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Modely a výkony 
Možnosti použití 
Přednosti 
Popis 

 
 

 
Modely a výkony 
Sortiment RENDAMAX zahrnuje 
stacionární a závěsné kotle na plynná 
paliva určené pro využití v obytných i 
kancelářských budovách, v průmyslu 
apod. s výkonem 17 až 1870 kW. 
Stacionární kondenzační kotel na 
plynná paliva R600 EVO se dodává v 
7 typech s výkonem 151 až 573 kW 
(40/30°C). 

 
Možnosti použití 
Kotel R600 EVO je vhodný pro všechny 
topné systémy splňující požadavky 
EN12828.  
V kaskádové konfiguraci (max. 8 kotlů 
s LMS master/slave) mohou kotle 
R600 EVO pokrýt spotřebu až 4584 kW. 
Optimální využití představuje vytápění a 
ohřev užitkové vody v obytných 
budovách, firmách nebo úřadech. 

 

   
Přednosti 
• Výjimečná spolehlivost, 

vyspělá technologie v kombinaci s 
vysokou kvalitou. 

• Vysoká flexibilita, 
jednoduché projektování, 
Plug & Play – snadná instalace díky 
předmontovanému příslušenství. 

• Nenáročná údržba, 
konstrukční řešení kotle zaručuje 
minimální servis.  

• Dlouhodobě vysoká účinnost, 
vysoká odolnost tepelného výměníku 
proti korozi díky použití nerezové oceli. 

• Minimální zátěž pro životní 
prostředí, nízké emise CO a NOx.   
     

 

Popis 
R600 EVO je kondenzační kotel na 
plynná paliva s plynule modulovaným 
výkonem v celém regulačním rozsahu 
s nerezovým výměníkem. Systém řízení 
automaticky reguluje provoz kotle v 
závislosti na aktuální potřebě tepla v 
topném systému. 
 

Regulace pracuje na principu řízení 
otáček ventilátoru. Otáčkám ventilátoru 
odpovídá množství dodávaného plynu a 
tím výkon kotle. Důsledkem je 
optimalizace množství dodávaného 
plynu a maximální účinnost provozu. 
Vznikající spaliny se odvádějí směrem 
dolů a odcházejí na zadní straně kotle 
směrem do komína. 
Hořák kotle tvoří horní část výměníku ve 
kterém je umístněn vodou chlazený 
hořák. Konstrukce hořáku se vyznačuje 
velkým regulačním rozsahem, nízkou 
provozní hlučností a minimálními 
emisemi škodlivin – CO a NOx. 
 

Kotle umožňují připojení dvou vratných 
větví: standardní nízkoteplotní plně 
využívající možnosti kondenzace (např. 
podlahové nebo klasické topení) a 
volitelně vysokoteplotní – vratná voda 
neprochází kondenzátním výměníkem 
(např. okruh vzduchotechniky). 
Připojení vratné (studené) vody topení je 
na zadní straně kotle ve spodní části 
výměníku, kde je teplota spalin a kotle 
nejnižší. V této oblasti dochází ke 
kondenzaci. Voda prochází na principu 
protiproudého výměníku směrem nahoru 
a odtud do výstupu topení. Toto řešení 
umožňuje maximální využití tepla v 
systému a vysokou účinnost provozu.

1 

2

3

4

1. Ovládací panel základní regulace LMS14  
2. Vodou chlazený hořák s prvním výměníkem 
3. Vodou chlazený druhý a třetí výměník z ušlechtilé oceli 
4. Systém vířivého směšování plyn/vzduch s řízením otáček 

1 
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Technické parametry 
 

R600 EVOc     R601 EVO R602 EVO R603 EVO R604 EVO R605 EVO R606 EVO R607 EVO 

Jmenovitý tepelný výkon 80 / 60°C max. / min.  kW 142,3/31,3 190,4/42,0 237,6/47,0 285,7/56,5 381,3/75,2 476,7/94,6 540,2/120,0 

Jmenovitý tepelný výkon 75 / 60°C max. / min.  kW 142,5/31,4 190,6/42,0 237,9/47,1 286,0/56,6 381,7/75,3 477,1/94,7 540,8/120,1 

Jmenovitý tepelný výkon 50 / 30°C max. / min. kW 149,4/35,1 199,9/47,0 247,7/52,9 300,3/63,6 401,1/85,0 503,2/106,1 572,8/133,4 

Jmenovitý tepelný výkon 40 / 30°C max. / min. kW 151,2/35,4 202,3/47,4 252,3/53,4 303,2/64,2 404,3/85,6 505,2/106,9 572,8/135,1 

Jmenovitý tepelný příkon Hi max. / min. kW 145,0/32,2 194,0/43,1 242,0/44,4 291,0/58,2 388,0/77,6 485,0/97,0 550,0/122,2 

Účinnost při 80 / 60°C % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2 

Účinnost při 75 / 60°C % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,4 98,4 98,3 
Účinnost při 50 / 30°C % 103,0 103,0 103,2 103,2 103,4 103,8 104,2 
Účinnost při 40 / 30°C % 104,3 104,3 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 
Normovaný stupeň účinnosti (NNG 75 / 60°C) % - - - - - - - 

Normovaný stupeň účinnosti (NNG 40 / 30°C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3 
Ztráta v pohot. stavu (T voda = 70°C) % 0,006 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 
Max. množství kondenzátu l/h 9,2 12,4 15,4 18,5 24,7 30,7 34,8 

Spotřeba ZP-H (G20) max./min. (10,9 kWh/m³) m3/h 13,3/3,0 17,8/4,0 22,2/4,4 26,7/5,3 35,6/7,1 44,5/8,9 50,5/11,2 

Spotřeba PROP (G31) max./min. (12,8 kWh/kg) kg/h 11,3/2,5 15,2/3,4 18,9/3,8 22,7/4,5 30,3/6,1 37,9/7,6 43,0/9,6 

Jmen. připoj. přetlak ZP-H (G20) mbar 20 

Jmen. připoj. přetlak PROP (G31) mbar 30/50 

Maximální připojovací přetlak plynu mbar 50 

Max. teplota spalin (havarijní termostat) °C 90 

Teplota spalin při 80/60°C Q max. / min. °C 75/58 75/58 75/58 75/58 75/59 75/59 75/58 
Teplota spalin při 40/30°C Q max. / min. °C 54/30 54/30 55/30 55/30 56/30 56/30 56/30 

Objemový průtok spalin Q max. / min. m3/h 188/43 254/57 313/64 377/77 502/102 628/128 712/161 

Hodnota CO2, pro zemní plyn H - Q max. / min. % 10,2/9,4 ± 0,2 (s omezením u typu R607 EVO delta max. / min.  ≥0,8) 

Hodnota CO2, pro propan, P, Q max. / min. % 11,9/10,0 ± 0,2 

Hodnota NOx při 80/60°C Q max./min. mg/kWh 38/19 38/19 36/18 36/18 34/17 37/18 40/19 

Hodnota CO při 80/60°C Q max./min. mg/kWh 14/3 14/3 14/5 14/5 14/8 16/5 18/1 

Zbytkový přetlak ventilátoru Q max. / min. Pa 200/10 200/10 200/10 160/10 400/10 300/10 400/10 

Objem vody v kotli l 26 31 33 60 63 71 77 

Provozní přetlak vody v kotli max./min. bar 8/1 

Max. teplota vody (havarijní termostat) °C 100 

Max. provozní teplota vody °C 90 

Jmenovitý průtok vody při ∆T=20K m3/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1 

Hydraulický odpor při jmenovitém průtoku kPa 11,2 26,8 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1 

Elektrické napájení V 230 / 400 

Kmitočet Hz 50 

Elektrické jištění A 16 

Stupeň elektrického krytí - IP20 

El. příkon kotle Q max. / min. (bez čerpadla) W 176/48 267/48 286/53 230/50 504/54 620/64 676/61 

El. příkon modulačního čerpadla W 190/9 190/9 310/12 310/12 470/25 590/25 800/38 

El. příkon čerpadla TV max. (volitelné přísluš.) W 220 350 450 450 670 835 1400 

El. příkon bypass čerpadla max. (volitelné přísl.) W 35 45 75 65 140 200 240 

Hmotnost (prázdný kotel bez hydr. příslušenství) kg 290 332 366 434 496 540 595 

Hladina akustického výkonu (LWA) 
1)
 dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3 

Ionizační proud max. / min. µA 10,0 / 4,5 

Hodnota pH kondenzátu - 3,2 

Kód certifikace CE - CE-0063CQ3970 

Připojení vody - R2" DN65 PN16 

Připojení plynu - R1 1/2" R1 1/2" R1 1/2" R1 1/2" R1 1/2" R2" R2" 

Připojení odtahu spalin mm 150 150 200 200 250 250 250 

Připojení přívodu vzduchu (pro provedení C) mm 130 130 130 130 130 150 150 

Připojení odvodu kondenzátu mm 32 32 32 32 32 32 32 

Max. komínový  tah Pa 30 

1) Hladina akustického výkonu 70 dB(A) odpovídá hlučnosti 59 dB(A), 77 dB(A) pak hlučnosti 66 dB(A).  
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Informace o výrobku 
 

 
Informace o výrobku ve smyslu směrnice 2009/125/EG a nařízení (EU) 811-813/2013 
 

 

 

R600 EVO 
Symbol Jednotka R601 EVO R602 EVO R603 EVO R604 EVO R605 EVO R606 EVO* R607 EVO* 

Kondenzační kotel - - Ano Ano Ano Ano Ano * * 
Nízkoteplotní kotel - - Ne Ne Ne Ne Ne * * 
B1 kotel - - Ne Ne Ne Ne Ne * * 
Kogenerační prostorový ohřívač - - Ne Ne Ne Ne Ne * * 
Kombinovaný ohřívač - - Ne Ne Ne Ne Ne * * 
 

 

Vytápění podle směrnice ErP 1) při teplotě zpátečky 30°C  2) při teplotním spádu  (60-80°C) 

Jmenovitý tepelný výkon kotle Prated kW 140 190 237 286 381 * * 
Užitečný tepelný výkon při 80/60°C P4 kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 * * 
Užitečný tepelný výkon Q=30% při 40/30°C P1 kW 47,5 63,5 79,3 95,3 127,1 * * 
Sezónní energetická účinnost vytápění ηs % 93,4 93,5 93,6 93,6 93,6 * * 
Účinnost topení při Pjmen a 80/60°C η4 % 88,4 88,4 88,5 88,5 88,5 * * 
Účinnost topení při výkonu 30% a 40/30°C η4 % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,4 * * 
 
 

Spotřeba elektrické energie 

Při plném výkonu elmax kW 0,176 0,267 0,286 0,230 0,504 * * 
Při výkonu 30% elmin kW 0,053 0,053 0,053 0,070 0,070 * * 
V pohotovostním režimu PSB kW 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 * * 
 
 

Doplňkové údaje 

Tepelné ztráty v pohotovostním režimu Pstby kW 0,286 0,286 0,286 0,309 0,309 * * 
Příkon zapalovacího hořáku Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * * 
Emise oxidů dusíku NOx mg/kWh 38 38 36 36 34 * * 
        

* Modely R606 EVO a R607 EVO není nutné v rámci směrnic 2009/125/EG a nařízení (EU) 811-813/2013 uvádět.
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Rozměry 
 

 

 

R601 – R603 EVO 

R600 EVO R601 EVO R602 EVO R603 EVO R604 EVO R605 EVO R606 EVO R607 EVO 

L1 [mm] 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769 

L2 [mm] 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602 

A [mm] 130 150 

G  1½” 2" 

D [mm] 150 200 250 

S [mm] 32 

W1  R2" DN65 PN16 

W2  R2" DN65 PN16 

 

R604 – R607 EVO 
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Prohlášení o shodě 
 

 

 Prohlášení o shodě 
 
 

ELCO BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL), 
prohlašuje, že produkt 

 
 

R600 EVO 

je v souladu s normami: 

EN 15502-1 
EN 15502-2-1 
EN 55014-1 / -2 
EN 61000-3-2 /-3 
EN 60 335-1/ -2 

 
a je v souladu s pokyny následujících směrnic: 

 
92 / 42 / EEC (směrnice o účinnosti kotle)  
2009 / 142 / EEC (směrnice o plynových  zařízeních)  

       2014 / 35 / EU (směrnice o nízkém napětí)  
2014 / 30 / EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) 
2009 / 125 / CE (výrobky spojené se spotřebou energie)  
811-813-814 / 2013 EU nařízení 

 
Tento produkt je označen značkou CE č.: 

 
 

CE – 0063CQ3970 
 

Kerkrade, 17-04-2016 
 
 
 
 

A.J.G. Schuiling 
Plant Manager 
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Standardní kotel   
Transport kotle 
Umístění kotle 

 

Standardní kotel 
 
Dodávané balení kotle obsahuje následující položky: 

 

Položka ks Obal 

Kotel, kompletně sestavený a odzkoušený 1 Dřevěná paleta s rámem, PE fólie 

Sifon pro připojení k odvodu kondenzátu 1 V samostatné krabici na výměníku tepla 

Přestavbová sada na zemní plyn L a propan vč. návodu 1 V samostatné krabici na výměníku tepla 

Provozní a montážní návod 1 V kapse na zadní straně kotle 

 
 

Transport kotle 
Kotel je dodáván ve stavu smontovaném, elektricky a hydraulicky odzkoušený.  
V případě potřeby a pro usnadnění dopravy do budovy může být kotel rozložen na menší díly.  
Nejdůležitější díly po rozebrání včetně hmotnosti a rozměrů shrnuje následující tabulka. 

 
Umístění kotle 

Kotel nevyžaduje betonový podstavec. 
Díky vybavení kotle pojezdovými kolečky 
je přítomnost betonového podstavce 
naopak nevhodná. 

Kotel musí být instalován do prostoru 
chráněného před mrazem, s prostředím 
obyčejným, základním dle ČSN.  

V případě instalace na střechu nesmí být 
kotel nejvyšším prvkem systému.  

Při instalaci kotle dodržujte doporučené 
odstupové vzdálenosti podle obrázku. 
Menší vzdálenosti mohou výrazně 
ztěžovat údržbu kotle. 

Umístění kotle v kotelně lze 
optimalizovat vzhledem k možnosti 
umístění elektrod na libovolné straně 
kotle.  

V případě umístění elektrod na opačnou 
stranu se zrcadlově obrátí minimální 
odstupové vzdálenosti viz. obr.: 
- Standardně s elektrodami napravo:  
zleva 250mm / zprava 450mm  

- Modifikace s elektrodami nalevo: 
  zleva 450mm / zprava 250mm. 

Po umístění kotle na požadované místo 
upravte pomocí výškově stavitelných 
nožiček postavení kotle do vodorovné 
polohy. 

Ujistěte se, že kolečka nejsou v kontaktu 
s podlahou! 

Připojení přívodních trubek vody a plynu 
musí být provedeno až po správném 
nastavení nožiček kotle! 

 

Vždy dodržujte platné předpisy 
upravující instalaci topných systémů. 

 
 
 
 

 

 

Komponent R600 EVO R601 
EVO 

R602 
EVO 

R603 
EVO 

R604 
EVO 

R605 
EVO 

R606 
EVO 

R607 
EVO 

Sestava 

hořák / 1. 
výměník 

Hmotnost [kg] 
Délka [mm] 
Šířka [mm] 
Výška [mm]  

90 
735 
400 
321 

110 
885 
400 
321 

120 
1035 
400 
321 

140 
735 
680 
321 

160 
885 
680 
321 

190 
1035 
680 
321 

200 
1185 
680 
321 

Sestava 

2. / 3. 
výměník 

Hmotnost [kg] 
Délka [mm] 
Šířka [mm] 
Výška [mm]  

100 
735 
400 
244 

110 
885 
400 
244 

120 
1035 
400 
244 

160 
735 
680 
244 

170 
885 
680 
244 

200 
1035 
680 
244 

220 
1185 
680 
244 

Kondenzátní 
vana 

Délka [mm] 
Šířka [mm] 
Výška [mm] 

589 
385 
225 

739 
385 
225 

889 
385 
225 

589 
665 
225 

739 
665 
225 

889 
665 
225 

1039 
665 
225 

Základní rám 
Délka [mm] 
Šířka [mm] 
Výška [mm] 

990 
624 
335 

1140 
624 
335 

1350 
624 
335 

1100 
724 
335 

1320 
724 
335 

1470 
724 
335 

1620 
724 
335 
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Tato dokumentace obsahuje důležité 
informace týkající se bezpečné a 
spolehlivé instalace, zprovoznění a 
použití kotlů R600 EVO.  
Montáž kotlů smí provádět pouze 
organizace vlastnící příslušná 
oprávnění pro montáž plynových 
spotřebičů. 
Uvedení kotle do provozu, servis, 
údržbu a čištění smí provést pouze 
výrobcem nebo dovozcem 
autorizovaný servis. 
Obsluhu kotlů smí provádět pouze 
osoba svéprávná, náležitě poučená, 
vlastnící příslušná oprávnění pro 
obsluhu plynových kotlů 
(v případech, kdy je toto oprávnění 
vyžadováno). 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny 
tohoto dokumentu a nezavazuje se 
upozornit na změny v tomto 
dokumentu u již dodaných výrobků.  
Pro případné opravy je nutno použít 
pouze originální díly výrobce. 
V případě použití neoriginálních dílů 
dochází automaticky ke ztrátě záruky 
poskytnuté výrobcem.   
 
Aplikace 
Kotle R600 EVO jsou určeny výhradně 
pro vytápění a přípravu TV.  
Kotel musí být připojen k uzavřenému 
topnému systému s maximální 
provozní teplotou v topném systému 
90°C a limitní maximální teplotou 
systému 100°C (max. T havarijního 
termostatu). 
 
Normy a předpisy 
Instalace a provoz kotle R600 EVO 
musí být v souladu se všemi 
příslušnými normami EN, resp. ČSN a 
v souladu s předpisy TPG v jejich 
aktuální podobě: 
- Místně platné stavební normy  

upravující vlastnosti topných 
systémů a odtahových systémů 
spalin 

- Předpisy upravující podmínky 
připojení k elektrické síti 

- Předpisy místních plynárenských 
společností 

- Normy a předpisy upravující 
vlastnosti systémů zabezpečení pro 
topné systémy 

- Ostatní zákony a předpisy upravující 
instalaci a provoz topných systémů 

 

Kotel R600 s certifikací CE splňuje 
požadavky těchto norem EU: 
 
- 1992/42/EEC Účinnost systémů pro 

přípravu teplé vody 
- 2009/142/EEC Spotřebiče plynných   

paliv  
- 2009/125/EC ze dne 21. října 2009 o 

stanovení rámce pro určení požadavků 
na ekodesign výrobků spojených se 
spotřebou energie 

- 811-813-814/2013 EU regulace 2014 / 
30 / EU Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC)  

- 2014 / 35 / EU Nízké napětí 
- EN 15036-1: 2006 Kotle pro ústřední   

vytápění - Zkušební předpisy pro měření 
hluku šířeného vzduchem  vyzařovaného 
zdroji tepla – Část 1:Emise hluku šířené 
vzduchem ze zdrojů tepla 

- EN-ISO 3743-1: 2010 Akustika. Určení 
hladin akustického výkonu  zdrojů hluku. 
Technické metody pro malé přemístitelné 
zdroje v  dozvukovém poli. Část 1: 
Srovnávací metoda pro dozvukové 
zkušební místnost 

- EN 15502-1: 2012 +A1:2015  
Požadavky na systémy plynového 
vytápění - Část 1: Obecné požadavky a 
testy 

- EN 15502-2-1: 2012 Kotle na plynná 
paliva pro ústřední vytápění - Část           
2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C 
a kotle provedení B2, B3 a B5, se 
jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 
000 kW 

- EN 60335-1 Bezpečnost elektrických 
spotřebičů pro domácnost a podobné 
účely. Část 1: Všeobecné požadavky 

- EN 60335-2-102: 2016 Elektrické 
spotřebiče pro domácnost a podobné 
účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní 
požadavky na spotřebiče spalující plynná, 
ropná a pevná paliva 

- EN 55014-1: 2006 Elektromagnetická 
kompatibilita Požadavky na spotřebiče 
pro domácnost, elektrické nářadí a 
podobné přístroje - Část 1: Emise 

- EN 55014-2: 2015 Elektromagnetická 
kompatibilita -Požadavky na spotřebiče 
pro domácnost, elektrické nářadí a 
podobné přístroje 

- EN 61000-3-2: 2014 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - 
Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu 
harmonických (zařízení se vstupním 
fázovým proudem <= 16 A) 

- EN 61000-3-3: 2013 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Část 3-3: Meze - Omezování změn 
napětí, kolísání napětí a flikru v 
rozvodných sítích nízkého napětí pro 
zařízení se jmenovitým fázovým proudem 
<= 16 A, které není předmětem 
podmíněného připojení 
 

 

Při projektování je nutno dodržet 
zejména následující normy a 
předpisy v jejich aktuálním znění: 

 
- ČSN 07 0703 (070703) Kotelny se 

zařízeními na plynná paliva 
- ČSN EN 12828 (060205) Tepelné 

soustavy v budovách - Navrhování 
teplovodních tepelných soustav 

- ČSN EN 12831 (060206) Tepelné 
soustavy v budovách - Výpočet 
tepelného výkonu 

- ČSN EN 15316-1 (060401) Tepelné 
soustavy v budovách 

- ČSN EN 12170 (060810) Tepelné 
soustavy (otopné soustavy) 
v budovách 

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v 
budovách - Zabezpečovací zařízení 

- ČSN EN 1443 (734200) Komíny - 
Všeobecné požadavky 

- ČSN 73 4201 (734201) Komíny a 
kouřovody - Navrhování, provádění a 
připojování spotřebičů paliv 

- ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování 
plynem – Plynovody v budovách – 
Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar 

- TPG 704 01 Odběrná plynová 
zařízení a spotřebiče na plynná 
paliva v budovách 

- TPG 800 03 Připojování odběrných 
plynových zařízení a jejich uvádění 
do provozu 

- TPG 908 02 Větrání prostorů se 
spotřebiči na plynná paliva s 
celkovým výkonem > 100 kW 

- ČSN 060310 Tepelné soustavy v 
budovách - Projektování a montáž. 

- ČSN 386405 Plynová zařízení - 
Zásady provozu 
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Údržba 
Palivo  
Spalovací vzduch 
Kvalita vody 
 
 

 

Údržba 
Pravidelná údržba je předpokladem 
bezpečného a ekonomického provozu 
systému.  
Údržbu a kontrolu bezvadné funkčnosti 
kotle R600 EVO provádějte minimálně 
jednou ročně.  
Roční servis je podmínkou pro 
případné uznání záruky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalita vody 
 

Kotel R600 EVO je možno použít 
pouze v systémech s uzavřenou 
otopnou soustavou. 
Životnost celého topného systémů do 
značné míry závisí na kvalitě použité 
otopné vody. 

Palivo 
Kotel na plynná paliva R600 EVO je 
určen pro spalování zemního plynu H, 
L a LL a zkapalněného plynu F  
(v tabulce je značení „P“).  
Nový kotel je vždy seřízen pro 
spalování plynu H.  
Úprava pro spalování ostatních typů 
zemního plynu je možná seřízením 
plynových ventilů, úprava pro 
zkapalněný plyn vyžaduje výměnu 
trysky (součást dodávky). 
 

Maximální připojovací přetlak plynu je 
50 mbar. V případě připojení přívodu 
plynu s přetlakem vyšším než 50 mbar 
je nutno nainstalovat před kotel 
přídavný regulátor tlaku plynu. 

 

Spotřebu a tlaky pro jednotlivé typy 
plynu viz. Technické parametry. 

 
 

 
Náklady spojené s úpravou otopné 
vody jsou vždy nižší, než náklady na 
případnou opravu. 
Dodržení následujících požadavků na 
kvalitu vody podmiňuje platnost záruky 
výrobce.  
Škody způsobené špatnou kvalitou 
vody (zanesení výměníku) nejsou 
předmětem záruky. 

Přívod spalovacího vzduchu 
Kotel R600 EVO může pracovat 
v provedení „B“ (sání vzduchu 
z místnosti, z prostoru kotle) nebo 
provedení „C“ (sání vzduchu 
z venkovního prostoru).  
Přiváděný vzduch nesmí obsahovat 
prach ani halogenové sloučeniny. 
Vysoká koncentrace prachu nebo 
halogenovodíků může poškodit povrch 
výměníku tepla. Zejména v budovách, 
kde se s halogenovými sloučeninami 
pracuje, musí být provedena taková 
opatření, která zabrání nasávání 
těchto sloučenin do kotle. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Pro plnění systému je možno použít   
 pouze čistou vodu, bez mechanických a  
 chemických nečistot – viz tabulka 1. 
 Voda použitá pro plnění systému musí   
 mít pH v rozmezí 7,0 až 9,5.   
 Koncentrace chloridů nesmí překročit 
 50 mg/l.  

Je nutno zabránit pronikání vzdušného 
kyslíku do topného systému. Proto musí 
být tlak v libovolném bodě systému vždy 
vyšší, než je okolní atmosférický tlak.  

Pro podlahové vytápění musí být použity 
materiály s difuzní ochranou. Budou-li 
nevhodné materiály přesto použity, je 
třeba zajistit oddělení kotle od topného 
systému (například pomocí deskového 
výměníku – viz volitelné příslušenství). 
V každém případě je nutno zabránit 
difuznímu pronikání kyslíku do topného 
systému. Na škody vzniklé v důsledku 
pronikání kyslíku se záruka nevztahuje. 
 

Doplňování topné soustavy vodou - 
dopouštění 
V tabulce 2 je uveden vztah mezi 
kvalitou doplňované vody a maximálním 
plnicím objemem v průběhu životnosti 
kotle. Přesné informace najdete ve 
směrnici VDI2035. U systémů s větším 
objemem vody je nutno dodržovat 
maximální plnicí objemy a doplňované 
objemy vody s předepsanou tvrdostí 
podle německé normy VDI2035. 
Jmenovité hodnoty pro plnění a 
doplňování vody u kotlů R600 EVO podle 
VDI2035 jsou uvedeny v tabulce.

Výkon kotle nebo 
kotelny  

Max. koncentrace alkalických 
sloučenin Max. celková tvrdost  

[kW] [mol/m3] [ºdH] [ºf] 

50 - 200 2.0 11.2 20 

200 - 600 1.5 8.4 15 
  Tab. 1 

Koncentrace 
Ca(HCO3)2 

Výkon kotelny Q (kW) 

150 200 250 300 400 500 600 

mol/m3
 dºH Max.doplňovací/plnící objem vody Vmax [m3] za životnost kotle 

≤0.5 ≤2.8 - - - - - - - 

1.0 5.6 - - - - - - - 

1.5 8.4 3 4 5 6 8 10 12 

2.0 11.2 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4 

2.5 14.0 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5 

≥3.0 ≥16.8 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3 
  Tab. 2 
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Ochrana proti hluku 
Ochrana proti mrazu 

 
 

Ochrana proti hluku 
 
Kotle R600 EVO jsou vybaveny 
patentovaným hořákem s 
předsměšováním.  
Hladina hluku generovaného tímto 
hořákem je výrazně nižší, než u 
standardních typů hořáků.  
Parametry hlučnosti viz technické 
parametry. 

Kotle R600 EVO jsou vybaveny 
výškově stavitelnými nožičkami, které 
rovněž brání přenosu vibrací. 

 
Přenos hluku způsobeného prvky 
systému (např. čerpadly) je v případě 
potřeby možno omezit dalšími 
vhodnými opatřeními. 

 
 

 

 
 
 

 
Ochrana proti zamrzání 
 
Koncentrace nemrznoucího prostředku 
v topném systému má vliv na maximální 
výkon kotle. 
Vztah mezi koncentrací doporučené 
nemrznoucí kapaliny a poklesem 
výkonu kotle znázorňuje následující 
graf. 
Vhodné nemrznoucí kapaliny 
konzultujte s výrobcem nebo 
obchodním zastoupením. 

S
ní

že
ní

 v
ýk

on
u 

 [%
] 

 

 
Prostředek proti zamrzání [%]
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Předpisy 
Materiály 
Parametry 

Požadavky a předpisy 

 
Předpisy upravující vlastnosti a 
konstrukční řešení systémů odtahu 
spalin se v jednotlivých zemích liší. 
Dodržujte všechny platné předpisy 
upravující vlastnosti odtahu spalin. 

 

 
Při navrhování odtahu spalin dodržujte 
níže uvedená obecná pravidla: 

 

•  Pro odtah spalin používejte  
    výhradně certifikované systémy   
    vedení spalin. 
•   Pro zajištění bezpečného provozu   
    kotle musí být systém odtahu spalin  
    správně dimenzovaný. 
    Proveďte kontrolní výpočet. 
•   Prvky vedení odtahu spalin musí   
    být vyjímatelné z důvodů údržby. 
•   Horizontální vedení musí mít sklon  
    alespoň 3º se směrem do kotle. 

 
 

Pro kotel se samostatným odvodem 
spalin se odvod kondenzátu vede 
přes kotel (kondenzátní vanu a sifon).  
Pro kotle zapojené do kaskády se 
společným odtahem spalin je nutno 
zajistit samostatný odvod kondenzátu - 
kondenzát nesmí být odváděn pouze 
přes jeden z kotlů.  
Kotel R600 EVO je certifikovaný pro 
varianty instalace B23 a C63. 

 

Materiály 
 

 
Použité materiály musí být odolné 
vůči působení vysoké teploty a 
chemickým vlivům spalin a 
kondenzátu a odpovídat platným 
normám. Mezi doporučené materiály 
patří plast (PPS, kategorie T120) 
nebo ušlechtilá ocel. 

 

Kotel R600 EVO je vybaven  
systémem zabezpečení maximální 
teploty spalin. Při překročení teploty 
100 ºC se automaticky vypne hořák. 
Další opatření v tomto směru proto 
nejsou nutná. 
 
 
Dva kotle obdobných výkonů je možno 
spojit do společného komína. 
Technické řešení je nutno v každém 
případě doložit výpočtem zpracovaným 
kvalifikovaným odborníkem.  
Zbytkový přetlak ventilátoru je menší 
než odpor kotle na straně spalin. 
V odkouření není nutno 
používat spalinovou klapku. 

 

 
Parametry 

 

 

Typ 

kotle 

 

Jmenovitý 
tepelný výkon 

 

Tepelný příkon 
Hi 

 

ø 

komínu 

 

Obsah CO2 

 

 Teplota spalin 

 

Objemový 
průtok spalin 

 

Zbytkový 
přetlak 

ventilátoru 

R600 
EVO 

kW kW mm % ºC g/s Pa 

max min max min  max min max min max min max min 

R601 EVO 142.3 31.3 145.0 32.2 150  
 
 
 

10.2 
± 0.2 

 
 
 
 

9.4 
± 0.2 

 
 
 
 

75 
± 2 

 
 
 
 

30 
± 2 

53.7 12.8 200 10 

R602 EVO 190.4 42.0 194.0 43.1 150 71.9 17.1 200 10 

R603 EVO 237.6 47.0 242.0 48.4 200 89.6 19.2 200 10 

R604 EVO 285.7 56.5 291.0 58.2 200 107.8 23.0 160 10 

R605 EVO 381.3 79.6 388.0 80.5 250 143.7 30.7 400 10 

R606 EVO 476.7 94.6 485.0 97.0 250 179.7 38.4 300 10 

R607 EVO 540.2 120.0 550.0 122.2 250 203.7 48.4 484 10 

  Plast 
PP 

Nerezová 
ocel 

Teplotní  

třída 

 

T120 
 

T250 

Tlaková 
třída 

 

P1 
 

P1 

Kategorie 

nerezu 

 

W1 
 

W1 
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Dimenzování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERZE 1 
Výchozí údaje pro výpočet: 
Celková délka připojení v kotelně ≤ 1.5 m;  
2x 87° koleno, vedení uvnitř budovy 

Max. přípustná délka odtahu (h) v m 
 

R600 

EVO 

Ø 130 
[mm] 

Ø 150 
[mm] 

Ø 200 
[mm] 

Ø 250 
[mm] 

Ø 300 
[mm] 

R601 EVO 50 50 50   

R602 EVO 42 50 50   

R603 EVO  48 50 50  

R604 EVO  25 50 50  

R605 EVO   50 50 50 

R606 EVO   39 50 50 

R607 EVO   29 50 50 

 

 
 

 
Dimenzování 

Při dimenzování je nutno určit rozměry 
systému odtahu na základě množství 
spalin. 
Následující tabulka uvádí dva příklady 
systému odtahu spalin a příslušné 
maximální účinné výšky.  
Příklady pouze vyjadřují vztah mezi 
průměrem a odpovídající výškou.  
V praxi musí výšku vždy vypočítat 
technik s příslušným osvědčením. 

 

Pro zachování plného regulačního 
rozsahu kotle je nutno zabezpečit, aby 
maximální podtlak komína (tah komína) 
nepřekročil 30 Pa.  
Vyšší podtlak může způsobit omezení 
regulačního rozsahu kotle. 

 
Maximální vodorovný úsek odtahu je 20 m. 
U větších délek nelze zaručit bezproblémové 
spuštění hořáku při nízkých teplotách. 
 
U provedení s odděleným sáním 
spalovacího vzduchu a odtahem spalin 
je nutno od max. přípustné délky odtahu 
odečíst délku přívodu vzduchu. 
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Zařízení pro neutralizaci 
Standardní průtoková neutralizace (DN) 
Neutralizace s čerpadlem (HN) 

 
 

Úvod 
Kondenzát je nutno odvádět mimo kotel. 
Při odvodu kondenzátu do veřejné 
kanalizační sítě je obvykle nutno 
kondenzát neutralizovat.  
Nutnost neutralizace kondenzátu 
doporučujeme konzultovat se správcem 
kanalizační sítě, případně dle 
aktuálních požadovaných předpisů. 

 
Hodnota pH kondenzátu je asi 3,0 - 3,5. 
 
Maximální objemy kondenzátu pro 
jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v 
kapitole Technické parametry. 

 
 

 
Neutralizační systémy 
 

Neutralizační systém může být umístěn 
pod kotlem. Dodávka neutralizačního 
systému zahrnuje: 
• Neutralizační nádobu 
• Granulát pro první naplnění 
• Připojení 
• Redukci připojení ke kotli 

K dispozici jsou dvě různá zařízení: 
 

Standardní průtoková neutralizace (DN) 
Tento typ zařízení se používá v případě, kdy přípojka do kanalizační sítě leží níže, než přípojka odvodu kondenzátu z kotle. 
 
 Typ  DN2 DN3 

Do výkonu [kW] < 450 451-1500

Délka [mm] 420 640 

Šířka [mm] 300 400 

Výška [mm] 240 240 

 

 
Neutralizace s čerpadlem (HN) 
Tento typ zařízení se používá v případě, kdy je přípojka do kanalizační sítě výše, než přípojka odvodu kondenzátu z kotle 
 a kondenzát je tedy třeba přečerpat do větší výšky. Zařízení HN je proto vybaveno vlastním čerpadlem. 

 
 Typ  HN1.5 HN2.5 

Do výkonu [kW] < 280 281-540

Délka [mm] 410 640 

Šířka [mm] 300 400 

Výška [mm] 290 240 

Příkon 
čerpadla [W] 40 150 

Dopravní 
výška čerpadla [m] 6 3 
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∆T-měření 
∆p-měření 
Parametry průtoku 

 

 

Hydraulický odpor 
 
Hydraulický odpor kotle závisí na 
velikosti průtoku a typu kotle. Závislost 
odporu na průtoku vyjadřuje graf. 

 
Čerpadlo s regulovatelnými otáčkami 
může být řízeno napětím 0-10 V DC, 
velikost průtoku i výkon kotle přitom 
může být modulován směrem dolů.  
 
Minimální průtok kotlem, který je 
nutno ve všech případech zachovat, je 
30% jmenovitého průtoku. 
 
Průtok kotlem je možno ověřit také 
výpočtem. K tomu je možno použít 
buď měření ∆T nebo měření ∆p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆T-měření 
Zkontrolujte teplotní rozdíl na kotli 
(∆T vstup-výstup) při provozu s plným 
výkonem.  
Jmenovitý rozdíl ∆T činí 20K,  
pro spolehlivý provoz kotle musí být 
rozdíl při plném výkonu v mezích  
10K až 30K.  
Skutečný průtok je možno vypočítat 
podle následujícího vzorce (viz tabulka 
se jmenovitými hodnotami):  
 
Qskutečný = (∆Tjmen. / ∆Tměř.) * qjmen. [m3/h] 

 

∆p-měření 
Zkontrolujte tlakový rozdíl na kotli  
(∆p připojení výstupního – vratného 
potrubí) při provozu čerpadla (hořák 
nemusí být nutně zapnutý).  
Jmenovité hodnoty ∆p pro jednotlivé 
typy kotlů jsou uvedeny v tabulce, 
skutečná hodnota ∆p musí při výkonu 
čerpadla 100% ležet v těchto mezích: 
0.45*∆pjmen ≤ ∆p ≤ 4*∆pjmen. 
  

Skutečný průtok je možno vypočítat 
podle následujícího vzorce (viz tabulka 
se jmenovitými hodnotami): 

 
Qskutečný = √(∆pměřený / ∆pjmen.) * qjmen. 

Průtoky vody 

 
Typ 

R601 
EVO 

R602 
EVO 

R603 
EVO 

R604 
EVO 

R605 
EVO 

R606 
EVO 

R607 
EVO 

Jmenovitý průtok m3/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,4 23,1 

∆T při jmenovitém průtoku K 20 

∆p při jmenovitém průtoku kPa 11,2 26,8 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1 

Minimální průtok m3/h 1,8 2,4 3,1 3,7 4,9 6,1 6,9 

∆T při minimálním průtoku 
(při min. výkonu kotle) 

 
K 

 
11 

 
14 

 
11 

 
10 

 
14 

 
11 

 
10 

∆p při minimálním průtoku kPa 0,9 1,6 2,6 1,4 2,4 3,8 4,9 

 

[m
3
/h] 

kalina
Text Box
R601 - R603 EVO    R604 - R607 EVO
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Hydraulické připojení 
Standard 
Bypass 

 
 

Hydraulické připojení do systému  
Pro kotle R600 EVO musí být 
zachována za všech podmínek provozu 
minimální hodnota 30% jmenovitého 
průtoku, nezávisle na průtoku 
v systému.  
Takové připojení je možno zajistit 
jedním ze tří způsobů: 

• Standard – zapojení s 
hydraulickým oddělovačem 
(anuloidem)  nebo deskovým 
výměníkem tepla 

• Bypass – požadavek minimálního 
průtoku je zajištěn pomocí 
bypassového čerpadla 
(tato varianta neplatí pro kaskádu, 
pouze pro samostatný kotel) 

• Split Systém – zapojení se dvěma 
vratnými větvemi topení s různou 
teplotou pro optimální účinnost 
ohřevu (vysoko / nízkoteplotní) 
 

Realizace připojení u jednotlivých 
variant včetně důležitých pokynů je 
popsána v následujících oddílech.

 

Standard 
Tato varianta se používá nejčastěji a 
je také nejsnáze realizovatelná. 
Minimální průtok kotlem nezávislý na 
průtoku v systému v tomto případě 
zajišťuje hydraulický oddělovač nebo 
deskový výměník tepla. Pro okruh 
kotle jsou k dispozici modulační 
čerpadla s řízeným průtokem.  
 
Modulace výkonu čerpadla navazuje 
na výkon kotle, s možností stanovení 
minima a maxima výkonu čerpadla 
pro maximum a minimum kotle. 

 
 
 
 
Bypass 
V systémech se samostatným kotlem 
lze kotel R600 EVO využít i bez 
hydraulického oddělovače nebo 
deskového výměníku tepla.  
Pro takové uspořádání je k dispozici 
provedení by-pass (volitelné příslušenství).  
Toto provedení obsahuje čerpadlo 
zajišťující minimální požadovaný průtok 
kotlem, spojovací a montážní materiál. 
 
Bypass se zapojuje mezi výstup kotle  
a 2. vratné vedení (teplá zpátečka). Při 
vysokém průtoku v systému (topných 
větvích) je průtok bypassovým čerpadlem 
minimální.  
Při snížení průtoku topným systémem se 
zvýší průtok bypassem tak, aby byl 
zajištěn minimální průtok kotlem. 

 
Čerpadlo bypassu pokrývá pouze odpor 
výměníku kotle.  
Čerpadla topných větví musí zajistit 
překonání odporu kotle a tlakové ztráty 
vedení. 
 

Další informace viz. kap. Příslušenství. 

Bypass 

 
Standard 
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Split System 

 

Split Systém 
Zapojení Split umožňuje oddělené 
připojení nízkoteplotního (NT) a 
vysokoteplotního vratného (HT) vedení 
(zpátečky se dvěma teplotami). 
 
Oddělením vysoko / nízkoteplotní větve 
se zvyšuje účinnost systému. 
Studená voda nízkoteplotního okruhu se 
přivádí přímo do dolního tepelného 
výměníku (kondenzačního), aniž by se 
mísila s horkou vodou vratného vedení 
(např. ze vzduchotechniky).  
Čerpadlo okruhu kotle P1 (kotlové čerpadlo) 
zajišťuje minimální průtok kotlem a 
překonání odporu kotle, kromě spodního 
(kondenzačního) tepelného výměníku R2. 
Čerpadlo nízkoteplotního okruhu P2 musí 
překonat tlakové ztráty systému i odpor 
kotle (celkový). 

 
Jmenovitý průtok okruhem kotle (teplá 
voda) musí být alespoň 50% celkového 
jmenovitého průtoku.  
Průtok nízkoteplotním okruhem smí být 
nulový. 

 
Další informace viz. kap. Příslušenství. 

 
 
 

Dimenzování obou čerpadel vám usnadní hodnoty v následující tabulce. 
 

Čerpadlo P1: R1při (Q1+Q2)             Čerpadlo P2: RP2 = R2při Q2 + R1při (Q1+Q2) + RSystém                                    

 

Min. a max. průtok Q1-Q2 
R600  
EVO 

Q2,min Q2,max (Q1+Q2)min (Q1+Q2)max 

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

R601 EVO  
 
 

0 

3,0 4,1 12,2 

R602 EVO 4,0 5,4 16,2 

R603 EVO 5,1 6,8 20,2 

R604 EVO 6,1 8,2 24,4 

R605 EVO 8,1 10,9 32,6 

R606 EVO 10,2 13,6 40,8 

R607 EVO 11,5 15,5 46,2 
 

Q1+Q2 
R1 

Q1 P1 

Q2 P2 
R2 

Q1+Q2 

Q1 

Q2 

 

kalina
Text Box
R601 - R603 EVO

kalina
Text Box
R604 - R607 EVO

kalina
Text Box
R601 - R603 EVO

kalina
Text Box
R604 - R607 EVO
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0-10 V DC Výkon

100 

80 

60 
[%] 

40 

20 

0 
0 2 4 6 8 10

[VDC]

          
          
          
          
          

0-10 V DC T° 

100 

80 

60 
[ C] 

40 

20 

0 
0 2 4 6 8 10

[V DC]

 
Základní regulace a připojení 
Externí řídící systémy  
Signál uvolnění kotle 
Řízení teplotou nebo výkonem 

 
 

 
Základní regulace a připojení 

   
Kotel R600 EVO se standardně 
dodává s instalovanou základní 
regulací Siemens LMS14.  
Regulace zajišťuje bezpečnostní a   
teplotní regulaci kotle, včetně 
možnosti komunikace s nadřazenou 
regulací. 

 
Funkce regulace: 
 

• Max. provozní teplota kotle – 
provozní termostat - elektronicky 

• Max. havarijní teplota kotle - 
elektronicky 

• Max. teplota spalin - elektronicky 
• Regulace výkonu modulačního 

kotlového čerpadla signálem 0-10V 
 

 
• Nabíjecí čerpadlo TV (pomocí relé QX3) 

(nutno použít relé pokud I > 1A) 
• Vstup poruchy nevázaná na reset kotle 
• Vstup poruchy vázané na reset kotle 
• Externí uvolnění kotle (MaR) 
• Řízení kotle teplotou nebo výkonem 

(0-10 VDC, možnost programování) 
• Hlášení OK/Alarm výstupní signál 

 pro externí systémy (230 V) 
• 0-10V DC zpětné hlášení výkonu kotle 

nebo 10V kontakt pro externí plynový 
ventil (programovatelné) 

• Řízení teploty topení pomocí PID 
regulátoru 

• Regulace teploty TV 
 
 

 
• Ekvitermní regulace  

(volitelně s venkovním čidlem) 
• Externí plynový ventil a/nebo ventilátor 

viz. kapitola Příslušenství  
(kombinace s OK/Alarm kontaktem) 

• Kaskádová regulace Master/Slave 
(s volitelnými BUS komunikačními moduly) 
 

Cirkulace TV je možná buď s pomocí 
AGU2.550 nebo přeprogramováním 
relé QX2, když není využita funkce 
OK/Alarm. 
 

Pro rozšířené možnosti regulace 
okruhů nebo řízení kaskádových 
systémů jsou k dispozici přídavné 
regulátory.  
Podrobnější informace viz. další text.

 

 
Připojení k nadřazené regulaci 
(externí řídící systém) 
 
Kotel R600 EVO je možné přímo 
připojit k nadřazenému regulačnímu 
systému bez ohledu na výrobce.  
K dispozici jsou následující možnosti 
ovládání kotlů. 

Uvolnění kotle  
(svorky kotle 116 – 117) 

 
Z výroby jsou uvedené svorky 
propojeny, kotel pracuje dle kotlového 
termostatu.  
V případě požadavku na řízení kotle 
nadřazenou regulací je nutno propojku 
odstranit.  
Svorky jsou beznapěťovým kontaktem. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Externí regulace kotle 0-10 V DC  
(svorky kotle 112-113, ovládání 
kotle od teploty nebo od výkonu) 

 
 
Řízení teplotou – výrobní nastavení 
 

Z výroby je kotel nastaven na ovládání 
0-10 VDC na výstupní teplotu  
(viz. graf). 

 
 
Řízení výkonem – nutno změnit 
nastavení regulace  
 

Při ovládání kotle od výkonu je velmi  
doporučeno ovládat kotlové čerpadlo 
kotlovou regulací LMS 14 (neovládat 
externě).  
Za všech podmínek provozu musí být 
zachována minimální hodnota 30% 
jmenovitého průtoku vody kotlem 
(minimální průtok).  
Pro zajištění bezpečeného provozu 
kotle musí být zajištěn jmenovitý průtok 
∆T= 20 K, v rozmezí 15 K-30 K při 
plném výkonu. 
Pozor: Při napětí < 0,15 V pojede hořák 
na minimální výkon.  
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Signál zpětného hlášení výkonu kotle 
OK/Alarm výstupní signál 

 
 

 
230 VAC OK/Alarm výstupní signál 
svorky kotle 9 (L) - 10 (N)  
(propojené na QX2 desky LMS14)  
nebo QX21 u přídavného modulu 
AVS75 v případě kombinace s 
externím plynovým ventilem a/nebo 
ventilátorem či kontrolou těsnosti, 
OK = 0 VDC,  
Alarm = 230 VDC. 
 
Relé QX2 je volně programovatelná     
svorka, kterou lze v případě, že není  
potřeba výstupní signál OK/Alarm,  
naprogramovat např. na cirkulační   
čerpadlo. 

 
Zpětné hlášení výkonu kotle  
0-10 V DC, (svorky kotle 120-121) 
 
Během provozu hořáku je na těchto 
svorkách přítomen signál zpětného 
hlášení výkonu.  
Hodnoty signálu vyjadřuje graf.  

Zpětné hlášení výkonu 
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Regulace topných okruhů 
Kaskádová regulace 

 
 

Regulace topných okruhů 

Pro ovládání topných okruhů (přímých 
nebo směšovaných) mohou být do 
kotle R600 EVO přidány moduly pro 
řízení topných okruhů – regulátory 
AVS75.  

Jeden regulátor AVS75 umožňuje 
ekvitermní provoz jednoho TO 
(směšovaného nebo čerpadlového). 

Každý topný okruh lze dopnit o 
prostorový přístroj (termostat) QAA 75, 
který zajistí optimalizaci funkce TO. 
QAA 75 se připojí přes BUS sběrnici. 
Parametry příslušného topného okruhu 
pak mohou být zobrazeny a měněny na 
prostorovém přístroji. 

 

V případě rozsáhlejších topných 
systémů (max.8 topných okruhů) je 
doporučeno základní regulaci kotle 
rozšířit např. o regulátory RVS63.283 
(včetně zobrazovací jednotky, 
připojovacích svorek a příložných čidel) 
pro montáž do externího rozvaděče na 
DIN lištu, nebo včetně vlastního 
rozvaděče. 

Regulátor RVS63.283 rozšiřuje systém 
vždy o 2 směšované okruhy a 1 přímý 
TO, dále o 1 okruh pro ohřev TV (lze 
případně využít jako volně 
programovatelný okruh). 

Více viz. kap. Příklady instalace. 

 

 

 

Kaskádní regulace 

Siemens LMS14 regulace kotlů 
R600 EVO umožňuje inteligentní řízení 
kaskády (řízení výkonu a přepínání 
pořadí dle zvolené strategie).  

V kaskádě je doporučeno řídit  
max. 8 kotlů. 

Kotle jsou vybaveny kaskádovou 
regulací „MASTER – SLAVE“ 

Řízení kaskády se děje na základě:    
- vlastních požadavků topného 

systému (např. TO,TV)          
nebo                                                 

- externím řídícím signálem od 
nadřazené regulace 0-10 VDC. 

Každý kotel R600 EVO v kaskádě je 
nutno doplnit o modul OCI345 
v provedení:  
- MASTER - do prvního kotle 
- SLAVE - do každého dalšího kotle 
 
Modul OCI 345 zajišťuje BUS 
komunikaci v systému.  
Více viz. kap. Příslušenství.                                         
Více detailů k propojení viz. kap. 
Příklady instalace. 
 

Kotle řízeny „externí nadřazenou 
regulací“ 

Požadavek externí regulace                   
0-10 V DC (teplota nebo výkon) je 
napojen na svorky kotle 112-113.  
Postupné uvolňování / spouštění kotlů 
(logika kaskády) je zajištěna externí 
regulací (uvolnění kotle svorky 116-117).  
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Volba systému 
 

 
Kotle R600 EVO se dodávají se základní regulací Siemens LMS. 
Mimo uvedených variant jsou k dispozici speciálně pro kotel R600 
připravené soupravy příslušenství, které umožňují snadné rozšiřování. 

 

Volba systému 
Plug & Play příslušenství pro kotle R600 EVO umožňuje jednoduché 
vytvoření komplexního systému.  
Kombinování sestav nabízí značnou variabilitu instalace.  
Sestavy se dodávají již zčásti předmontované, proto je jejich instalace 
na kotel velmi rychlá a snadná. 
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Bezpečnostní prvky 
 

 

   
 

Havarijní souprava - 2x spínač max. 
tlaku vody + mechanický manometr 
 
Sestava obsahuje připojovací díl, 
který se může namontovat na výstup 
kotle. Dodávané koleno 90º 
umožňuje připojení zepředu, zleva 
nebo zprava. 
Všechny komponenty jsou elektricky 
zapojeny a lze je snadno připojit 
přímo ke svorkám kotle.  

Max. přetlak plynu 
 
 
Souprava obsahuje spínač 
maximálního přetlaku plynu, který se 
montuje přímo na přívod plynu kotle. 
Tlakový spínač je elektricky zapojený 
a lze jej připojit přímo ke svorkám 
kotle.  
Další informace najdete ve schématu 
zapojení kotle. 

Externí havarijní termostat  
 
Sestava obsahuje připojovací díl, který 
se může namontovat na výstup kotle. 
Na připojovací trubku je namontován 
havarijní termostat (STB).  
Havarijní termostat je elektricky 
zapojený a lze jej připojit přímo ke 
svorkám kotle.  
Další informace najdete ve schématu 
zapojení kotle. 

 
 
 

 

 

 

Kontrola těsnosti plynového ventilu 
Sestava obsahuje kontrolu těsnosti, 
která se montuje přímo na plynový 
ventil kotle. Kontrola těsnosti je 
elektricky zapojená a lze ji připojit 
přímo ke svorkám kotle.  
Další informace najdete ve schématu 
zapojení kotle. 
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Hydraulika 

 
 

Deskový výměník tepla + 
připojovací sada 

Sestava zahrnuje deskový výměník 
tepla včetně připojovacích prvků, 
automatický odvzdušňovač a 
expanzní nádobu.  
Dvě přibalená kolena 90º umožňují 
připojení zepředu, zleva nebo 
zprava. 
 

Dimenzování sekundárního okruhu 
usnadní hodnoty viz. tabulka. 
 

 
 

Termohydraulický oddělovač  

Anuloid MONO  

Sestava zahrnuje oddělovač pro 
jeden kotel včetně připojovacích prvků 
a automatický odvzdušňovač, jímku 
pro čidlo a napouštěcí a vypouštěcí 
kohout pro odvod kalu na spodním 
připojení.  
Dvě přibalená kolena 90º umožňují 
připojení zepředu, zleva nebo zprava. 

 
 
Anuloid DUO  

Sestava zahrnuje oddělovač pro dva 
kotle s připojením, automatický 
odvzdušňovač, jímku pro ponorné čidlo 
anuloidu a napouštěcí a vypouštěcí 
kohout pro odvod kalu.  
Spojovací díly mezi kotel a anuloid 
nejsou dodávkou příslušenství.  

Izolace pro anuloidy MONO a DUO 
k dispozici jako volitelné příslušenství. 

 
 

 

 

Parametry sekund. okruhu - deskový výměník 

 

R600 

EVO 

∆T=10 K ∆T=15 K ∆T=20 K 

[m3/h] [kPa] [m3/h] [kPa] [m3/h] [kPa] 

R601 
EVO 

12,3 28,7 8,2 13,1 6,1 7,6 

R602 
EVO 

16,4 27,8 10,9 12,7 8,1 7,4 

R603 
EVO 

20,5 42,6 13,7 19,5 10,1 11,2 

R604 
EVO 

24,6 18,9 16,4 27,8 12,2 15,9 

R605 
EVO 

32,9 21,1 21,9 15,3 16,3 27,9 

R606 
EVO 

41,1 31,8 27,4 15,1 20,3 13,6 

R607 
EVO 

46,6 40,2 31,1 19,0 23,1 17,2 

 

R600 EVO 150-250 
MONO (DN125) 

R600 EVO 300-570 

MONO (DN150) 

kalina
Text Box
R601 EVO - R603 EVO

kalina
Text Box
R604 EVO - R607 EVO
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Hydraulika 

 
 

 
 

 

 

2x Koleno 90° 
2" (150-250) / DN65 (300-570) 
 
Sada obsahuje 2x 90° koleno pro 
variabilní montáž. 
 

Adaptér náběhu + zpětná klapka 
2" (150-250) / DN65 (300-570) 
 
Sada obsahuje prodloužení 
náběhové trubky a zpětnou klapku. 
Celková délka je stejná jako délka 
čerpadlové sestavy. 
 

Připojení druhé vratné větve 
Sada obsahuje trubku a propojení, 
která může být použita pro druhou 
horkou vratku kotle. Viz.kap. 
Hydraulický systém. 

R600 EVO 150-250 
DUO (DN150) 

R600 EVO 300-570 
DUO (DN200) 

kalina
Text Box
R601 EVO - R603 EVO

kalina
Text Box
R604 EVO - R607 EVO
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Hydraulika 
 
 
 

  
 

Pojistný ventil (3 nebo 6 bar) + 

manometr. 

Sada obsahuje pojistný ventil  
(3 nebo 6 bar) a manometr. 

Bypass 

Sestava obsahuje bypassové 
čerpadlo včetně připojovacích dílů a 
zapojuje se mezi výstup a zpátečku 
(teplou) kotle.  
Čerpadlo je elektricky zapojené a lze 
je připojit přímo ke svorkám kotle. 

 
 

 

Modulační kotlové čerpadlo 

Sestava obsahuje modulované, 
nízkoenergetické čerpadlo včetně 
připojovacích dílů a nabízí možnost 
připojení lokální expanzní nádoby. 
Parametry  kotle a kotlového čerpadla 
shrnuje následující tabulka. 

 

Čerpadlo je elektricky zapojené a lze je 
připojit přímo ke svorkám kotle. 
Další informace najdete ve schématu 
zapojení kotle. 
 
POZOR: čerpadlo by nemělo být 
ovládáno odpojením od el. sítě 
(ON/OFF), ale řízeno ovládáním 
modulace viz. schéma zapojení.  
 
 

 
 
 
 

Typ ∆T 20 K Čerpadlo 

 
 

R600 

EVO 

Jmenovitý 
průtok 
Qjmen 

Odpor kotle WILO 
Dopravní 
výška při 
Qjmen 

Zbytková 
dopravní 
výška při 
Qjmen 

Napětí 
Příkon 

 max. / min. 

m3/h kPa - kPa kPa V W 

R601 EVO 6,1 11,2 Stratos 32/1-10 70 58,8 230 190 

R602 EVO 8,1 26,8 Stratos 32/1-10 47 10,2 230 190 

R603 EVO 10,1 31,2 Stratos 32/1-12 58 26,8 230 280 

R604 EVO 12,2 11,9 Stratos 40/1-12 90 78,1 230 495 

R605 EVO 16,3 32,3 Stratos 40/1-12 70 37,7 230 530 

R606 EVO 20,4 34,3 Stratos 50/1-12 62 27,7 230 580 

R607 EVO 23,1 57,1 Stratos 65/1-12 82 24,9 230 800 
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• Dostatečná v
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Regulace 
 

 
 

   
 
Čidlo anuloidu / TV QAZ36 

Sada obsahuje jímkové čidlo anuloidu 
nebo TV QAZ36 + 6m kabel. 

Příložné čidlo QAD36 
Sada obsahuje příložné čidlo 
topného okruhu. 
 

Venkovní čidlo QAC34 
Obsahuje venkovní čidlo QAC34. 

 
DŮLEŽITÉ pro vedení kabelů! 

 

Síťové napájecí kabely 230 V musí být vedeny odděleně od kabelů nízkonapěťových (komunikační kabely a kabely teplotních 
čidel). Minimální vzdálenost obou druhů kabelů je 100 mm. 
 

 
 Přípustné délky kabelů pro teplotní čidla: 
Při průměru kabelů pro čidla (Cu): mm2 0,25 0,5 0,75 1,00 1,5 
Max. délky m 20 40 60 80 100 

 
 

 

 
Přídavný modul AVS75 
Sada obsahuje přídavný modul AVS75 
včetně komunikačního kabelu pro 
připojení k regulaci kotle LMS14, svorky.. 
Instaluje se do kotle.   
AVS 75 lze využít pro: 
- Řízení topných okruhů – 

směšovaných nebo čerpadlových. 
Ke kotli lze připojit max. 3 moduly. 

- Signalizace OK/Alarm při kombinaci 
s externím plynovým ventilem. 
 

 
 
 
 

 

 
Vzdálený přístup 
Bude doplněno. 
Sada obsahuje interface pro 
propojení kotle a BMS. (Co je BMS 
???) Nějak více popsat – např. 
Webserver pro dálkové ovládání a 
monitorování uživatelem a 
servisem kaskády, topných okruhů 
a kotlů. přes internet, USB nebo 
lokální síť. Ovládání probíhá přes 
webový prohlížeč PC, notebooku 
nebo mobilního zařízení (např. 
telefon). Webserver obsahuje dva 

vstupy pro chybová hlášení. 
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Ostatní 
- 1x LON; 

max 4 ko 
tle LON.  

   
 

Plynový filtr 
Sestava obsahuje plynový filtr, který 
se montuje přímo na přívod plynu 
kotle. 

Regulátor vstupního tlaku plynu 
100mbar + připojovací sada 
Sestava obsahuje regulátor tlaku 
plynu, který se montuje přímo na 
přívod plynu kotle. 
Max. připojovací přetlak plynu do 
100 mbar (10 kPa). 

Vzduchový filtr 
Sestava obsahuje vzduchový filtr, 
který se montuje přímo na přívod 
vzduchu kotle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sada adaptérů 
Sada obsahuje 2x adaptér pro 
připojení ke stávajícímu potrubí starší 
řady R600 při případné náhradě 
starého kotle za nový R600 EVO bez 
nutnosti úprav stávajícího 
hydraulického připojení. 
2" (150-250) / DN65 (300-570) 

Sada pro demontáž 
Sada obsahuje všechna potřebná 
těsnění pro případ nutnosti demontáže 
a opětovné kompletace kotle z důvodu 
transportu kotle do kotelny s 
omezeným přístupem. 
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2-A-C: 1x topný okruh + hydraulický oddělovač 

 
 

 
 

 
R600 EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 1x směšovaný topný okruh 
 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 10-20K viz. 
kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné 
navrhnout pro ∆T 20 K pro 
zajištění nejvyšší možné 
účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh 
navržen pro ∆T< 20 K, teplota 
v anuloidu bude nižší než teplota 
kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou 
teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
 
 
 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 

• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 1x modul AVS75 pro topný okruh 
• 3x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B70) 
• 1x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
elco 

2-A-C:  
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2-5-A-C: 1x směšovaný topný okruh a TV + anuloid 
 
 

 

 
 
 
R600 EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 1x směšovaný topný okruh + TV 
 
Doporučení: 

 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 10-20 K viz. 
kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné 
navrhnout pro ∆T 20 K pro 
zajištění nejvyšší možné 
účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh 
navržen pro ∆T< 20 K, teplota 
v anuloidu bude nižší než teplota 
kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou 
teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
 
 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 1x modul AVS75 pro topný okruh 
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3) 
• 3x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B70) 
• 1x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 

 
elco 

2-5-A-C: 
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4-A-C: 2x směšovaný topný okruh + anuloid 
 
 

 
 
 
 
R600 EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh 

 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 10-20 K viz. 
kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné 
navrhnout pro ∆T 20 K pro 
zajištění nejvyšší možné 
účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh 
navržen pro ∆T< 20 K, teplota 
v anuloidu bude nižší než teplota 
kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou 
teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
Příslušenství SIEMENS: 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 2x modul AVS75 pro topný okruh 
• 4x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B12, B70) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
elco 

4-A-C: 
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4-5-A-C: 2x směšovaný topný okruh a TV + anuloid 
 
 

 
 
 
 
R600 EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh + TV 

 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 10-20 K viz. 
kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné 
navrhnout pro ∆T 20 K pro 
zajištění nejvyšší možné 
účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh 
navržen pro ∆T< 20 K, teplota 
v anuloidu bude nižší než teplota 
kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou 
teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
 
 
 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 2x modul AVS75 pro topný okruh 
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3) 
• 4x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B12, B70) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 

4-5-A-C:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elco 
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A-C: kotel s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid 
 
 

 
 
 
 
R600 EVO + anuloid s cizí nadřazenou regulací 0-10VDC (podle teploty nebo výkonu) 

 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 10-20K  
viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout 
pro ∆T 20K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen pro 
∆T< 20K, teplota v anuloidu bude nižší 
než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70) 
• 1x modul AGU2.551 pro zpětnou 

vazbu výkonu kotle 0-10VDC  
z LMS14 pro externí regulaci, 
bezpotenciálové hlášení poruchy 
a chodu kotle (volitelně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
elco 

A-C:  
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2-B-C: 1x přímý topný okruh + kaskáda s deskovým výměníkem 
 
 
 

 
 
 
 
R600 EVO + deskový výměník s ekvitermní regulací, 1x směšovaný topný okruh 
 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s deskovým výměníkem 

jsou k dispozici pro ∆T 10-20K 
 viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné 
navrhnout pro ∆T 20K pro 
zajištění nejvyšší možné 
účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20K, teplota v anuloidu bude 
nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou 
teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace.   

 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 1x modul AVS75 pro topný okruh 
• 3x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B70) 
• 1x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
elco 

2-B-C:  
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37-5-B-C: 1x směšovaný okruh a TV + deskový výměník 
 

 
 
 

 
R600 EVO + deskový výměník s ekvitermní regulací, 1x směšovaný topný okruh a TV 

 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s deskovým výměníkem 

jsou k dispozici pro ∆T 10-20K 
 viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout 
pro ∆T 20K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20K, teplota v anuloidu 
bude nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti 
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu 
na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na 
střeše, nesmí být kotel 
hydraulicky připojen v nejvyšším 
bodě instalace 
 
 
 
.   

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 1x modul AVS75 pro topný okruh 
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3) 
• 3x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B70) 
• 1x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
elco 

2-5-B-C:  
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4-B-C: 2x směšovaný okruh + deskový výměník 
 

 
 

 
 
 
 
R600 EVO + deskový výměník s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh 

 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s deskovým výměníkem 

jsou k dispozici pro ∆T 10-20K 
 viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout 
pro ∆T 20 K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20 K, teplota v anuloidu bude 
nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti 
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu 
na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na střeše, 
nesmí být kotel hydraulicky připojen 
v nejvyšším bodě instalace.   

 
 
 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 

• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 2x modul AVS75 pro topný okruh 
• 4x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B12, B70) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 

4-B-C:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elco 
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4-5-B-C: 2x směšovaný okruh a TV + deskový výměník 
 
 

 
 
R600 EVO + deskový výměník s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh a TV 

 
 

Doporučení: 
 

 

• Komplety sad s deskovým výměníkem 
jsou k dispozici pro ∆T 10-20K  
viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout 
pro ∆T 20K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20K, teplota v anuloidu bude 
nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti 
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu 
na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na střeše, 
nesmí být kotel hydraulicky připojen 
v nejvyšším bodě instalace.   
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9) 
• 2x modul AVS75 pro topný okruh 
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3) 
• 4x příložné čidlo QAD36  

(B10, B1, B12, B70) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5-B-C:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elco 
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B-C: kotel s cizí - nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový výměník 
 
 

 
 
 
R600 EVO + deskový výměník s cizí nadřazenou regulací 0-10VDC (podle teploty nebo výkonu) 

 
 
Doporučení: 
 
• Komplety sad s deskovým výměníkem 

jsou k dispozici pro ∆T 10-20K 
 viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout  
pro ∆T 20K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20 K, teplota v anuloidu 
bude nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn 
v blízkosti kotle, aby se zabránilo 
špatnému vlivu na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na střeše, 
nesmí být kotel hydraulicky připojen 
v nejvyšším bodě instalace.   

 
 
 
 

Příslušenství SIEMENS: 
 
• 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70) 
• 1x modul AGU2.551 pro zpětnou 

vazbu výkonu kotle 0-10VDC 
 z LMS14 pro externí regulaci 
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4-5-A-C-E: 2x směšovaný topný okruh a TV + kaskáda s anuloidem 
 
 

 
 
 
Kaskáda R600 EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh + TV 

 
 

Doporučení: 
 
• Komplety sad s anuloidem jsou 

k dispozici pro ∆T 15-20K 
viz. kapitola Příslušenství. 

• Primární okruh je vhodné navrhnout 
pro ∆T 20 K pro zajištění nejvyšší 
možné účinnosti. 

• Pokud je sekundární okruh navržen 
pro ∆T< 20 K, teplota v anuloidu bude 
nižší než teplota kotle. 

• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti 
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu 
na snímanou teplotu. 

• Pokud je kotel instalován na střeše, 
nesmí být kotel hydraulicky připojen 
v nejvyšším bodě instalace.   

 
 
 
 
 
 

 
 
Příslušenství SIEMENS: 
 

• 1x MASTER  
obsahuje: OCI345,  
venkovní čidlo QAC34 (B9) a 
 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70) 

• 1x SLAVE  
obsahuje: OCI345  
(do jednoho kotle v kaskádě MASTER, 
do zbývajících kotlů SLAVE) 

• 2x modul AVS75 pro topný okruh 
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3) 
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 

 
4-5-A-C-E:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elco 
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Rozšíření o další dva topné okruhy 

 

 

 
 
 
RVS63.283 přídavný modul k montáži do rozvaděče nebo volitelně s vlastním rozvaděčem 

 
Ekvitermní regulace s rozšířením o další dva topné okruhy + okruh ohřevu TV 

 
Doporučení: 
 

 
• Přídavný modul RVS63.283  

musí být použit v kombinaci 
s LMS14 interní regulací kotle. 

• Použitím RVS63.283 lze 
regulovat další dva směšované 
topné okruhy, 1x ohřev TV,  
3x multifunkční výstup. 

• Maximální počet topných okruhů 
v systému je 15. 

• V systému stačí 1x venkovní čidlo 
 

Sada RVS63.283  
včetně rozvaděče 

 
• RVS63.283, ovládací panel, svorky 

a propojovací kabely – instalováno 
v rozvaděči, prokabelováno. 

• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9), 

pokud je požadováno zónové 
vytápění od venkovní teploty 

 
 

Sada RVS63.283 
pro externí rozvaděč 

 
• RVS63.283  
• Ovládací panel 
• Svorky a propojovací kabely 
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12) 
• 2x prostorový přístroj 

QAA55/QAA75/QAA74 (volitelné) 
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9), 

pokud je požadováno zónové 
vytápění od venkovní teploty 
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Šermířská 9, 169 00 Praha 6 
Tel.: +420 241 483 130 
info@flowclima.cz 
 
FLOW CLIMA, s.r.o. 
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