GREEN, PHAROS ZELIOS m 55 58 - 34 

TALIA GREEN HP  

                      (45,65 HP - ø 80/125) 

  (85,100, 115, 150 HP  - ø 100/100) 

80/80  

110/110 
m - - - - 

49 

- 

30 

- 

- 

49 

- 

49 

- 

49 

- 

49 

Poznámka :  LDE – maximální délka vedení systému spaliny/  vzduch.  

LDE jsou platné pro spaliny vedené vnitřním prostorem budovy (min. teplota +5 °C) 
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Sada přes stěnu s kolenem 90°, 

60/100 

Koleno 90°, trubka s koncovkou, 

spojovací materiál, 2x kryt prostupu 

stěnou 

Sada přes stěnu se svislým 

připojením  60/100 hlavice na kotel se 

sběračem kondenzátu (klasické), trubka s 

koncovkou, spojovací materiál, 2x kryt 

prostupu stěnou 

Sada do komína s kolenem, sání 

z místnosti, 60/100 

koleno, trubka s koncovkou pro komín a 

přisáváním vzduchu, montážní materiál 

na komín 

 

 
 

 

 

 
 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 001 950,- klasické * 3318 002 950,- klasické * 3318 042 1.700,- 

kondenzační 3318 073 1050,- kondenzační 3318 074 1050,- kondenzační 3318 096 2.050.- 

Hlavice na kotel 60/100 

Se sběračem kondenzátu pro klasické 

kotle, objímka 

Koleno 90°, 60/100 

bílý lak, nástrčný systém 

Koleno 45°, 60/100 - (2 ks) 

bílý lak, nástrčný systém 

 
  

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 008 530,- klasické * 3318 003 490,- klasické * 3318 004 800,- 

kondenzační 3318 079 430,- kondenzační 3318 075 480,- kondenzační 3318 076 900,- 

Prodloužení 1 m, 60/100 

bílý lak, nástrčný systém 

Prodloužení 0,5 m, 60/100 

bílý lak, nástrčný systém 

Kryt prostupu stěnou ø100 

šedý, vnitřní nebo venkovní 

  
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 005 480,- klasické * 3318 006 380,- 
 3318 016 120,- 

kondenzační 3318 077 640,- kondenzační 3318 078 480,- 

Revizní kus přímý, 60/100 

bílý lak, nástrčný systém,  25 cm 

Koleno 90°, s revizním otvorem, 

60/100 

bílý lak, nástrčný systém 

Redukce ø 80/125> ø 60/100  

                 (pouze PHAROS, ZELIOS) 

 

 

 
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 382 700,- klasické * 4008 431 1.450,- klasické * - - 

kondenzační 3318 391 1.150,- kondenzační 4012 756 1.100,- kondenzační 3318 200 490,- 

* klasické = pouze pro kotle „turbo“, nekondenzační. Pouze doprodej. 

 

 

 

 

ODKOUŘENÍ 60/100 – PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                            



- 36 - 

 

 

                                                                          

Sada přes stěnu s kolenem, 80/125 

Koleno 60/100, redukce 60/100>80/125, trubka s koncovkou, spojovací materiál, 2x 

kryt prostupu stěnou (pro klasické kotle s odvodem kondenzátu) 

Redukce na kotel  

ø 60/100 < ø  80/125 

hlavice na kotel se sběračem 

kondenzátu (klasické), spojovací objímka 

  
 obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 035 2.400,- klasické * 3318 040 590,- 

kondenzační 3318 090 2.400,- kondenzační 3318 095 470,- 

Koleno 90°, 80/125 

bílý lak, nástrčný systém 

Koleno 45°, 80/125 

bílý lak, nástrčný systém 

Redukce ø 80/125> ø 60/100  

                 (pouze PHAROS, ZELIOS) 

   

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 036 590,- klasické *- 2ks 3318 037 1350,- klasické * - - 

kondenzační 33 18 091 800,- kondenzační 3318 092 750,- kondenzační 3318 200 490,- 

Prodloužení 1 m, 80/125 

bílý lak, nástrčný systém 

Prodloužení 0,5 m, 80/125  

bílý lak, nástrčný systém 

Revizní kus přímý, 80/125                 

- 0, 25 / 0,3 m bílý lak, nástrčný systém 

  

 
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 038 1.150,- klasické * 3318 039 700,- klasické * 3318 392 1480,- 

kondenzační 3318 093 1.200,- kondenzační 3318 094 730,- kondenzační 4011 265 1990,- 

Koleno 90° s revizním otvorem, 

80/125 - bílý lak, nástrčný systém 

Zpětná klapka na kotel, 80/125 – napojení 60/100 - výstup 80/125                                                                                              

(pro kondenzační kotle na společném komíně – NEMĚNÍ VÝŠKU KOTLE 

 
  NOVÉ 

 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 40 08 432 1.850,-    

kondenzační 40 07 648 1.450,- kondenzační 60001954 760,- 

* klasické = pouze pro kotle „turbo“, nekondenzační. Pouze doprodej. 
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Redukce ø 60/100 < ø  2x 80 

hlavice na kotel, objímka, příruba pro 

sání  

Prodloužení 1 m, ø 80 

bílý lak, nástrčný systém 

Prodloužení 0,5 m, ø 80 

bílý lak, nástrčný systém 

 

  

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 3318 367 380,- klasické * 3318 023 430,- klasické * 3318 0251 270,- 

kondenzační 3318 369 310,- kondenzační 3318 086 480,- kondenzační 3318 087 320,- 

Koleno 90°, ø 80 

bílý lak, nástrčný systém 

Koleno 45°, ø 80 (2 ks) 

bílý lak, nástrčný systém 

Sběrač kondenzátu, svislý, ø 80 

bílý lak, nástrčný systém, bez sifonu 

  
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické* 2ks 3318 019 380,- klasické * 3318 020 540,- klasické * 3318 026 270,- 

kondenzační 3318 084 270,- kondenzační 3318 085 480,- kondenzační --- --- 

Revizní kus ø 80 

 

Koleno 90° s reviz. otvorem, ø 80 

bílý lak, nástrčný systém 

Kryt prostupu stěnou ø80 (2 ks) 

šedý, vnitřní nebo venkovní 

  
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * - 

přímý kus 
3318 393 860,- klasické * 4002 009 1.240,- klasické * 

3318 032 120,- 
kondenzační               

T-kus 
4011 511 610,- kondenzační 4007 651 930,- kondenzační 

Horizontální koncovka ø 80 

sání/výfuk 

Flexi hadice ø 80 - 12,5 m 

Včetně koncovek a zavěšení do komína, 

délkově možno zkracovat  

Koncové / spojovací díly                   

pro flexi hadici ø 80 

1x s hrdlem a 1x bez hrdla, zavěs 

   
 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 

nerez 
3318 027 165,- klasické * -- -- klasické * -- -- 

kondenzační 

plast 
3318 028 110,- kondenzační 3318 100 4.800,- kondenzační 3318 099 160,- 

Rozdělovač ø80/125 > 2x ø 2x 80  

(pouze PHAROS, ZELIOS, TALIA HP) 

Rozdělovač ø80/125 > 2x ø 2x 80  

(pouze PHAROS, ZELIOS, TALIA HP) 

 

 
 

 

 obj.č. Cena   Cena    

klasické * - - - - -    

kondenzační 3318 204 810,- kondenzační 3580 784 1.400,-    

Ø80 

Ø 80 

Ø 80 / 125 

190 
350 
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* klasické = pouze pro kotle „turbo“, nekondenzační. Pouze doprodej. 

 

Průchod šikmou střechou  

nastavitelná12° až 40°, univerzální, na 

„olověném“ plechu 

Průchod plochou střechou 

plast 

Výfuková hlavice ø 80 

pro nasazení na trubku ø80 

  
 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

černá 3318 009 800,- černá 3318 011 590,- klasické * 3318 031 380,- 

červená 3318 010 800,- červená 3318 012 590,- kondenzační -- -- 

Nadstřešní hlavice 80/125 

s demontovatelnou redukcí na 60/100, připojení na systém 60/100 i 80/125 

Redukce k nadstřešní hlavici pro 

systém „pouze výfuk“ / sání+výfuk 

 

 
1x ø 80 

 

 

 

 
2x ø 80 

Černá obj.č. Cena 1x ø 80 obj.č. Cena 

klasické * 3318 013 2.000,- klasické * 3318 029 270,- 

kondenzační 3318 080 1.900,- kondenzační 3318 088 640,- 

červená obj.č. Cena 2x ø 80 obj.č. Cena 

klasické * 3318 014 2.000,- klasické * 3318 030 325,- 

kondenzační 3318 081 1.900,- kondenzační 3318 089 540,- 

Patní koleno ø 80 

Včetně stavitelné patky, do šachty 

Komínová krycí deska ø 80 

černá, 30 x 30 cm 

Středící prvky univerzální, ø 80 

plast na kovové objímce 5 ks v sadě 

    

 

 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * se 

sifonem 
3318 044 1.420,- klasické * -- -- klasické * 

3318 101 105,- 
kondenzační  

do šachty 
3318 098 890,- kondenzační 3318 103 2.350,- kondenzační 

k. s patkou 

do komína 
4011 954 700,-       

Zajištění spoje pevné trubky ø 80 

s vystředěním, nerez 

Zajištění spoje pevné trubky ø 80 

bez vystředění, nerez 

Středící prvek pro flexi hadici ø 

80 

 

   
 obj.č. Cena  obj.č. Cena  obj.č. Cena 

klasické * 
3318 045 270,- 

klasické * 
3318 046 270,- 

klasické * - - 

kondenzační kondenzační kondenzační 3318 102 220,- 

* klasické = pouze pro kotle „turbo“, nekondenzační. Pouze doprodej. 
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VYBER VHODNÝ SYSTÉM pro PLYNOVÝ KOTEL, KOTEL HYBRID nebo TEPELNÉ ČERPADLO 
 

 POČET TOPNÝCH OKRUHŮ V SYSTÉMU 

1 okruh 2 okruhy 3 okruhy max. 3 okruhy 

 kompletní dodávka Regulace, bez 

hydraulické části 

 

STEJNÁ TEPLOTA 

rozsáhlý systém 

s velkým 

hydraulickým 

odporem  

/např. podlahové 

topení/ 

MONO I MONO II MONO III 

   

MUTIFUNKČNÍ 

RELÉ 

 
33 18 636 

Univerzální regulátor 

max. 3 okruhy 

 

RŮZNÁ TEPLOTA 

okruhy nezávislé 

hydraulicky a 

časově 

/např. radiátory a 

podlaha/ 

 

 

 MULTI II MULTI III  

 

 

  

ZONE MANAGER 

 
33 18 628 

Univerzální regulátor 

TO, max. 3 okruhy, 

možnost spojit dva 

regulátory – 6 

okruhů na kotel 

 

PŘÍKLAD SYSTÉMU:  1x okruh radiátorů s modulačním termostatem a venkovním čidlem, časový program 

   1x podlahové topení 1.NP s modulačním termostatem a venkovním čidlem, časový program 

   1x podlahové topení 2.NP s modulačním termostatem a venkovním čidlem, časový program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERT CONTROL  

např. okruh 3 

(dálkové ovládání kotle a 

nastavení všech topných 

okruhů) 

ZONE CONTROL 

např. okruh 2 

ZONE CONTROL 

např. okruh 1 

Havarijní 

termostat 

Havarijní 

termostat 

Venkovní čidlo 

Havarijní 

termostat  

MULTI III, 

hydraulický 

modul 
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- HYDRAULICKÉ MODULY PRO RYCHLOMONTÁŽ NA STAVBĚ 
 

MONO  (MGz) okruhy se stejnou teplotou - např. rozsáhlý topný systém s velkým hydraulickým odporem 

 

 
 

400 x 500 x 160 mm  

Montáž na zeď nebo do zdi – rychlá montáž  

Komunikace: kotle CHAFFOTEAUX – výstup e-Bus  

                       nebo kotle cizí výroby – výstup on/off 

Zbytková výtlačná výška čerpadla : 4,1m - 1000 l/hod, 3,0m - 1500 l/hod 

 plechová skříňka, bílý lak 

 hydraulický oddělovač, manuální odvzdušnění 

 uzávěry na vstupu / výstupu kotle - ¾“vnitřní závit 

 uzávěry na vstupu / výstupu topného okruhu – ¾“ vnější závit 

 čerpadlo nízkoenergetické (EEI<0,23 - Pmin = 3W / Pmax = 42W) 

 dodávkou regulace, teplotní čidla na vstupu a výstupu okruhu 

 vstup pro termostaty ON/OFF nebo e-Bus 

 výstup komunikace do kotle on/off nebo e-Bus (2x 0,75 mm2) 

 napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

 hmotnost 12 kg 

Do systému - bez kotle - 1x Expert Control nutno  

Do systému – s kotlem – 1x Expert Control - doporučeno 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

MONO I EVO 33 18 620 Jeden topný okruh – 1x čerpadlo modulované, 12 kg, max. 58 W 11.900,- 

MONO II EVO    33 18 621 Dva topné okruhy – 2x čerpadlo modulované, 15 kg, max. 113 W 17.100,- 

MONO III EVO  33 18 622 Tři topné okruhy – 3x čerpadlo modulované, 18 kg, max. 168 W 22.000,- 

MULTI  (MGm) různá teplota - např. 1x bazén, 1x radiátory a 1x podlahové topení 

 

 

 
 

440 x 700 x 170 mm  

 

Montáž na zeď nebo do zdi – rychlá montáž 

Komunikace: kotle CHAFFOTEAUX – výstup e-Bus  

                       nebo kotle cizí výroby – výstup on/off 

Zbytková výtlačná výška čerpadla :  

     čerpadlový – 3,9 m / 1000 lhod-1, 2,6m / 1500 lhod-1 , max. 1800 l/hod 

     směšovaný – 3,9 m / 1000 lhod-1, 2,4m / 1500 lhod-1 , max. 1800 l/hod 

 plechová skříňka, bílý lak 

 hydraulický oddělovač, manuální odvzdušnění 

 uzávěry na vstupu / výstupu kotle - ¾“vnitřní závit 

 uzávěry na vstupu / výstupu topného okruhu – ¾“ vnější závit 

 čerpadlo nízkoenergetické (EEI<0,23 - Pmin = 3W / Pmax = 42W) 

 třícestný ventil – tříbodové řízení 230V 

 dodávkou regulace, teplotní čidla na vstupu a výstupu okruhu 

 vstup pro termostaty ON/OFF nebo e-Bus 

 výstup komunikace do kotle on/off nebo e-Bus (2x 0,75 mm2) 

 napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

Do systému - bez kotle - 1x Expert Control nutno  

Do systému – s kotlem – 1x Expert Control - doporučeno 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

MULTI II EVO 33 18 624 
Dva topné okruhy – 1x čerpadlo modulované (8/54 W) 

                                1x čerpadlo modulované a směšovač 3 bod.  
24.300,- 

MULTI III EVO 33 18 625 
Tři topné okruhy –   1x čerpadlo modulované (8/54 W) 

                                2x čerpadlo modulované a směšovač 3 bod. 
33.000,- 

 

DOPORUČUJEME 
Obj. číslo  Cena 

Havarijní čidlo 65°C 33 18 281 Volitelné pro všechny nízkoteplotní okruhy, příložné provedení 300,- 
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- STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY nebo SYSTÉMY VYTVOŘENÉ NA STAVBĚ 
 

MAX. 3 TOPNÉ OKRUHY 

Různé nebo stejné teploty                                           1x čerpadlový + 1x směšovaný 

(kotle Chaffoteaux nebo cizí)                                                   1x čerpadlový + 2x směšovaný) 

 

 montáž na zeď, hmotnost 2 kg 

 napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

 dodávka včetně čidel pro topné okruhy (3 x 2 ks) 

 max. 3x čerpadlo - 230 V 

 max. 2x směšovač  230 V, tříbodová regulace  

 vstup: 3x termostat on/off  pro okruhy, 1x e-Bus2 termostaty 1x e-Bus2 

komunikace kotel, venkovní čidlo, 2x havarijní čidlo směš. okruhu 

 výstup: 1x e-Bus2 (Chaffoteaux) nebo multifunkční svorka (nastavení požadavek 

na teplo – cizí kotle, pomocné čerpadlo nebo havarijní signalizace on/off            

 možno propojit 2 regulátory – 6 okruhů v soustavě 

 pro kotle Chaffoteaux – ekvitermní regulace 

 pro kotle cizí – topení na konstantní teplotu (ne ekviterm) 

Do systému - bez kotle - 1x Expert Control nutno  

 Do systému – s kotlem – 1x Expert Control - doporučeno 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

ZONE MANAGER 33 18 628 
3 topné okruhy maximálně včetně čidel,  

pro kotle Chaffoteaux nebo cizí 
3.800,- 

Stejné teploty                                                                                3x čerpadlový  max 

 (kotle Chaffoteaux pouze)                                                                       nebo 3x zónový ventil 

   

 montáž na zeď, hmotnost 2 kg 

 napájení e-Bus2 z kotle 

 napájení pro ovládané prvky max. 230 V/50 Hz, IPX5D nebo „kontakt“ bez 

napětí  

 3x výstup max. 230 V/50 Hz nebo „kontakt“ 

 Výstupní signál pro kotel e-Bus2 (není on/off výstup) 

 Různé předdefinované funkce – až 3 topné okruhy s čerpadlem nebo zónovým 

ventilem / solární regulace / hlášení poruch a dálkový reset / kotel na tuhá / 

časové spínání    

Bez teplotních čidel 

Do systému - bez kotle - 1x Expert Control nutno  

 Do systému – s kotlem – 1x Expert Control - doporučeno 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

MULTIFUNKČNÍ RELÉ 33 18 636 

3 topné okruhy čerpadlové max., bez čidel, napájení e-Bus2,  

pouze kotle Chaffoteaux. Místo čerpadel mohou být zónové 

ventily 230 V s vratnou pružinou, volba 3 různé funkce 

1.600,- 

 

ZÓNOVÝ VENTIL   

   
Pro vestavbu do potrubí 

- ON/OFF ventil, 230 V / 50 Hz 

- pod proudem otevřeno, bez proudu se vrací pružinou 

- přímé provedení, připojení ¾“ 

- možnost manuální ovládání (blokace ventilu) 

 

Použití jako :  

- zónový ventil topných okruhů 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro cena 

Zónový ventil  ¾“ 33 18 364  1.950,- 

Havarijní čidlo 65°C 33 18 281 Volitelné pro všechny nízkoteplotní okruhy, příložné provedení 300,- 

 

 

REGULACE TOPNÝCH OKRUHŮ                                                                 
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Všechny kotle „GREEN“ bez ohledu na výkon 

KASKÁDOVÝ REGULÁTOR RVS63.283  sestava VČETNĚ ROZVADĚČE 

 

Max. sestava  kaskáda až 8 modulovaných kondenzačních kotlů (Green) 

topné okruhy -  2x směšovaný+1x čerpadlový TO, LPB komunikace 

teplá voda – zásobník nebo deskový výměník + zásobník 

multifunkční výstup – 3x (např. cirkulace zásobníku časově a teplotně) 

Obsahuje:     regulátor RVS 63.283, sada svorek, ovládací panel AVS37 se zadní krytkou, 

spojovací kabel – vše instalováno do rozvaděče pro montáž na zeď 

Neobsahuje:  komunikační převodník kotle - instalace do každého z kotlů v kaskádě  

                       teplotní čidla - venkovní + anuloid + čidla TO + zásobník (viz níže) 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

RVS 63.283 v rozvaděči 35 90 475 TALIA GREEN SYSTEM HP, TALIA GREEN SYSTEM 15 200,- 

KASKÁDOVÝ REGULÁTOR RVS63.283  sestava PRO INSTALACI DO ROZVADĚČE NA DIN LIŠTU 

  

   

 

Max. sestava  kaskáda až 8 modulovaných kondenzačních kotlů (Green) 

topné okruhy - 3x topný okruh, LPB komunikace 

teplá voda – zásobník nebo deskový výměník + zásobník 

multifunkční výstup – 3x (např. cirkulace zásobníku) 

Obsahuje:     regulátor RVS 63.283, sada svorek, ovládací panel AVS37 se zadní krytkou, 

spojovací kabel – INSTALACE DO ROZVADĚČE NA STAVBĚ, bez rozvaděče 

Neobsahuje: komunikační převodník kotle - instalace do každého z kotlů v kaskádě  

                      teplotní čidla - venkovní + anuloid + čidla TO + zásobník (viz níže) 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

RVS 63.283 – na DIN 35 90 475-S TALIA GREEN SYSTEM HP, TALIA GREEN SYSTEM 12 880,- 

 

Komunikační převodník CM  ČIDLO VENKOVNÍ  ČIDLO PŘÍLOŽNÉ - anuloid 

 

Komunikační 

převodník kotle 

(nutný pro každý 

kotel v kaskádě) 

 

 

Venkovní čidlo QAC 

34.101-drát 

 

1x pro soustavu 

 

 

Příložné provedení 

QAD 36.101 

1x pro anuloid 

Obj.č. Cena  Obj.č. Cena  Obj.č. Cena 

33 18 642 800,-  1 71 237-S 420,-  11 002 600-S 590,- 

 
ČIDLO PŘÍLOŽNÉ - topné 

okruhy  
 ČIDLO ZÁSOBNÍK   POKOJOVÝ TERMOSTAT QAA75 

 

Příložné provedení 

QAD 36.101 

1x pro každý 

směšovaný 

topný okruh 

 

 

Teplotní čidlo pro 

zásobník TV –  

QAZ 36.522/109 

provedení do jímky 

 

 

Pokojový termostat  

QAA 75.611/501 

s funkcí dálkového 

ovládání okruhu. 

 

 

  

Obj.č. Cena  Obj.č. Cena  Obj.č. Cena 

11 002 600-S 590,-  12 081 759-S 390,-  12 048 253-S 4.800,- 

POKOJOVÝ TERMOSTAT QAA55  WEB SERVER OZW672.01   

 

Pokojový termostat  

QAA 55.110/101 

- snímač teploty 

 

 

 

Webový server pro 

1x regulátor  

RVS 63.283 s 

komunikací LPB, 

ethernet 

 
Další příslušenství SIEMENS na vyžádání 

  

Obj.č. Cena  Obj.č. Cena dle vybavení  Obj.č. Cena 

12 048 253-S 2.270,-   7.800,-    

 

 

KASKÁDA KOTLŮ – REGULACE                                                                       
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NOSNÁ KONSTRUKCE Obj.č. popis 
Cena bez 

DPH 

K
o

tl
e
 v

 ř
a
d

ě
 sa

m
o

st
a
tn

ě
 

2 kotle v řadě  Příčníky pro zavěšení kotlů, svislé nosníky, trojúhelníkové 

vzpěry 

Veškeré hydraulické napojení řešeno samostatně na 

stavbě nebo jako samostatné příslušenství 

13 100,- 

3 kotle v řadě  17.500,- 

4 kotle v řadě  21.800,- 

s 
h

y
d

ra
u

li
ck

ý
m

 p
ří

sl
u

š.
 2 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 Příčníky pro zavěšení kotlů, svislé nosníky, trojúhelníkové 

vzpěry 

+ 

Levý a pravý nosník kolektoru, 2x kolektor  topení pro 

dva nebo tři kotle, kolektor plynu, přírubová sada 

 

Propojení mezi kotlem a kolektory topení a plynu se řeší 

samostatně na stavbě nebo jako samostatné příslušenství 

str. 35 

34.900,- 

3 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 43.200,- 

4 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 63.500,- 

4 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství >460 kW 
 66.500,- 

K
o

tl
e
 z

á
d

y
 

 

2 kotle zády  Příčníky pro zavěšení kotlů, svislé nosníky, trojúhelníkové 

vzpěry 

Veškeré hydraulické napojení řešeno samostatně na 

stavbě nebo jako samostatné příslušenství str. 35 

8.700,- 

4 kotle zády  13.900,- 

6 kotlů zády  17.500,- 

s 
h

y
d

ra
u

li
ck

ý
m

 p
ří

sl
u

š.
 4 kotle zády včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 Příčníky pro zavěšení kotlů, svislé nosníky, trojúhelníkové 

vzpěry 

+ 

levý a pravý nosník kolektoru, 2x kolektor topení pro dva 

nebo tři kotle, kolektor plynu, přírubová sada 

 

Propojení mezi kotlem a kolektory topení a plynu se řeší 

samostatně na stavbě nebo jako samostatné příslušenství 

str. 35 

37.600,- 

6 kotlů zády včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 48.200,- 

4 kotle zády včetně  

hydraulického příslušenství >460 kW 
 39.500,- 

6 kotlů zády včetně  

hydraulického příslušenství >460 kW 
 49.500,- 

KOTLE NA ZDI    

K
o

tl
e
 n

a
 z

d
i 

s 
h

y
d

ra
u

li
ck

ý
m

 p
ří

sl
u

š.
 2 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 levý a pravý nosník kolektoru, 

2x kolektor topení pro dva nebo tři kotle 

kolektor plynu 

přírubová sada 

 

Propojení mezi kotlem a kolektory topení a plynu se řeší 

samostatně na stavbě nebo jako samostatné příslušenství 

str. 35 

23.500,- 

3 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 27.600,- 

4 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství <460 kW 
 43.800,- 

4 kotle v řadě včetně  

hydraulického příslušenství >460 kW 
 47.100,- 

 

 

 

Pro vyšší výkony nebo jiné sestavy si vyžádejte samostatnou cenovou nabídku 

 

 

 

KASKÁDA KOTLŮ – NOSNÁ KONSTRUKCE                                                  
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOSNOU KONSTRUKCI      
TALIA GREEN SYSTEM HP       

45 65 85 100 115 150 

Anuloid DN 65 bez 

izolace, připojení příruba, 

 

    

Obj.číslo 35 90 444 - do výkonu 460 kW 

Cena bez DPH 14.500,- 

Anuloid DN 100 bez 

izolace, připojení příruba 

Obj.číslo 35 90 445 - pro výkon nad 460 kW 

Cena bez DPH 16.800,- 

Izolace pro anuloid  

DN65 

 

Obj.číslo 35 90 456 

Cena bez DPH 6.300,- 

Izolace pro anuloid 

DN100 

Obj.číslo 35 90 457 

Cena bez DPH 9.800,- 

Připojovací sada pro 

kotle v řadě - propojení 

kotel – kolektory topení a 

plynu (včetně uzávěrů, 

pojistného ventilu 3 bar) 

bez čerpadla  

Obj.číslo 35 90 446 ------ 

Cena bez DPH 12 500,- ------ 

Obj.číslo ------ 35 90 447 

Cena bez DPH ------ 12 900,- 

Připojovací sada pro 

kotle zády - propojení 

kotel – kolektory topení a 

plynu (včetně uzávěrů, 

pojistného ventilu 3 bar) 

bez čerpadla 
 

Obj.číslo 35 90 448 ------ 

Cena bez DPH 14 100,- ------ 

Obj.číslo ------ 35 90 449 

Cena bez DPH ------ 14 300,- 

 

KOTLE INSTALOVANÉ SAMOSTATNĚ 
TALIA GREEN SYSTEM HP       

45 65 85 100 115 150 

Sada kulových ventilů  

 

Obj.číslo 35 90 433 35 90 434 35 90 335 

Cena bez DPH 2.250,- 3.400,- 4.550,- 

Anuloid pro kotel 

samostatně instalovaný 

Připojení 1“  

Obj.číslo 35 80 787 35 90 435 

Cena bez DPH 4.850,- 6.300,- 

Třícestný ventil pro 

zásobník - sada 
    

Obj.číslo 35 90 436 35 90 437 35 90 438 

Cena bez DPH 5.900,- 5.900,- 6.200,- 

Modulační (PWM), 

nízkoenergetické  čerpadlo 

s připojením 

 

Obj.číslo součást kotle 

YONOS PARA  

25/7,5 PWM 

35 90 636 

STRATOS 30-1/9 PWM  

35 90 637 

STRATOS 30-1/8 PWM 

Cena bez DPH 9.500,- 12.500,- 

Redukce odkouření na 

kotel z 80/125 na 2x 80 
 

Obj.číslo 35 80 784 ------ 

Cena bez DPH 1.400,- ------ 

Redukce na kotel - PPH  

ø 100/100 na ø 110/160 
 

Obj.číslo ------ FREN01 

Cena bez DPH ------ 3.150,- 

Redukce na kotel z  

ø 100 na ø 110 – PPH, 1 ks 

 

Obj.číslo ------ PPKA09 

Cena bez DPH ------ 700,- 

Neutralizace kondenzátu, 

včetně náplně 10 kg 

přepadová  

< 150 kW 

Obj.číslo ZUNF35  

Cena bez DPH 4 800,-  

Neutralizace kondenzátu 

DN2, včetně náplně 20 kg 

přepadová  

do 460 kW 

Obj.číslo  ZUNF15 

Cena bez DPH  6 100,- 

 

 

 

KASKÁDA KOTLŮ – HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                    
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KASKÁDA KOTLŮ – orientační návrh, sání vzduchu z kotelny, výfuk vnitřním prostorem 

 provedení napojení kotle / společný sběrač spalin obj.č. Cena 

k
o

tl
e
 3

5
, 
4

5
, 
6

5
 

AXIAL, napojení D80 

 

AXIAL – ZÁKLADNÍ SADA 

1x koncový kus kaskády se zpětnou 

klapkou 

1x díl s odbočkou a zpětnou klapkou 

1x revizní T-kus s odvodem kondenz. 

2x trubka ø 80, 25 cm 

1x sifon s hadicí 3m, 1x mazivo 

Neobsahuje: redukci z 60/100 na D80 

pro kotle 25, 35 kW 

ø 80/110 SCMK80100 8 300,- 

ø 80/125 SCMK80125 9 995,- 

ø 80/160 SCMK80160 12 385,- 

 

AXIAL – ROZŠÍŘENÍ  

1x trubkový díl s odbočkou a ZK 

1x trubka ø 80, 25 cm 

Neobsahuje: redukci z 60/100 na ø 80 

pro kotle 25, 35 kW 

ø 80/110 SCEK80100 3 105,- 

ø 80/125 SCEK80125 3 820,- 

ø 80/160 SCEK80160 3 985,- 

k
o

tl
e
 8

5
, 
1

0
0

, 
1

1
5

. 
1

5
0

 

 

OFFSET – ZÁKLADNÍ PRVEK  

„V ŘADĚ“ 

1x trubkový díl s šikmým napojením 

1x koleno ø 100 

1x zpětná klapka ø 100 

1x trubka ø 100 

ø 100/150 3590461 7 500,- 

ø 100/200 3590464 9 900,- 

 

OFFSET – ZÁKLADNÍ PRVEK 

„ZÁDY“ 

1x trubkový díl s 2x šikmým 

napojením 

2x koleno ø 100 

2x zpětná klapka ø 100 

2x trubka ø 100 

ø 100/150 3590462 14 000,- 

ø 100/200 3590465 18 500,- 

 

OFFSET – KONCOVÝ KUS 

KASKÁDY 

1x zátka 

1x sifon kondenzátu 

ø 100/150 3590463 2 980,- 

ø 100/200 3590466 2 250,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní navržené technické řešení je nutno vždy ověřit výpočtem, 

který zohlední způsob vedení spalin, spalovacího vzduchu (délku a počet 

kolen), nadmořskou výšku kotelny a řadu dalších prvků.  
 

 

 

Potřebné rozměry sběrače / komína 

v závislosti na výkonu kaskády 

pro kotle 45, 65, 85, 100, 115, 150 

orientačně 

rozměr v mm výška komína 

sběrač komín 5m 15m 30m 

150 150 330 kW 320 kW 290 kW 

150 200 460 kW 420 kW 380 kW 

200 200 540 kW 510 kW 490 kW 

200 250 700 kW 680 kW 650 kW 

200 300  860 kW 840 kW 800 kW 

 

 

KASKÁDA KOTLŮ – ODKOUŘENÍ                                                                  



- 46 - 

 

 

 

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO ekonomické i ekologické řešení 

Tepelné čerpadlo Chaffoteaux využívá teplo obsažené ve vzduchu kolem 

nás (obnovitelný zdroj energie).  

Pracuje s maximální dosažitelnou účinností, přičemž nespotřebovává plyn, 

neprodukuje v místě instalace emise CO, CO2 ani jiných látek. 

Volná energie ze vzduchu poskytuje až 70% tepla. Pracovní teplota 

venkovního vzduchu je v rozsahu od   -20 °C až 30 °C. Doporučená 

maximální teplota topení je do 45 °C.  

Tepelné čerpadlo dokáže z 

1 kW přivedené elektrické energie vyrobit až 4 kW tepla. Poměr vyrobené energie 

k energii přivedené určuje parametr COP. Množství vyrobeného tepla je závislé na 

venkovní teplotě. S klesající venkovní teplotou se množství tepla vyrobeného může 

snižovat. Proto je tepelné čerpadlo  vždy doplněno o druhý zdroj tepla – elektrický 

ohřev nebo plynový kotel. 

 

TEPELNÉ ČERPADLO   
 Monobloková venkovní jednotka, kompletně 

připravena pro rychlou montáž (naplněna chladivem, 

odzkoušená na funkci), topný systém oddělen přes 

deskový výměník. 

 Dvojitý rotační komresor s elektronickým PWM 

expanzním ventilem. 

 Technologie inverter DC s modulací výkonu od 15 

do 115 % jmenovitého výkonu. 

 Snadná instalace do všech topných systémů  

o není vyžadována pro topení akumulace (pouze minimální průtok topným systémem) 

o připojení na topnou soustavu bez práce s chladivem – napojení přímo topnou vodu 

o venkovní jednotka zajišťuje všechny bezpečnostní funkce a obsahuje všechny prvky regulace a zabezpečení 

Přednosti DC Inverter technologie: Výkon TČ se přizpůsobí v každý okamžik skutečné potřebě topení, snižuje spotřebu 

energie a zajistí celoroční tepelný komfort. Plynulá modulace výkonu snižuje počet cyklů ON/OFF kompresoru a prodlužuje tak 

životnost kompresoru. Výhodou je rychlý rozběh kompresoru a krátká doba pro odmrazování TČ. Špičkové rozběhové proudy jsou 

omezeny na minimum.  

Výhody: Pro tichý chod vnější jednotky je použit ventilátor s optimalizovaným tvarem lopatek pro snížení hlučnosti. Pro zvýšení 

komfortu je standardem funkce nočního útlumu venkovní jednotky s možností časového nastavení.  

Použitá čerpadla a další prvky na minimum snižují spotřebu dodatkové energie, potřebné pro provoz (modulovaná nízkoenergetická 

čerpadla s EEI<0,23.  

Minimální objem chladiva (R410A) v jednotce nedává povinnost pravidelných kontrol úniku chladiva. 

 

REGULACE  
Energo Manager integrovaný v hydraulickém modulu plynule reguluje výkon TČ, 

v závislosti na teplotě venkovní a vnitřní. Současně inteligentně kombinuje funkci TČ 

s doplňkovým zdrojem tepla – elektrickým ohřevem (Arianext) nebo plynovým kotlem 

(Hybrid). Jejich provoz vzájemně optimalizuje. Ve svém rozhodovacím procesu může 

pracovat se signálem HDO (NT nebo VT) elektrické energie, dokáže akumulovat 

přebytečnou energii z domácí photovoltaické elektrárny.  

 

Expert Control komunikuje česky.  

Umožňuje jednoduchým způsobem ovládat celý systém, nastavit časové programy pro 

topení nebo ohřev teplé vody.  

EXPERT CONTROL bude udržovat teplotu v domě, upraví výkon tepelného čerpadla dle 

potřeby v závislosti na vnitřní i venkovní teplotě (ekvitermní regulace). 

 

 

invertor 

bez invertoru 

x) Př

e

časová osa  

te
p

lo
ta

 

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO  

OD CHAFFOTEAUX                                                

Ekonomicky – ekologicky – se snadnou instalací 
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HYBRID                                                KONDENZAČNÍ KOTEL + TEPELNÉ ČERPADLO 

EKONOMICKY I EKOLOGICKY 

Integrovaný systém, který chytře spojuje systém moderního, maximálně úsporného systému tepelného čerpadla 

s osvědčeným systémem nástěnného kondenzačního kotle. Celek pokrývá s maximální dosažitelnou účinností požadavek 

na topení od výkonu 1,0 kW až do max. výkonu kotle. Systém garantuje snadnou instalaci, spolehlivost a minimální 

provozní náklady při zachování plného komfortu topení a teplé vody. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO = hlavní zdroj tepla pro topení 

 dostatek tepla pro přechodné období - s maximální účinností, obvykle 

při  venkovní teplotě nad -5 °C (což je cca 70 % z celkové doby topení) 

 dokáže vyrobit z 1 kW elektrické energie až 4 kW tepla 

 při jeho použití nedochází ke spalování plynu a lokálnímu znečišťování 

ovzduší 

 volitelný výkon tepelného čerpadla 6 kW nebo 8 kW 

KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL  
 dostatečný výkon pro rychlý zátop stejně jako pro mrazivé zimní dny 

 teplota systému topení až 80 °C 

 maximální dosažitelná účinnost spalování plynu a  minimální dopady na 

životní prostředí 

 

 

VÝHODY 

 vysoká energetická účinnost tepelného čerpadla spojená s nižšími investičními náklady na pořízení  

 všechny topné systémy - podlahové topení do 45 °C stejně jako klasické radiátory do 80 °C   

 pro novostavby, ale i stávající topné systémy díky kombinaci s plynovým kotlem 

 nenáročný na prostor – zavěšení na místo původního závěsného kotle, nevyžaduje akumulační nádobu topení 

 Instalace topenářem – bez nutnosti práce s ekologicky rizikovým chladivem, chladivem plněno ve výrobě 

 Připraveno pro dvoutarifní napájení s dálkovým ovládáním HDO (VT a NTP) 

 Připraveno pro využití přebytků z domácí fotovoltaické elektrárny 

 Regulace rozhoduje o aktuálním zdroji tepla a to na základě zadané ceny energie (plyn, elektřina v tarifu VT a 

NT). Energo Manager přednostně využije tu energii, která je momentálně z pohledu ceny nebo ekologie pro 

uživatele nejvýhodnější. 

 Lze kombinovat s hydraulickými moduly Chaffoteaux typu MONO nebo MULTI až pro šest topných okruhů 
 

 

1) kondenzační kotel vhodného výkonu a provedení: 

 průtok – PIGMA GREEN EU 

 externí zásobník – TALIA GREEN SYSTEM EU  

 vestavěnný zásobník – např. SERELIA GREEN EU 

2) modul HYBRID – kompletně vybavená vnitřní 

hydraulická jednotka s výstupem na radiátory nebo 

podlahu 

3) EXPERT CONTROL pokojový termostat jako dálkové 

ovládání a centrální zobrazovací jednotka 

4) venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci 

5) tepelné čerpadlo výkonu 6 nebo 8 kW, provedení TČ 

vzduch/voda, modulovaný výkon, s umístěním těsně za 

obvodovou zeď  

6) zásobník teplé vody s dostatečnou přestupovou 

plochou a vhodným objemem (doporučeno min. 180 

litrů)1) 
1)  Ohřev teplé vody v zásobníku je realizován jak tepelným 

čerpadlem tak i plynovým kotlem 

NOVINKA 
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                     PIGMA HYBRID – průtokový ohřev 25 – 6 CZ 25 – 8 CZ 30 – 8 CZ 

Roční energetická třída topení 
   

Energetická třída ohřevu teplé vody 
   

Profil v ohřevu teplé vody XL XL XL 

Výkon topné soustavy                                                                  kW 1,0 až 23,3 1,0 až 23,3 1,0 až 29,7 

 
PIGMA 

GREEN 

Výkon topení (80/60 °C)                          kW 5,4 až 21,5 5,4 až 21,5 6,5 až 28,0 

Výkon topení (40/30 °C)                          kW 5,7 až 23,3 5,7 až 23,3 6,8 až 29,7 

Max. výkon pro ohřev TV                        kW                                                   25,0 25,0 28,0 

Jmenovitý průtok TV                            l/min 12,2 12,2 14,1 

 
TEPELNÉ 

ČERPADLO HYBRID 

Typ 06 kW 08 kW 08 kW 

Výkon / COP pro A+7/W35            kW 5,76 / 4,28 7,16 / 3,98 7,16 / 3,98 

 
 

HYBRID modul    

EXPERT CONTROL a VENKOVNÍ ČIDLO     

Obj. číslo výrobku v sadě – položky 1 až 5 PGH 25-6 CZ PGH 25-8 CZ PGH 30-8 CZ 

Cena výrobku v sadě – položky 1 až 5 133.000,- 156.000,- 158.000,- 

 

                                        TALIA HYBRID – topení 12 – 6 CZ 25 – 6 CZ 35 – 8 CZ 

Roční energetická třída topení 
   

Výkon topné soustavy                                                                   kW 1,0 až 12,8 1,0 až 23,3 1,0 až 33,0 

 
TALIA GREEN 

SYSTEM 

Výkon topení (80/60 °C)                           kW 2,9 až 11,7 2,4 až 21,5 6,8 až 30,2 

Výkon topení (40/30 °C)                           kW 3,2 až 12,8 2,6 až 23,4 7,4 až 33,0 

Max. výkon pro ohřev TV                          kW                                                   -- -- -- 

 
TEPELNÉ 

ČERPADLO HYBRID 

Typ  06 kW 06 kW 08 kW 

Výkon / COP pro A+7/W35             kW 5,76 / 4,28 5,76 / 4,28 7,16 / 3,98 

 
 

HYBRID modul    

EXPERT CONTROL a VENKOVNÍ ČIDLO     

Obj. číslo výrobku v sadě – položky 1 až 5 TGH 12-6 CZ TGH 25-6 CZ TGH 35-8 CZ 

Cena výrobku v sadě – položky 1 až 5 133.000,- 134.000,- 160.000,- 

Technické parametry, popis a rozměry kotlů – viz str. 16-23 

Parametry tepelného čerpadla, popis a rozměry str. 56 

Technické parametry vnitřní jednotky – viz str. 50 

Odkouření kotlů str. 33 

Zásobník pro ohřev TV parametry, popis a rozměry str. 50 

Hydraulické moduly pro více okruhů str. 39 

1- Kondenzační kotel 

2- Tepelné čerpadlo 

3- Modul Hybrid s regulací 

4- Termostat s komunikací - Expert Control 

5- Venkovní čidlo 

6- Třícestný ventil (volitelné pro zásobník) 

7- Zásobník např. 180 l – pouze FLEX 

8- Sada uzávěrů - volitelné 

9- Protizámrzový ventil ExoGel - volitelné 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

HYBRID                                            KONDENZAČNÍ KOTEL + TEPELNÉ ČERPADLO  



 

 

 

                  TALIA HYBRID FLEX – externí zásobník 12 – 6 CZ 25 – 6 CZ 35 – 8 CZ 

Roční energetická třída topení 
   

Energetická třída ohřevu teplé vody 
   

Profil v ohřevu teplé vody XL XL XL 

Výkon topné soustavy                                                                    kW 1,0 až 12,8 1,0 až 23,3 1,0 až 33,0 

 
TALIA GREEN 

SYSTEM 

Výkon topení (80/60 °C)                         kW 2,9 až 11,7 2,4 až 21,5 6,8 až 30,2 

Výkon topení (40/30 °C)                         kW 3,2 až 12,8 2,6 až 23,4 7,4 až 33,0 

Max. výkon pro ohřev TV                       kW                                                   11,7 25,0 33,0 

 
TEPELNÉ 

ČERPADLO HYBRID 

Typ  06 kW 06 kW 08 kW 

Výkon / COP pro A+7/W35             kW 5,76 / 4,28 5,76 / 4,28 7,16 / 3,98 

 
 

HYBRID modul    

EXPERT CONTROL a VENKOVNÍ ČIDLO     

 TŘÍCESTNÝ VENTIL    

 
ZÁSOBNÍK  

CD1-180 

Objem                                                      l 180 180 180 

Čas ohřevu na 55 °C – TČ            hod:min 2 : 05 2 : 05 2 : 02 

Množství teplé vody 40 °C                       l    240 240 240 

Obj. číslo výrobku v sadě – položky 1 až 7 TGHF 12-6 CZ TGHF 25-6 CZ TGHF 35-8 CZ 

Cena výrobku v sadě – položky 1 až 7 155.000,- 156.000,- 182.000,- 

 

ZVAŽUJETE JINOU KOMBINACI? KONTAKTUJTE NÁS. 

TALIA GREEN HYBRID FLEX – ohřev teplé vody v externím zásobníku 

 
 

Technické parametry, popis a rozměry kotlů – viz str. 16-23 

Parametry tepelného čerpadla, popis a rozměry str. 56 

Technické parametry vnitřní jednotky – viz str. 50 

Odkouření kotlů str. 33 

Zásobník pro ohřev TV parametry, popis a rozměry str. 50 

Hydraulické moduly pro více okruhů str. 39
 

Popis 

1. Kondenzační kotel pro externí zásobník 

2. Tepelné čerpadlo – venkovní jednotka 

3. Hybrid modul - komplet 

4. Expert Control – e-Bus2 termostat 

modulační 

5. Venkovní čidlo ekvitermní regulace 

6. Třícestný ventil zásobníku  

7. Zásobník TV- např. CD1-180 

8. ExoGel - protizámrzová ochrana 

9. Filtr venkovní jednotky (příslušenství) 

10. Okruh topení – do 80 °C (radiátory) 

nebo do 45 °C (podlaha) 

 

HYBRID                                                KONDENZAČNÍ KOTEL + TEPELNÉ ČERPADLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nebo 

x) 
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 Hydraulický modul HYBRID 

       3318911 

vnitřní hydraulická jednotka, kompletně vybavená,                                         

včetně čerpadla, regulace Energo Manager, Expert Control a 

venkovní čidlo. 

 

Rozměry – š x h x v mm 400 x 211 x 350 

Elektrické napájení                                     V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 

Hmotnost                                                             kg 7,0 

Obj.č. výrobku – samostatně 33 18 911 

Napojení topných okruhů ¾“ 

  

EXPERT CONTROL        VENKOVNÍ 

ČIDLO  
Dálkové ovládání systému s funkcí modulačního 

(odporového) pokojového termostatu. CZ 

komunikace, časové programy pro topení a teplou 

vodu. 

Ekvitermní regulace 

topného systému. 

 

 

 

 

Zásobníkový ohřívač vody CD1-180 l 

stacionární ohřívač se zvětšenou přestupovou plochou výměníku, vnitřní nádoba 

s dvojitou ochranou proti korozi ProTech (aktivní a pasivní anoda) 
Instalace na podlahu 

Objem zásobníku                                          l 177 

Jmenovitý průtok                                   l/min 19,5 (dle EN 13203-1 a ΔT=30 °C) 

Max. dostupný objem TV   (delta T=30°C)    l 240 

Doba ohřevu zásobníku  

06 kW 2 hod 05 min 

08 kW 2 hod 02 min 

12 kW  

15 kW  

Roční energetická účinnost ohřevu TV  2,5 (ohřev pouze pomocí TČ) 

Energetická účinnost zásobníku  
Rozměry v mm 600 x 600 x 1190 

Hmotnost v kg 65 

Obj.č. výrobku – samostatně 30 60 451 

Cena bez DPH - samostatně             19.900,- 

 Třícestný ventil zásobníku – Hybrid 

pro připojení externího zásobníku teplé vody 
Instalace externí - mimo modul 

Obj.č. výrobku – samostatně 33 18 916 

Cena bez DPH - samostatně             2.200,- 

 

 
 

 

 

 
Regulace - termostaty (modulační, on/off)  

Strana 30-31 
 

Odkouření kotlů 

– 60/100, 80/125, 2x 80 

Strana 33 – 38 

 

Montáž - příslušenství kotlů  

Strana 32 
 

Regulace topných okruhů – moduly a 

regulace 

Strana 39-41 

 

HYBRID  - příslušenství                                                             VNITŘNÍ JEDNOTKA 
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SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE 

 Instalace je maximálně snadná, prostorově nenáročná  

 Systém ARIANEXT nevyžaduje instalaci akumulačního 

zásobníku.  

 Instalaci provede odborná topenářská firma bez nutnosti práce 

s chladivem.  

 Propojení vnitřní a venkovní jednotka je topnou vodou.  

 Venkovní jednotka se obvykle umístí na obvodovou zeď objektu 

 Tepelné čerpadlo je po připojení k elektrické síti připraveno pro 

okamžité spuštění.  

 ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, ALE TAKÉ OHŘEV TEPLÉ VODY  
ARIANEXT je možno použít v systému podlahového topení nebo i radiátorů 

(dimenzovaných pro nízkoteplotní provoz). Maximální doporučená teplota topení je 

45 °C. Nejlepší výkony a účinnost však získáte při teplotách v systému do 40 °C.  

Topení může být řešeno jako jeden nebo více topných okruhů se stejnými nebo 

rozdílnými teplotami (např. kombinace podlahového topení a radiátorů.  

Vodu v zásobníku je možno ohřát až na 60 °C (do venkovní teploty -10 °C). Ohřev 

teplé vody můžete naplánovat a to teplotně (komfortní a útlumová teplota) i časově (týdenní program). Pro zvýšení komfortu 

můžete využít funkci BOOST (jednorázového rychloohřevu) nebo funkci GREEN (ohřev jen TČ) ale také např. trvalou teplotu 

zásobníku nebo funkci „antilegionela“.  

CELOROČNÍ KOMFORT 
Výkon TČ je modulován v širokém rozsahu 15 % až 115 % jmenovitého výkonu. ARIANEXT se tak může 

přizpůsobit v každý okamžik skutečným potřebám. Technologie DC Inverter dokáže zajistit celoroční 

tepelný komfort pro uživatele.  

Modulace výkonu snižuje počet cyklů ON/OFF kompresoru, prodlužuje životnost kompresoru, snižuje 

rozběhové proudové odběrové špičky. Rychlý rozběh kompresoru a krátká doba pro odmrazování TČ 

jsou výhodou. 

Doplňkový elektrický zdroj tepla zajistí  vždy dostatek tepla pro topení nebo teplou vodu (ve stupních 

automaticky spínaných). 

 

VNITŘNÍ JEDNOTKA – kompletní řešení  
Vnitřní jednotka je nedílnou součástí dodávky tepelného čerpadla.  

Součástí je vždy venkovní čidlo a pokojový termostat (dálkové ovládání) – Expert Control, stejně 

jako inteligentní systém regulace Energo Manager. 

Obsahuje vše pro funkci nejen tepelného čerpadla, ale i topné soustavy: vestavěný elektroohřev 

včetně zabezpečení, kontrolu tlaku vody v systému, kontrolu průtoku, pojistný ventil topení i 

expanzní nádobu. Vše je součástí dodávky. 

Volbou vnitřní hydraulické jednotky pro jeden nebo dva hydraulické okruhy (pro verzi 06 kW a 08 

kW) lze řešit různé varianty řešení topného systému. Pro všechny verze lze vnitřní jednotku doplnit o vhodný hydraulický modul 

nebo regulaci topných větví a ovládat tak až 6 nezávislých topných okruhů – viz moduly MONO nebo MULTI nebo ZONE Control. 

Vnitřní jednotka prostřednictvím LED diod rychle a jednoduše signalizuje svou funkci nebo poruchu. 

Komfortní ovládání - můžete volit mezi režimem manuálním (ručním) nebo automatickým (podle časového programu).  

Pro maximální úspory můžete nastavit režim GREEN, kdy budete topit výhradně tepelným čerpadlem. Tepelný komfort můžete 

ovlivnit volbou rychlosti dosažení teploty v místnosti a to od režimu ECO PLUS do COMFORT PLUS v pěti stupních. Ovlivníte tak 

případnou četnost použití dodatkového elektrického ohřevu.  

 

 

ARIANEXT                                                                  TEPELNÉ ČERPADLO 

ÚSPORNĚ, EKOLOGICKY SE SNADNOU MONTÁŽÍ 

Instalačně snadné řešení pro různé požadavky na teplou vodu. Tepelné čerpadlo systému vzduch / voda s vysokou 

účinností, které zajistí ekonomickou dodávku tepla a teplé vody pro nové nebo rekonstruované domy a bytové jednotky. 

Různé výkony tepelného čerpadla, různé varianty provedení umožní najít to nejlepší řešení pro každý požadavek. 

Ekonomicky i ekologicky. 

 

NOVINKA 
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ARIANEXT PLUS, pro topení (s možností připojit zásobník) 

Tepelné čerpadlo DC inverter + hydraulická jednotka 

 

 Vysoký komfort topení: s odděleným ohřevem 

teplé vody nebo s možností dopojení externího 

zásobníku 

 Snadné napojení: kompaktní hydraulický blok 

plně vybavený pro 1 nebo 2 topné okruhy 

 Součástí dodávky pokojový termostat Expert 

Control   a venkovní čidlo ekvitermní regulace 

 Snadná instalace: bez nutnosti práce s chladivem 
 

 

ARIANEXT PLUS 6 kW-1Z 6 kW-2Z 8 kW-1Z 8 kW-2Z 

Doporučeno pro objekt s tepelnou ztrátou do  5 kW do 7 kW 

Sezonní energetická účinnost ղs - 55 °C A++ A++ A+ A+ 

Sezonní energetická účinnost ղs  - 35 °C  A+ A+ A A 

TEPELNÉ 

ČERPADLO  

Jmenovitý výkon pro A+7/ W35 5,76 kW 7,17 kW 

COP pro A+7/ W35 4,28 3,97 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1f 

HYDRAULICKÝ 

MODUL 

Typ  MGP1Z MGP2Z MGP1Z MGP2Z 

Počet topných okruhů 1 2 1 2 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1 Ph 

Elektrický bivalentní zdroj  4 kW (2 + 2 kW) 
Obj. číslo výrobku v sadě 33 10 374 33 10 375 33 10 376 33 10 377 

Cena výrobku v sadě  107.000,- 125.040,- 130.500,- 148.000,- 

ARIANEXT FLEX, pro topení a ohřev vody v zásobníku 180 litrů 

Tepelné čerpadlo DC inverter + hydraulická jednotka + zásobník 

 

 Vysoký komfort topení a ohřevu teplé vody 

v samostatném zásobníku  

 Snadné napojení: kompaktní hydraulický blok 

plně vybavený pro 1 nebo 2 topné okruhy 

 Součástí dodávky pokojový termostat Expert 

Control   a venkovní čidlo ekvitermní regulace 

 Snadná instalace: bez nutnosti práce s chladivem 

 
 

ARIANEXT FLEX 6 kW-1Z 6 kW-2Z 8 kW-1Z 8 kW-2Z 

Doporučeno pro objekt s tepelnou ztrátou do  5 kW do 7 kW 

Sezonní energetická účinnost ղs 126 / A++ 126 / A++ 110 / A+ 110 / A+ 

Sezonní účinnost ohřevu TV ղwh / profil ohřevu TV 100 %-A / XL 100 %-A / XL 100 %-A / XL 100 %-A / XL 

Tepelné 

čerpadlo  

Jmenovitý výkon pro A+7/W35 5,76 kW 7,17 kW 

COP pro topení A+7/W35 4,28 3,97 

COP pro ohřev teplé vody v profilu XL 2,5 2,5 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1f 

Hydraulický 

modul 

Typ  MGP 1Z MGP 2Z MGP 1Z MGP 2Z 

Počet topných okruhů  1 2 (1+1 směš) 1 2 (1+1 směš) 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1f 

Elektrický bivalentní zdroj (2 stupně) 4 kW (2 + 2 kW) 

Zásobník 

CD1-180 

Objem zásobníku 180 l externí, smalt s ProTech ochrannou 

Čas pro ohřev zásobníku na 55 °C 2 hod 05 min 2 hod 02 min 

Množství teplé vody 40 °C 240 l 240 l 

Obj. číslo výrobku v sadě 33 10 387 33 10 388 3 10 389 33 10 390 

Cena výrobku v sadě  132.000,- 149.500,- 154.500,- 172.000,- 

 

 

ARIANEXT                                                                                    TEPELNÉ ČERPADLO 
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ARIANEXT COMPACT, pro topení a ohřev vody v zásobníku 180 litrů 
Tepelné čerpadlo DC inverter + hydraulická jednotka + zásobník 

 

 Vysoký komfort topení a ohřevu teplé vody na 

ploše 60 x 60 cm  

 Snadné napojení: vše na jednom místě pro 1 nebo 

2 topné okruhy 

 Součástí dodávky pokojový termostat Expert 

Control   a venkovní čidlo ekvitermní regulace 

 Snadná instalace: bez nutnosti práce s chladivem 
 

 

ARIANEXT COMPACT 6 kW-1Z 6 kW-2Z 8 kW-1Z 8 kW-2Z 

Doporučeno pro objekt s tepelnou ztrátou do  5 kW do 7 kW 

Sezonní energetická účinnost ղs   (x 126 % / A++ 126 % / A++ 110 % / A+ 110 % / A+ 

Sezonní účinnost ohřevu TV ղwh / profil ohřevu TV 100 %-A / XL 100 %-A / XL 100 %-A / XL 100 %-A / XL 

Tepelné 

čerpadlo  

(x 
střední teplotní 

podmínky 

Jmenovitý výkon pro A+7/W35 5,76 kW 7,17 kW 

COP pro topení A+7/W35 4,28 3,97 

COP pro ohřev teplé vody v profilu XL 2,5 2,5 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1f 

Hydraulický 

modul 

Typ  MGP1Z MGP2Z MGP1Z MGP2Z 

Počet topných okruhů 1 2 1 2 

Elektrické napájení 230 V/ 50 Hz / 1f 

Elektrický bivalentní zdroj (2 stupně) 4 kW (2 + 2 kW) 
Zásobník 

CD1-180 

Objem zásobníku 180 l vestavěný, smalt s ProTech ochrannou 

Čas pro ohřev zásobníku na 55 °C 2 hod 05 min 2 hod 02 min 

 Množství teplé vody 40 °C 240 l 240 l 

Obj. číslo výrobku v sadě 33 10 380 33 10 381 33 10 382 33 10 383 

Cena výrobku v sadě  151.000,- 169.500,- 173.500,- 192.000,- 

 

ARIANEXT PLUS-2Z:  topení pro 2 topné okruhy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIANEXT                                                                                    TEPELNÉ ČERPADLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo 

nebo 

 Vnitřní hydraulický modul 
 Venkovní čidlo ekvitermní regulace 

 Tepelné čerpadlo 

 Pokojový termostat Expert Control 

 Pokojový termostat Zone Control 
 Radiátory nebo podlahové vytápění 
 Filtr tepelného čerpadla 
 ExoGel protizámrzová ochrana 
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ARIANEXT-T pro topení (s možností připojit zásobník) 

Tepelné čerpadlo DC inverter + hydraulická jednotka (+ zásobník 180 l) 

ARIANEX-T PLUS 

 

 Vysoký komfort topení: s odděleným ohřevem teplé vody nebo 

s možností dopojení externího zásobníku – ARIANEXT-T PLUS 

 Zásobník 180 litrů a třícestný ventil – ARIANEXT-T FLEX 

 Snadné napojení: kompaktní hydraulický blok plně vybavený pro 

1 topný okruh 

 Možno napojit externí pomocné čerpadlo 

 Více topných okruhů při použití vhodného hydraulického modulu 

MONO nebo MULTI  

 Součástí dodávky pokojový termostat Expert Control   a venkovní 

čidlo ekvitermní regulace 

 Snadná instalace: bez nutnosti práce s chladivem 

 Pro topení a chlazení 

ARIANEX-T FLEX 
 

 

 

 ARIANEXT-T PLUS ARIANEXT-T FLEX 

 12 kW-T 15 kW-T 12 kW-T 15 kW-T 

Doporučeno pro tepelnou ztrátu objektu do 11 kW do 13 kW do 11 kW do 13 kW 

Sezonní energetická účinnost ղs - 55 °C A++ A++ -- -- 

Sezonní energetická účinnost ղs  - 35 °C 128 % - A+ 127 % - A+ 111 % - A+ 125 % - A+ 

Energetická třída ohřevu TV / profil ohřevu TV -- -- 95 % - A/ XL 95 % - B / XL 

Tepelné 

čerpadlo  

Jmenovitý výkon pro A+7/ W35 12 kW 15 kW 12 kW 15 kW 

COP topení pro A+7/ W35 4,30 4,20 4,30 4,20 

COP ohřevu TV pro A+7/ W35 -- -- 2,00 1,84 

Elektrické napájení 400 V/ 50 Hz / 3 Ph 

Hydraulický 

modul 

Typ  MGP 3 Ph 

Počet topných okruhů 1 (v případě požadavku doplnit moduly MONO nebo MULTI – až 6 okruhů)  

Elektrické napájení 400 V/ 50 Hz / 3 Ph 

Elektrický bivalentní zdroj  6 kW (2 + 2 + 2 kW) 

Zásobník 

CD1-180 

Objem zásobníku -- 180 l externí 180 l externí 

Čas pro ohřev TČ na 55 °C -- 1 hod 48 min 1 hod 22 min 

Množství teplé vody 40 °C -- 240 l 

Obj. číslo výrobku v sadě 33 10 488 33 10 489   

Cena výrobku v sadě  203.500,- 219 500,- 228.000,- 245.000,- 

 

ARIANEXT-T PLUS:  topení, jeden topný okruh  
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nebo 

 

 

 

 

 Vnitřní hydraulický modul 

 Venkovní čidlo ekvitermní 

regulace 

 Tepelné čerpadlo 

 Pokojový termostat Expert Control 

 Radiátory nebo  podlahové 

vytápění 

 Filtr tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo – parametry str. 55 

Vnitřní jednotka – parametry str. 56 

Zásobník – parametry str. 50 

Hydraulické moduly – str. 39 

Montážní příslušenství – str. 57 

 ExoGel protizámrzová 

ochrana mechanická 

 Pomocné čerpadlo externí 

(volitelné) 

 Přepouštěcí ventil                  

(v případě, že není zajištěn 

trvalý průtok topnou 

soustavou - zajišťuje stavba) 
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Technické parametry ARIANEXT / HYBRID – tepelné čerpadlo 

TEPELNÉ ČERPADLO  
06 kW 08 kW 

230 V / 50 Hz / 1 Ph 
30 69 441 30 69 442 

Provedení jednotky vzduch / voda 

 

Kompresor – rotační, dvoukomorový 1x DC inverter, PWM exp. ventil 

Typ rozběhu progresivní, bez rozběhového relé 

Kondenzátor 1x deskový výměník 

Výparník 1x žebrované trubky, voštiny 

Chladivo - typ, hmotnost chladiva R410A, < 2 kg 

Funkce topení 

Parametry pro teploty vzduchu       A+7°C  A-7°C  A+7°C  A-7 °C  

W+35/30 °C 

Výkon topení               kW 5,76 3,46 7,16 4,16 

Příkon topení               kW 1,34 1,96 1,18 1,96 

Energetická účinnost COP 4,28 2,44 3,98 2,12 

W+45/40 °C 

Výkon topení               kW 5,76 3,46 7,36 3,96 

Příkon topení               kW 1,88 1,42 2,30 2,31 

Energetická účinnost  COP 3,06 2,44 3,20 1,71 

Hmotnost celková                                                                           Kg 65,7 71,4 

Teplotní 

omezení 

Výstup TČ °C 20 až 60  

Teplota okolí °C -20 až 30  

Hydraulický 

systém 

Objem vody                      L 0,8 1,0 

Max. přetlak vody        Bar 3 3 

Doporuč. průtok l/hod 1000 1250 

Min. průtok vody        l/hod 420 420 

Elektrické napájení                        V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 

Max. rozběhový proud / jištění            A / - 11 / 16 – C 14 / 16 - C 

Akustický 

tlak 

venkovní dB 62 64 

vnitřní                   dB 42 44 

Technické parametry ARIANEXT-T – tepelné čerpadlo 

TEPELNÉ ČERPADLO  
12 kW 15 kW 

400 V / 50 Hz / 3 Ph 
33 10 333 33 10 334 

Provedení jednotky vzduch / voda 

 
 

 

Kompresor – rotační, dvoukomorový 1x DC inverter, PWM exp. Ventil 

Typ rozběhu progresivní, bez rozběhového relé 

Kondenzátor 1x deskový výměník 

Výparník 2x žebrované trubky, voštiny 

Chladivo – typ R410A, hmotnost chladiva 2,45 3,39 

Funkce topení / chlazení 

Parametry pro teploty vzduchu       A+7°C  A-7°C  A+7°C  A-7 °C  

W+35/30 °C 

Výkon topení               kW 12  15  

Příkon topení               kW 2,79  3,57  

Energetická účinnost COP 4,30  4,20  

W+45/40 °C 

Výkon topení               kW 11,2  14,5  

Příkon topení               kW 3,34  4,39  

Energetická účinnost  COP 3,35  3,3  

Hmotnost celková                                                                           Kg 99 124 

Teplotní 

omezení 

Výstup TČ °C 20 až 60  

Teplota okolí °C -20 až 30  

Hydraulický 

systém 

Objem vody                      L   

Max. přetlak vody        Bar 3 3 

Doporuč. průtok l/hod 2100 2500 

Min. průtok vody        l/hod 420 420 

Elektrické napájení                        V/Ph/Hz 400 / 3 / 50 

Max. příkon kW 5,1 kW 

Max. rozběhový proud / jištění            A / - 16 / 20-B 16 / 20-B 

Rozměry Mm 908 x 350 x 1363 

Akustický tlak venkovní / vnitřní                   dB 68 / 48 68 / 48 

 

ARIANEXT/HYBRID                                                                     TEPELNÉ ČERPADLO 



- 56 - 

 

Hydraulická jednotka ARIANEXT, ARIANEXT-T  

Typ jednotky ARIANEXT MGP-1Z MGP-2Z MGP 3 Ph 

  ARIANEXT ARIANEXT-T 

  33 18 598 33 18 600 33 10 393 

Počet topných okruhů  1 2 1 

Elektrické napájení  230 V / 50 Hz / 1 f 400 V / 50 Hz / 3 f 

Elektrický bivalentní zdroj  4 kW (2 + 2 kW)  6 kW (2+2+2 kW) 

Max. elektrické zatížení A 11 14 18,5 

Doporučené jištění A 16 B 16 B 20 – typ B 

Jmenovitý průtok topné vody l/hod 1000 1250 2500 

Min. průtok topné vody l/hod 320 420 420 

Vestavěné čerpadlo - energ. třída  A (1x)     A (3x) A (1x)     

Expanzní nádoba l 8 8 8 

Pojistný ventil topení bar 3 3 3 

Max / min přetlak topení bar 3 / 1 3 / 1 3 / 1 

Napojení okruhů TČ / topení  1“ / ¾“ 1“ / ¾“ 1“ / 1“ 

Rozměry mm 600 x 314 x 701 600 x 314 x 701 

Hmotnost kg 30 35,5 30 

Prvky ekvitermní regulace s modulací  

– Expert Control a venkovní čidlo 

 

 

 
Vnitřní vybavení hydraulického modulu  

MGP 1Z MGP 2Z 

  
1 – Bivalentní zdroj tepla – elektroohřev 

2 – Expanzní nádoba 8 litrů 

3 – Čerpadlo kotlového okruhu - modulační 

4 – Třícestný ventil zásobníku (pouze verze FLEX) 

 

5 – Hydraulický oddělovač 

6 – Čerpadlo Okruh 1 - modulační 

7 – Čerpadlo Okruh 2 - modulační 

8 – Směšovač Okruh 2 

9 – Regulace Arianext (není na obrázku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ARIANEXT/HYBRID                                                                    VNITŘNÍ JEDNOTKA 
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ 

Sada uzavíracích ventilů ExoGel – mechanická ochrana proti zamrznutí,      

včetně vypouštění 

  
Obj. číslo  30 83 059 1.500,- bez DPH  Obj. číslo  33 18 771 3.350,- bez DPH  

 2x uzavírací kulový ventil 1“ vstup 

 1x  uzavírací kulový ventil 1“ výstup 

 filtr pro přívod topení 1“ 

 montážní materiál 

Použití: ochrana v případě dlouhodobého výpadku 

elektrické energie. 

Funkce: při teplotě vody +1 °C upustí v místě instalace 

potřebné   množství   vody, dokud   se   teplota   vody 

nezvedne nad +4 °C. Teplotní element reaguje  na  teplotu  

vody,  nikoli  na  teplotu  okolního prostředí.  
  

Konzola pro zavěšení TČ (venkovní jednotky) Tlumící bloky pod TČ (venkovní jednotky) 

 
 

Obj. číslo  33 18 771 3.350,- bez DPH  Obj. č. 30 95 017 2.900,- bez DPH  

Sada 2 ks konzol pro instalaci na zeď 2 ks v sadě 

pro omezení přenosu vibrací do stavby 

rozměr 400 x 180 x 95 mm 
  

Třícestný ventil – sada pro externí zásobník Ukotvení venkovní jednotky 

 

SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘI OBJEDNÁNÍ SADY 

 zónový třícestný ventil s elektrickým servopohonem a 

vratnou pružinou - havarijní funkcí  

 možnost ruční blokace v mezipoloze 

 typ MUT SF 25 E, DN 1“, vnější závit, 230V s přívodním 

kabelem 

 včetně prvků pro vestavbu do modulu Arianext a čidla 

zásobníku 

Obj. číslo  33 18 783 Arianext Plus 3.800,- bez DPH  pro Flex a Compact součástí 

Obj. číslo  33 18 904 Arianext-T Plus 3.800,- bez DPH  pro Flex součástí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIANEXT/HYBRID                                                                    VNITŘNÍ JEDNOTKA 

 

ARIANEXT/HYBRID                                                                            PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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DOPORUČENO  pro TALIA GREEN SYSTEM EU s výkonem 12, 25 nebo 35 kW  
 Objem zásobníku podle potřeb odběratele a s ohledem na výkon kotle  

 Vnější plášť v bílé barvě s kvalitní povrchovou úpravou - lze umístit do všech prostor 

 Vnitřní nádoba ocelová, kvalitní smalt 

 Dvojitá ochrana vnitřní nádoby - aktivní (PROTECH) a pasivní (magnesiová anoda)  

 Topný had zajišťuje rovnoměrný a rychlý ohřev vody 

 Připojení  v horní části zásobníku (včetně cirkulace), příruba ø 105 mm pro snadnou kontrolu a 

čištění 

PRO UMÍSTĚNÍ NA PODLAHU (základní provedení)  

nebo PRO ZAVĚŠENÍ po doplnění o závěs (příslušenství)  
 

  
    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rozměry BCH 

v (mm) 120 160 

A 560 560 

B 880 1090 

C 967 1177 

D 745 955 

E 500 500 

F 988 1198 

G 900 1110 

H 627,5 827,5 

I 365 565 

J 262,5 262,5 

K 198 198 

L 145 145 

M 572 572 

 BCH 120 BCH 160 

Užitný objem zásobníku Litr 124 157 

Teplosměná plocha výměníku/výkon m2 / kW 0,7 / 13,9 0,7 / 15,5 

Čas potřebný pro ohřev zásobníku min 21 29 

Odpor výměníku mbar 40 40 

Max. provozní přetlak topení / TV bar 3 / 7 3 / 7 

Hmotnost kg 44 53 

Stupeň elektrického krytí IP X1 X1 

Jmenovitý průtok pro ∆T=30 °C / 45 C°   l/hod 717 / 478 717 / 478 

Statická tepelná ztráta S W 63  56  

Energetická třída  C B 

 Obj. číslo Cena bez DPH 

BCH 120 na podlahu (zásobník, aktivní a pasivní anoda,  podstava pro umístění na 

podlahu – 30 78 020, bez pojistného ventilu a teplotního čidla) 
30 70 494 12.000,- 

BCH 160  na podlahu (zásobník, aktivní a pasivní anoda,  podstava pro umístění na 

podlahu – 30 78 020, bez pojistného ventilu a teplotního čidla) 
30 70 495 13.000,- 

Doporučené příslušenství 

Závěs pro umístění na stěnu 30 78 019 500,- 

Elektrická topná vložka 1,5 kW 

Elektrická topná vložka 2,5 kW 

30 78 021 

30 78 022 

2.200,- 

2.700,- 

Propojovací sada kotel / zásobník instalace pod sebou, pojistný ventil 7 bar, sifon, 

propojení, expanze pro teplou vodu 4 litry, montážní materiál 
33 18 335 4.100,- 

1.  Výstup teplé vody ¾“ M 

2.  Vstup studené vody ¾“ M 

3.  Vstup od kotle ¾“ M 

4.  Výstup do kotle ¾“ M 

5.  PROTECH systém 

6.  Anoda 

7.  Jímka termostatu 

8.  Cirkulace ¾“ M 

M = vnější závit 

 

 

BCH ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY PRO DOMÁCNOST                                                            

 
PROTECH systém sestává z aktivní 

titanové anody, napojené na 

elektrický proud. Generovaný 

proud a napětí se mění podle 

kvality a agresivity užitkové vody. 

Výsledkem je dokonalá ochrana 

zásobníku před korozí a vodním 

kamenem. 

Instalace 

na zem 

Instalace 

na stěnu 
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BC1S – (1x výměník) je určen pro ohřev teplé vody. 

Výměník může být připojen k plynovému kotli (např. Talia 

Green System, Talia Green HP). Rovněž může být výměník 

připojen k solárním kolektorům – předehřev teplé vody pro 

kotle Talia Green, Serelia Green, Niagara C, Niagara C Green. 

AS2S – (2x výměník) je určen pro ohřev teplé vody. Je 

vybaven spodním a horním výměníkem. Horní výměník se 

obvykle připojuje k plynovému kotli. Spodní zásobník je 

obvykle určen pro solární ohřev vody. 

 

 Bílá barva zásobníku vhodná do 

každého prostoru 

 Magnesiová ochranná anoda 

 Vnitřní povrch kvalitní smalt 

 Teploměr na vnějším plášti 

 Všechny zásobníky projdou dveřmi 70 

cm 

 Možno doplnit o elektrický dohřev 

3kW (200 a 300 l) – volitelné 

příslušenství 

 Bez pojistného ventilu a termostatu 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 BC1S AS2S (BC2S) 

200 300 200 300 

Užitný objem zásobníku l 200 295 191 286 

  dolní dolní horní dolní horní  Dolní 

Plocha výměníku m2 0,80 0,80 0,80 0,90 0,80 1,30 

Výkon - EN 15332 

             EN 12897 
kW 

kW 

14,2 

13,8 

14,2 

13,8 

14,2 

13,8 

20,7 

16,9 

14,2 

13,8 

25,4 

19,4 

Jmen. výkon ∆T=30 °C l/hod 593  407 593 407 728 

Tlaková ztráta výměníku mbar 9.0 9,0 9,0 12,0 9,0 15,0 

Objem výměníku l 6,0 6,0 6,0 6,9 6,0 9,6 

Max, přetlak výměníku bar 12,0 12,0 6,0 12,0 6,0 15,0 

Max. přetlak okruhu TV bar 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hmotnost (bez náplně) kg 69 94 75 100 

Statická tepelná ztráta S W 72 88 65 88 

Energetická třída  C C C C 

Obj. číslo 30 60 434 30 60 435 30 60 445 30 60 446 

Cena bez DPH 21.000,-   23.000,- 23.400,- 26.500,- 

                                                            

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

(mm) 

200 300 

BC1S AS2S BC1S AS2S 

A 600 600 600 600 

B 1312   1312   1834 1834 

C 1272  1272  1794 1794 

D 248   248   248 248 

E 434  434  663 663 

F 338  338  338 338 

G 595 595 998 998 

H x 770  x 1167 

I x  270  x 270 

J 500  500  500 500 

K 324 324 324 324 

L 730 X 959 959 

7 magnesiová anoda 1 

8 jímka termostatu 8 mm 

9 magnesiová anoda 2 

10 jímka termostatu 8 mm 

11 cirkulace TV 

 
 

1 odběr teplé vody 1“M 

2 vstup studené vody 1“F 

3 výstup výměníku 1“F 

4 vstup výměníku 1“F 

5 příruba D110 mm 

6 elektrická topná vložka 

11/2“ (příslušenství) 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

 

 

BC1S, AS2S ZÁSOBNÍKY S VĚTŠÍM OBJEMEM                                                           
 

Zásobníky BC1S, AS2S jsou určeny pro předehřev / ohřev  teplé vody v bytech, rodinných domech, bytových 

domech a objektech občanské vybavenosti stejně jako v průmyslových objektech. 
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ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI                      

 Pevný rám z tuhých hliníkových profilů  

 Bezpečnostní antireflexní sklo nové generace se zvýšenou optickou účinností  

 Hliníkový absorber s vysoce selektivní vrstvou přivařený k měděnému meandru laserem 

 Nové umístění čidla teploty s lepším přenosem tepla a kvalitnější informaci pro regulaci 

 Kvalitní izolace minerální vatou v tloušťce 50 mm dole a 20 mm po obvodě kolektoru pro minimální 

tepelné ztráty 

 Snadná montáž a instalace pro šikmou střechu (nad střechu i do střechy) a 

na plochou střechu za pomoci O-kroužků a imbus klíče 

 Certifikováno dle EN12975-2, certifikace nezávislou zkušebnou Solar 

Keymark 

 Doporučeno pro sklon 20 až 70 ° 

 Doporučený průtok 35 až 100 l/hod 

 

 

 
 

 
 

 

 

ZELIOS XP 2.5-1 V / H SOLÁRNÍ KOLEKTOR                                                           
 

Vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou  2,5 m2 pro celoroční použití 

v uzavřených systémech. Nucený oběh teplonosné kapaliny, montáž nad střechu nebo do střechy a to 

v provedení „V“=vertikální nebo „H“=horizontální poloha instalace. Využití pro systémy topení i ohřevu teplé 

vody. 

 

Jímka teplotního čidla 

Prismatické solární sklo s vysokou absorcí, 

pevností a antireflexní vrstvou 

Upevnění absorberu pro zvýšení pevnosti a 

stability při transportu 

 

Měděný výměník (laserem navařený) 

 

Vysoce odolné plastové rohy 

 

Pevný hliníkový rám 

Hliníkový absorber s vysoce selektivní 

vrstvou (oxidy titanu) 

Tepelná izolace (50 mm minerální vlna) pro 

minimalizaci tepelných ztrát 

Pevná aluzinková záda pro zvýšení 

 tuhosti a odolnosti 

 

Spojky pro rychlou montáž 

Max. 10 kolektorů                                        Max 5 kolektorů 

Max. 10 kolektorů                                                       Max 5 kolektorů 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

  XP 2.5 -1 V XP 2.5 – 1 H 

Umístění kolektoru  svislé vodorovné 

Základní rozměry (š x v x h) mm 1128 x 2241 x 98 2241 x 1128 x 98 

Celková plocha kolektoru  m2 2,52 2,52 

Plocha apertury Asol (vstupu světla) / Plocha absorbéru m2 2,26 / 2,23 2,26 / 2,23 

Absorpce – pohltivost slunečního záření / Emisivita % 95 / 5 95 / 5 

Maximální výkon W 1823 1832 

Tepelný výkon 
kJ/K 

kJ/Km2 

15,32 

6,78 

17,98 

7,96 

Účinnost při nulové ztrátě ηO                    0,81 0,81  

Modifikátor úhlu dopadu IAM 50° (θ20°-40°- 70°)  0,95 (1,00-0,98-0,75) 0,95 (1,00-0,98-0,75) 

Účinnost η0ptická                  - apertura / absorber % 0,808 / 0,819 0,812 / 0,824 

Účinnost ηcol                      

Součinitele prostupu tepla  

- apertura / absorber 

K1 (a1a)  

K2 (a2a)                  

W/(m2K) 

W/(m2K2) 

3,13 / 

0,016 / 

3,02 /  

0,017 /  

Max. pracovní přetlak  bar 6,0 6,0 

Připojení – trubka D mm 18 18 

Celkový objem vody l 2,1 2,5 

Doporučený průtok kolektorem l/hod 35 až 100 / kolektor 35 až 100 / kolektor 

Stagnační teplota kolektoru °C 198 193 

Celková hmotnost kg 46 46 

Objednací číslo                              30 20 065 30 20 064 

Cena bez DPH  12.900,- 13.400,- 

 

          
 

 

Tkolektoru průměr -Tokolí  

Zelios XP 2.5-1 V *) 
 

Zelios XP 2.5-1 H 

400 Wm-2 700 Wm-2 1000  Wm-2 400 Wm-2 700 Wm-2 1000  Wm-2 

10 °C 656 1203 1750  662 1213 1763 

30 °C 486 1033 1580  496 1046 1597 

50 °C 288 835 1382  299 850 1400 

*) Měřeno při kolmém úhlu dopadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELIOS XP 2.5-1 V / H SOLÁRNÍ KOLEKTOR                                                           

Tkolektoru průměr -Tokolí / G (K/Wm-2) 

G=1000 Wm-2 

Tkolektoru průměr -Tokolí / G (K/Wm-2) 

G=1000 Wm-2 

Ú
či

n
n

o
st

 

Ú
či

n
n

o
st

 

Max. výkon 1 823 W Max. výkon 1 832 W 

XP 2.5-1 V XP 2.5-1 H 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÉ 

 Obj. číslo 
Cena bez 

DPH 
 

Připojovací sada kolektoru  

– spojování na „O“-kroužky, včetně 

izolace 

30 24 093   2.050,- 

 

Spojovací sada kolektoru  

– spojování na „O“-kroužky, včetně 

izolace 

30 24 094 1.200,- 

 

Horizontální 

nosník  

XP 2.5-1 V 30 24 104 1.800,- 

 XP 2.5-1 H 30 24 106 2.400,- 

Podpůrný 

triangl 

XP 2.5-1 V 30 24 103 2.250,- 

 XP 2.5-1 H 30 24 105 1.250,- 

Uchycení do krokví nerez* - 

univerzální kotvení pro přizpůsobení 

na stavbě 

30 24 112 420,- 

 

Montáž do střechy pro 1 kolektor 37 21 434 12.200,-  

Montáž do střechy pro 2 kolektory 37 21 428 15.200,-  

Montážní sada kolektoru do střechy 

rozšiřovací 
37 21 429 7.500,-  

Montáž do střechy 2. řady 2 

kolektory 
37 21 430 8.000,-  

Montáž do střechy pro 2 kolektory 

rozšíření 
37 21 431 4.550,-  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZELIOS XP 2.5-1 V / H SOLÁRNÍ KOLEKTOR                                                           
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    šikmá    plochá    do stř.    do stř2 

ZELIOS XP 2.5-1 V 

1 2 3 4 

šikmá – šikmá střecha 

plochá – plochá střecha 

do stř. – do střechy 

do stř2 – do střechy ve 2 řadách nad sebou 

ši
k

m
á
 

P
lo

c
h

á
 

d
o

 s
tř

. 

Š
ik

m
á
 

p
lo

c
h

á
 

d
o

 s
tř

. 

d
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2
 

ši
k

m
á
 

p
lo

c
h

á
 

d
o

 s
tř

. 

d
o

 s
tř

2
 

ši
k

m
á
 

p
lo

c
h

á
 

d
o

 s
tř

. 

d
o

 s
tř

2
 

ZELIOS XP 2.5-1V 30 20 048 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 

Připojovací sada kolektoru 30 24 093 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

Spojovací sada kolektoru 30 24 094    1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 6 

Horizontální nosník 30 24 104 1 1  2 2   3 3   4 4   

Podpůrný triangl 30 24 103  2   2    3    4   

Uchycení do krokví nerez* 30 24 112 2   3    4    5    

Střešní sada pro 1 

kolektor 
37 21 434   1             

Střešní sada pro 2 

kolektory 
37 21 428      1 1   1 1   1 1 

Střešní sada kolektoru 

rozšiřovací 
37 21 429          1 1   2 2 

2. řada střešní sady pro 2 

kolektory 
37 21 430       1    1    1 

2. řada střešní sady pro 2 

kolektory rozšíření 
37 21 431           1    2 

*univerzální uchycení do krokví, nerez (neobsahuje kotevní materiál) 
 

 

 

          ŠiS               PlS 

ZELIOS XP 2.5-1 H 

1 2 3 4 5 

šikmá – šikmá střecha 

plochá – plochá střecha 
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ZELIOS XP 2.5-1V 30 20 049 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Připojovací sada kolektoru 30 24 093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Spojovací sada kolektoru 30 24 094   1 1 2 2 3 3 4 4 

Horizontální nosník 30 24 106 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Podpůrný triangl 30 24 105  2  3  4  5  6 

Uchycení do krokví nerez* 30 24 112 2  3  4  5  6  

 

 

 

 

 

 

ZELIOS XP 2.5-1 V / H SOLÁRNÍ KOLEKTOR                                                           
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Snadná instalace a údržba 

 Všechny komponenty jsou z výroby instalovány (solární čerpadlová skupina, solární regulace, 

veškerá teplotní čidla, pojistné ventily a prvky zabezpečení, směšování teplé vody, expanze solárního 

okruhu, nádoba pro zachycení případných úkapů solárního okruhu) 

 Vše ukryto pod krytem, přístupné z čela zařízení 

 Čtyři manipulační úchyty pro usnadnění dopravy 

Snadné použití 

 Zásobníky ZELIOS COMPACT jsou ovládány prostřednictvím univerzální zobrazovací jednotky 

EXPERT CONTROL (součást dodávky), se snadným a intuitivním ovládáním.  

 Expert Control je srdcem celého systému – optimalizuje provoz solárního systému i topení. 

Jeho prostřednictvím můžete ovládat solární systém, plynový kotel Chaffoteaux řady EVO a 

hydraulické okruhy topení. 

 Ovládání je maximálně jednoduché a pro uživatele příjemné. Expert Control Vám umožní 

zobrazit informace které jsou užitečné, včetně množství připravené teplé vody a získaných 

úspor a to v různých časových úsecích. 

Komfort teplé vody a ekonomický provoz 

 Možnost časového programu pro teplotu vody v zásobníku 

 Vestavěný termostatický ventil na výstupu teplé vody 

 Vestavěné čerpadlo s nízkou spotřebou 

Ochrana proti korozi 

 Dvojitá ochrana proti korozi zásobníku prostřednictvím aktivní (trvale napájené) a pasivní anody 

Design 

 Kompaktní rozměry, moderní design předurčuje zařízení pro montáž do každého prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED signalizace 

Napojení cirkulace 

Pojistný ventil 6 bar 

s elektronickým manometrem 

Termostatický směšovač 

Pojistný ventil zásobníku 7 bar  

s úkapovou miskou 

Doplňková expanze (volitelné)  

pro TUV nebo druhá solární 
Nádoba pro zachycení  

solární kapaliny 

Elektronický průtokoměr 1-15 l/min 

Čerpadlo EEI<0,20 

Solární expanze 16 l  

s uzávěrem 

Mechanický manometr 

Místo pro Expert Control 

Pokud bude využíván jako pokojový 

termostat pro kotel, instaluje se na 

stěnu 

 

 

ZELIOS COMPACT – SOLÁRNÍ STANICE OHŘEVU TV                                                
 

VŠE V JEDNOM  - solární zásobník kompletně vybavený a připravený pro rychlou montáž. Součástí  digitální 

solární regulace SOLAR MANAGER, digitální čerpadlová skupina spolu a dalšími prvky pro správnou                   a 

bezpečnou funkci. Čtyři modely nabízejí různé možnosti solárního ohřevu teplé vody ve spojení s plynovým 

kotlem CHAFFOTEAUX nebo libovolným kotlem bez ohledu na výrobce. ZELIOS COMPACT představuje 

nejjednodušší a nejefektivnější řešení pro rodinné domy. 
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  CD1 150 CD1 200 CD2 200 CD2 300 

Typ zásobníku  1x výměník (solární) 2x výměník (solární + kotel) 

Objem zásobníku l 142 198 192 292 

Denní tepelná ztráta kWh/24 hod 1,1 1,49 1,49 2,28 

Energetická třída  B C C C 

Příkon solárního čerpadla max. W 22,5 22,5 22,5 22,5 

Max přetlak solárního okruhu bar 10,0 10,0 10,0 10,0 

Max přetlak okruhu teplé vody bar 7,0 7,0 7,0 7,0 

Max teplota solárního okruhu °C 90 90 90 90 

Max teplota okruhu teplé vody °C 85 85 85 85 

Výtlak čerpadla (100/300 l/hod) mbar 440 / 410 440 / 410 440 / 410 440 / 410 

Stupeň elektrického krytí - IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 
Vestavěná solární expanze l 16 16 16 16 

HORNÍ VÝMĚNÍK - KOTEL      

Plocha / Výkon m2 / kW  0,8 /  0,8 /  

Trvalý průtok TV (ΔT=45 °C) l/hod 143 254 

Objem výměníku l 4,2 4,2 

Ztráta výměníku mbar 12 12 

SPODNÍ VÝMĚNÍK - KOTEL      

Plocha / Výkon m2 / kW 0,85 / 5,8 0,85 / 9,3 0,85 / 10,8 0,85 / 6,8 

Trvalý průtok TV (ΔT=45 °C) l/hod - - 143 254 

Objem výměníku l 6,5 6,5 4,2 4,2 

Ztráta výměníku mbar 13 13 12 12 

ROZMĚRY      

Výška mm 965 1260 1260 1782 

Šířka x hloubka mm 706 x 890 706 x 890 706 x 890 706 x 890 

Hmotnost - prázdné kg 82 106 110 131 

Hmotnost – naplněné kg 225 303 302 425 

Příkon pro oběh solárního okruhu W 50 50 50 50 

Energetická třída ohřevu teplé vody   B C C C 

Třída regulace teploty  V V V V 

Roční spotřeba energie (oblast CZ) W     

Objednací číslo                              31 00 672 31 00 673 31 00 675 31 00 676 

Cena bez DPH  45.400,- 46.800,- 47.900,- 51.000,- 

 

SESTAVY VČETNĚ SOLÁRNÍHO PANELU 

  CD1 150 

+ XP 2.5-1V 

CD2 200 

+ XP 2.5-1V 

CD2 300 

+ XP 2.5-1V 

Typ zásobníku  1x výměník (solární) 2x výměník (solární + kotel) 

Objem zásobníku l 143 192 294 

Sestava obsahuje     

Zelios Compact CD  1x 1x 1x 

Zelios XP 2.5-1V 30 20 065  1x 1x 1x 
připojovací sada 30 24 093  1x 1x 1x 
horizontální nosník 2 ks - 30 24 104  1x 1x 1x 
uchycení do krokví 30 24 112  2x 2x 2x 

Objednací číslo                              31 00 672-S 31 00 675-S 31 00 676-S 

Cena bez DPH  59.800,- 62.500,- 64.900,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELIOS COMPACT – SOLÁRNÍ STANICE OHŘEVU TV                                                
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ZELIOS COMPACT – SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY                                                                  
 

DOPORUČUJEME VÁM 

 CD1 150 CD1 200 CD2 200 CD2 300 

Využití Předehřev teplé vody  

- pro kotel průtokový 

- pro kotel s vestavěným zásobníkem 

-  

Ohřev vody v externím zásobníku 

- pro maximální využití solárního ohřevu 

 

Komfort teplé vody        

Počet osob 2-3 3-4 3-4 4-6 

Solární panel XP 2.5-1 1x 1x 2x 1x 2x 2x 

Řešení solárního okruhu ekonomické      

kotel 

Chaffoteaux 

Průtokový  

Vestavěný zásobník  

 

Externí zásobník 

Pigma Green EU 

Serelia Green EU 

Niagara C Green EU 

--- 

--- 

--- 

--- 

Talia Green Systém EU 

Jiný výrobce 
 Průtokový nebo s vestavěným zásobníkem Pro zásobník, se vstupem na požadavek 

ohřevu vody on/off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CD1 150 CD1 200 CD2 200 CD2 300 

A mm 965 1260 1260 1782 

B (jen CD2) mm - - 649 1170 

C (jen CD2) mm - - 808 1330 

O – Teplá voda výstup ø ¾“ G 

 I – Teplá voda vstup 

SF – Solární okruh  od panelu ø 18 mm (hladká trubka) 

SR – Solární okruh k panelu ø 18 mm (hladká trubka) 

 

M Horní výměník vstup ø ¾“ G (provedení CD2) 

R Horní výměník výstup ø ¾“ G (provedení CD2) 

RC  Cirkulace ø ¾“ G (provedení CD2) 

 

 

ZELIOS COMPACT – SOLÁRNÍ STANICE OHŘEVU TV                                                
 

VŠE V JEDNOM  - solární zásobník kompletně vybavený a připravený pro rychlou montáž. Součástí  digitální 

solární regulace SOLAR MANAGER, digitální čerpadlová skupina spolu a dalšími prvky pro správnou a bezpečnou 

funkci. Čtyři modely nabízejí různé možnosti solárního ohřevu teplé vody ve spojení s plynovým kotlem 

CHAFFOTEAUX nebo libovolným kotlem bez ohledu na výrobce. ZELIOS COMPACT představuje nejjednodušší a 

nejefektivnější řešení pro rodinné domy. 
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Připojení pro Expert Control 
Ukotvení 

Pojistný ventil 

Přepad pojistného ventilu 

Manometr 

Napojení expanze 

Čerpadlo. 

NTC čidlo teploty zpátečky 

Havarijní termostat 

Elektronický snímač průtoku 

Plnící ventil systému 

Vypouštěcí ventil systému 

Škrtící ventil průtoku  

Kontrola průtoku 

Řídící jednotka Solar Manager 

Uzavírací ventil 

Uzavírací ventil se zpětnou  

klapkou 

NTC čidlo teploty přívodu 

Odvzdušnovač 

Ventil odvzdušnění 

Manometr 

Tlumící blok s kotvením jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

DIGITÁLNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA 

Nastavitelný průtok solárním okruhem l/min 1 až 16 

Max. přetlak bar 6,0 

Max. teplota kapaliny  °C 130 

Elektrické napájení V / Hz 230 / 50 

Max příkon W 97 

Hydraulické připojení  ¾“ G M Ø18 mm 

Hmotnost kg 6,5 

Rozměry mm 275 x 480 x 200 

Objednací číslo                              30 24 159 

Cena bez DPH  15.660,- 
 

Volitelné příslušenství - doplnění Obj.č. Cena bez DPH 

Expert Control 33 18 619 2.450,- 

Teplotní čidlo kolektoru 10 kΩ, 2,5m 33 18 564 760,- 
Teplotní čidlo zásobníku 10 kΩ  30 87 021 450,- 

 

Průtok l/hod 

Otáčky I 

Otáčky II 

Elektricky smontováno - dodávka bez 

zobrazovací jednotky / termostatu nutno min. 

1x v systému Expert Control) 

LED signalizace základních funkcí na jednotce 

Elektronické senzory tlaku, průtoku a teploty 

pro přívod a vrat okruhu s hlášením  

Odvzdušnění systému – součást  

Teplotní čidla kolektoru a zásobníku typu NTC 

10kΩ 

Doporučeno pro kotle Chaffoteaux řady 

EVO 

Možno využít i s cizím zdrojem tepla (plynovým 

kotlem) 

TEPLOTNÍ ČIDLA KOLEKTORU                                

A ZÁSOBNÍKU DODÁVKOU 

EXPERT CONTROL  

jako příslušenství 

 

 

DIGITÁLNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA – S REGULACÍ                                      
 

Kompletní dodávka hydraulické části solárního okruhu včetně digitální řídící jednotky - SOLAR MANAGER.  Zajistí 

Vám maximálně rychlou montáž, bezproblémový provoz vzájemně propojených komponent. Digitální regulace 

umožní sledovat provoz, zobrazit množství připravené vody, solární zisky soustavy a další možnosti. Zobrazovací 

jednotka Expert Control není dodávkou - povinné příslušenství v soustavě. 
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MULTIFUNKČNÍ RELÉ – pouze Chaffoteaux kotle 

   
127 x 125 x 23 mm 

 

MULTIFUNKČNÍ RELÉ   

 

REŽIM DIFERENCIÁLNÍ TERMOSTAT: jednoduchá regulace solárního okruhu 

s ohřevem TV – čidlo kolektoru, čidlo zásobníku spodní (po aktivaci všechny běžné 

potřebné funkce a zabezpečení, neobsahuje schémata solár, ušetřená energie, 

množství připravené vody atd.)  

 max. napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

 3x výstup max. 230 V/50 Hz, 3x vstup NTC čidla 

 Výstupní signál pro kotel e-Bus2 – kotle EVO 

 Hmotnost 2 kg, montáž na zeď  

 Dodávka bez teplotních čidel pro solár 

 Různé předdefinované funkce – až 3 topné okruhy s čerpadlem nebo zónovým 

ventilem / solární regulace / hlášení poruch a dálkový reset / kotel na tuhá 

paliva/ časové spínání    

Bez teplotních čidel 

Do systému 1x EXPERT CONTROL  jako zobrazovací jednotku a pro nastavení 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro Cena 

MULTIFUNKČNÍ RELÉ   33 18 636 
pouze kotle CHAFFOTEAUX 

jednoduchá aplikace pro ohřev TV, bez čidel  
1.600,- 

SADA ČIDEL  

pro multifunkční relé 
33 18 485 

1x čidlo teploty kolektoru, 1x čidlo zásobníku (spodní)  

Horní čidlo zásobníku - dodávka kotle 
1 600,- 

PŘÍLOŽNÉ ČIDLO  30 24 175 
Příložný odporový snímač teploty – teplota vrat topení (solární 

podpora topení) 
750,- 

SOLAR MANAGER – kotle Chaffoteaux nebo cizí 

   
 

SOLAR MANAGER   

Montáž na zeď  

Solární regulace komunikující s kotlem CHAFFOTEAUX po e-Bus2 (obsahuje 

nadstandartní funkce a zabezpečení, obsahuje různá schémata pro solár, ušetřená 

energie, množství připravené vody atd.) 

Pro funkci je nutno mít v soustavě EXPERT CONTROL (např. jako termostat)  

Různé předdefinované funkce  zobrazení na EXPERT CONTROL 

 Použití - zásobník: jednošnekový / dvoušnekový / kombinace solární zásobník / 

solární podpora topení  

 napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

 4x teplotní vstup NTC (kolektor, zásobník dolní, zásobník horní, teplota zpátečky 

– volitelné) 

 3x výstup 230 V (1x čerpadlo, 1x třícestný ventil)  

 1x volně programovatelný kontakt výstupu – signalizace požadavku ON/OFF na 

kotel nebo porucha nebo promíchávací čerpadlo zásobníku 

Bez teplotních čidel 

Doporučujeme v kombinaci s DIGITALNÍ ČERPADLOVOU SKUPINOU 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro cena 

SOLAR MANAGER   30 24 173 
všechny kotle CHAFFOTEAUX                                                                          

nebo všechny kotle cizí výroby 
 

Čidlo kolektoru 10K 33 18 564 Odporový snímač teploty kolektoru a zásobníku - 2,5 m 760,- 

Sonda zásobníku 10K 30 87 021 Odporový snímač teploty zásobníku spodní 450,- 

Příslušenství pro solární systémy  

   
Čidlo předehřevu TV 

Příložné čidlo s kabelem 

Umisťuje se na vstup studené (předehřáté) vody u kotlů s vestavěným 

zásobníkem 

Funkce: kotel zapálí pro TV jen v okamžiku, kdy teplota na vstupu klesne pod 

nastavenou teplotu 

 Obj. číslo Doporučené příslušenství pro cena 

Čidlo předehřevu TV 33 18 290 S kabelem - SERELIA GREEN, NIAGARA C GREEN, PIGMA GREEN 1.600,- 

 

 

 

 

SOLÁRNÍ REGULACE                                                                                       
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Přestavba ZP (G20) na Propan (G31) Obj. číslo Cena 

kotle GREEN s regulačním rozsahem 1:4  

– Talia Green System 12 EU, Pigma Green 25, 30, 35 EU 
60 001 946 195,- 

kotle Green 25 EU s regulačním rozsahem 1:10 

– Talia Green System, Serelia Green, Niagara C Green, Pharos Green, Pharos Zelios 25 EU 
60 001 943 755,- 

kotle Green 35 EU s regulačním rozsahem 1:10 

– Talia Green System, Niagara C Green, Pharos Green 35 EU 
60 001 945 1 450,- 

Kotle řady HP  

- Talia Green System HP 45, 65 EU a 85, 100, 115, 150 
součást dodávky kotle 

 

Kotle jsou dodávány v provedení na zemní plyn - G20. 

Přestavbu kotle na zkapalněný plyn (propan G31) smí provést pouze oprávněná servisní organizace.  

Připojovací přetlak plynu je 37 až 50 mbar. Nedoporučuje se připojení na propan-butan (G30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLYN – PŘESTAVBOVÉ SADY                                                                                
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BUS 

BUS 

on/off 

230V 

230V 

230V 

EXPERT CONTROL 

OKRUH 1 

ZONE CONTROL 

OKRUH 3 

On/off 

TERMOSTAT 

OKRUH 2 

MULTIFUNKČNÍ  
RELÉ 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

TŘI NEZÁVISLÉ TOPNÉ OKRUHY 

kotlové čerpadlo kryje tlakové ztráty 

2x termostat BUS + 1x termostat on/off 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

BUS 

BUS 

on/off 

230V 

230V 

230V 

EXPERT CONTROL 

OKRUH 1 

ZONE CONTROL 

OKRUH 3 

On/off 

TERMOSTAT 

OKRUH 2 

MULTIFUNKČNÍ  

RELÉ 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

TŘI NEZÁVISLÉ TOPNÉ OKRUHY 

kotlové čerpadlo nekryje tlakové ztráty 

2x termostat BUS + 1x termostat on/off 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

 

 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍKLADY                                                                              
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BUS 

BUS 
230V 

230V 

EXPERT CONTROL 

OKRUH 1 

ZONE CONTROL 

OKRUH 2 

MULTIFUNKČNÍ  

RELÉ 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

DVA NEZÁVISLÉ TOPNÉ OKRUHY + ZÁSOBNÍK 

kotlové čerpadlo kryje tlakové ztráty 

2x termostat BUS + 1x termostat on/off 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

EXPERT  

CONTROL 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

MULTIFUNKČNÍ RELÉ 

- APLIKACE SOLÁRNÍ REGULACE 

1x termostat BUS 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

Expert Control nutný pro nastavení aplikace 

jákákoli čerpadlová skupina 
MULTIFUNKČNÍ  

RELÉ 

230V 

BUS 

 

 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍKLADY                                                                              
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EXPERT  

CONTROL 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

SOLAR MANAGER 

1x termostat BUS 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

Expert Control nutný pro nastavení  

doporučeno pro Digitální čerpadlová skupina 

SOLAR  
MANAGER 

DIGITAL SOLAR 
PUMP 

BUS 

BUS 

BUS 

EXPERT  
CONTROL 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

SOLÁRNÍ PŘEDEHŘEV TEPLÉ VODY  

1x termostat BUS, venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

Expert Control nutný pro nastavení aplikace, jákákoli čerpadlová skupina 
MULTIFUNKČNÍ  

RELÉ 

230V 

 

 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍKLADY                                                                              
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BUS 

BUS 
230V 

230V 

EXPERT CONTROL 
OKRUH 1 

ZONE CONTROL 
OKRUH 2 

MULTIFUNKČNÍ  
RELÉ 

BUS TA2 SE TNK SOL TA1 

DVA NEZÁVISLÉ TOPNÉ OKRUHY – RADIÁTORY + PODLAHA 

kotlové čerpadlo kryje tlakové ztráty 

2x termostat BUS 

venkovní čidlo – ekvitermní regulace 

Termostatický 
směšovací ventil 

T max 
havarijní 

230V 

KASKÁDA KONDENZAČNÍCH KOTLŮ  s regulací SIEMENS RVS 

až 8 kotlů modulovaných 

2x směšovaný okruh + 1x čerpadlový (doplňkový) 

ohřev teplé vody + cirkulace teplé vody 

 

 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍKLADY                                                                              
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ZELIOS COPMPACT CD1 - jeden výměník 

 Zásobník vybaven jedním výměníkem - pro solární systém 

 Doporučené použití jako předehřev teplé vody 

ZELIOS COMPACT CD2 – dva výměníky 

 Zásobník vybaven dvěma výměníky: spodní pro solární 

systém, horní pro plynový kotel 

Kotel Chaffoteaux 

ve verzi s průtokovým ohřevem (TALIA GREEN), nebo 

vestavěným zásobníkem 15 litrů (SERELIA GREEN) nebo 

vestavěným zásobníkem 40 litrů (NIAGARA C GREEN) 

 
*)Použití hydraulického modulu MULTI II 

Kotel Chaffoteaux 

ve verzi s externím zásobníkem (TALIA GREEN SYSTEM). 

 

 
*)Použití hydraulického modulu MULTI III 

Kotel jiného výrobce,  

třícestný směšovací ventil TUV řízen solární regulací zásobníku. 

 

Kotel jiného výrobce,  

třícestný ventil topení řízen solární regulací zásobníku. 
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Expert 

Control 

Systém topení nebo 

hydraulický modul topení 

Systém topení nebo 

hydraulický modul topení 

Expert 

Control 

Kontrola 

teploty 

vody 

PŘEDEHŘEV TEPLÉ VODY zásobník COMPACT 
+ kotel s průtokovým systémem nebo vestavěnný zásobník 

Kotel  

PHAROS ZELIOS  

OHŘEV TEPLÉ VODY – zásobník COMPACT 
+ kotel SYSTEM pro externí zásobník 

OHŘEV TEPLÉ VODY – zásobník 2 šneky 
+ kotel SYSTEM pro externí zásobník 

OHŘEV TEPLÉ VODY – kotel ZELIOS  
kotel + zásobník + čerpadlová skupina = celek 
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Expert 

Control 

Systém topení  

nebo hydraulický  

modul topení 

Systém topení  

nebo hydraulický 

modul topení 

Solární systém 
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prodejce 

Výrobce:  CHAFFOTEAUX,  EU 

 
Obchodní zastoupení:  FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz 

 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6         : 241 483 130    : info@flowclima.cz 

       :  Medkova 7,   627 00 Brno                        : 548 213 006    : info.brno@flowclima.cz 
 

 

 

 

 

http://www.flow/
mailto:info@flowclima.cz
mailto:info.brno@flowclima.cz

