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Kondenzační kotel na plynná paliva R40

Konstrukční varianty 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 8,3 až 1870 kW.
Kondenzační nástěnný kotel na plynná paliva R40 se dodává s výkonem 49,2 až 142,3 kW (40/30°C).
Možnosti využití
Kotle R40 jsou vhodné pro všechny topné systémy splňující požadavky ČSN EN12828 (06 0205).
V kaskádové konfiguraci (max. 8 kotlů s LMS14 Master/Slave regulací a s kaskádovým řízením)
mohou kotle R40 pokrýt spotřebu až 1138 kW (při max.T° náběhové vody 90°C a min.tlaku topné vody
1,5 mbar). Optimální využití představuje vytápění a ohřev užitkové vody v obytných budovách,
skladech nebo průmyslových budovách.
Přednosti
•
•
•
•
•
•

Trvale vysoká účinnost
Díky nerezovému výměníku je dosaženo vysoké účinnosti >110% po celou dobu životnosti.
Vysoký výkon
Jeden z nejvyšších výkonů mezi nástěnnými kotli - až 142,3 kW.
Vysoká flexibilita
jednoduché projektování a instalace s Plug & Play příslušenstvím
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
nejnižší emise CO a NOx
R40 je kondenzační kotel na plynná
paliva s plynule modulačním řízením.
Systém řízení automaticky reguluje
výkon kotle v závislosti na aktuální
potřebě tepla v topném systému.
Regulace pracuje na principu řízení
otáček ventilátoru. Důsledkem je
optimalizace množství dodávané
směsi
plynu
se
vzduchem
a maximální účinnost provozu.
Vznikající spaliny proudí směrem
dolů a následně jsou odváděny do
výfuku spalin.

SS

Připojení vratné (studené) vody
topení je na spodní straně kotle, ve
spodní části výměníku. Zde je teplota
kotle a teplota spalin nejnižší a
dochází zde ke kondenzaci. Otopná
voda jde proti toku spalin nahoru a
odtud do výstupu topení - systém
protiproudého výměníku. Toto řešení
umožňuje
maximální
využití
vyrobeného tepla a vysokou účinnost
provozu.
1 Předsměšovaný hořák
2 Nerezový tepelný výměník s dvojitým
šnekem z žebrovaných trubek
3 Ventilátor a plynová armatura
4 LMS 14 základní regulace kotle SIEMENS
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Technický popis

Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon max./min.

R40/85

R40/100

R40/120

kW

45,7/7,7

60,8/10,1

81,1/13,4

92,9/15,6

111,6/18,7 132,2/23,3

kW

45,8/7,7

60,9/10,1

81,3/13,4

93,1/15,6

111,8/18,7 132,5/23,3

40 / 30 °C

kW

48,0/8,4

63,9/11,1

85,3/14,8

100,0/17,2 120,0/20,6 142,3/25,6

kW

46,9/7,8

62,4/10,4

83,3/13,8

95,2/16,0

%

97,4

97,4

97,4

97,6

97,6

97,6

102,4

102,4

102,4

105,0

105,0

105,0

6,4

7,7

9,1

8,7/1,5

10,5/1,8

12,4/2,2

40 / 30 °C

%

75 / 60 °C

%

106,2

40 / 30 °C

%

>110

Ztráta v pohotovostním stavu (Tvoda = 70°C)

%

Max. množství kondenzátu

l/h

2,6

3,5

4,8

3

4,3/0,7

5,7/1,0

7,6/1,3

Spotřeba plynu max / min

G20 – 10,9 kWh/m

Připojovací přetlak,
zemní plyn – G20
Teplota spalin
max / min při

Parametry spalin
max/min

3

m /h
mbar

20

min. / max.

mbar

17 / 50

80/60 °C

°C

76/63

40/30 °C

°C

55/39

objemový průtok

3

m /h

89/14

119/19

159/25

178/29

213/35

253/44

CO2, pro G20-H

%

8,5/8,5

8,5/8,5

8,5/8,5

8,7/8,5

8,7/8,5

8,7/8,5

NOx pro G20-H

mg/kWh

39

CO pro G20-H

mg/kWh

98/7
150/15

200/15

200/15

6,5

8,0

9,4

4,0

4,8

5,6

15

22

34

Objem vody v kotli
Provozní přetlak vody v kotli max./min.

Pa

150/15

150/15

150/15

l

4,0

4,0

4,7

bar

8/1,5

provozní termostat

°C

90

havarijní termostat

°C

100

Jmenovitý průtok vody při ∆T=20K

m /h

3

1,9

2,6

3,4

Hydraulický odpor při jmenovitém průtoku vody

kPa

9

16

29

Elektrické napájení

V

230

Kmitočet

Hz

50

Elektrické jištění

A

10

Stupeň elektrického krytí

-

IPX4D

Elektrický příkon

kotel bez čerpadla max./min.

W

98/26

98/26

167/38

195/30

228/36

248/44

čerpadlo modulační max./min.

W

70/28

70/28

70/28

130/8

130/8

130/8

kg

60

60

88

92

Hmotnost ( prázdný kotel, bez příslušenství)
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od
kotle
Ionizační proud minimální

dB(A)
µA

68
80
provedení sání „B“ – 56
provedení sání „C“ – 50
3

Hodnota pH kondenzátu

-

3,2

Kód certifikace CE

-

CE-0063CM3576

Připojení vody (vnější závit)
Připojení plynu (vnější závit)

-

R1¼“

R1¼“

R1¼“

R1½“

R1½“

R1½“

R ¾“

R ¾“

R ¾“

R1“

R1“

R1“

Připojení odtahu spalin

mm

100

Připojení přívodu vzduchu (pro uzavřené provedení)

mm

100

Připojení odvodu kondenzátu

mm

22

Maximální podtlak v komíně

Pa

30

4

114,3/19,2 135,5/23,9

0,2

jmenovitý

Zbytkový přetlak ventilátoru max./min.

Teplota vody maximální

R40/150

75 / 60 °C

80 / 60 °C

Roční normovaný stupeň
účinnosti - NNG

R40/65

80 / 60 °C

Jmenovitý tepelný příkon Hi max./min.
Účinnost při

R40/50

130
130
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Rozměry

Čelní pohled

Boční pohled

Zadní pohled

W1-výstup
W2 - zpátečka
G - plyn

Sifon

Spodní pohled

Rozměry

R40/50

150
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Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
Rendamax BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL)
prohlašuje, že produkt
R40
splňuje požadavky následujících norem:
EN298
EN 483
EN 15420
EN 55014-1 / -2
EN 61000 3-2 / -3
EN 60 335-1 / -2

A je v souladu s ustanoveními směrnic:
92/42/EEC (boiler efficiency directive)
2009/142/EEC (gas appliance directive)
2006/95/EEC (low voltage directive)
2004/108/EEC (EMC directive)
Tento produkt má CE označení:

CE - 0063CM3576
Kerkrade, 16. 11. 2010
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Rozsah dodávky
Standardní provedení kotle
Dodávka obsahuje následující položky:
Položka

Ks

Obal

Kotel, kompletně sestavený a odzkoušený

1

Kartonová krabice na dřevěné paletě

Závěs (včetně šroubů a hmoždinek)

1

Kartonová krabice v balení kotle

Sifon pro připojení k odvodu kondenzátu

1

Kartonová krabice v balení kotle

Provozní a montážní návod

1

Kartonová krabice v balení kotle

Seznam náhradních dílů

1

Kartonová krabice v balení kotle

Elektrická schémata

1

Kartonová krabice v balení kotle

POZOR: Součástí balení kotle není kotlové čerpadlo.
x
Transport
Předmětem dodávky je kompletně sestavený
a odzkoušený kotel R40.
Rozměry balení jsou :
- 1050 x 572 x 575 mm pro modely R40/50 až 85
- 1185 x 674 x 665 mm pro modely R40/100 až 150
Dané rozměry umožňují průchod všech modelů
standardními dveřmi.
Pro manipulaci se zabaleným kotlem lze použít
jeřáb. Při manipulaci je nutné zajistit řádné
zafixování kotle na paletě. Manipulační závěs musí
být fixován k paletě, nikoli ke kotli.

x
Umístění
Kotel může být instalován pouze do prostoru
s prostředím obyčejným, základním dle ČSN 33
2000, s teplotou od +5°C do max. + 40°C a max.
vlhkostí do 85%.
V případě instalace na střechu nesmí být kotel
nejvyšším prvkem systému.
Při instalaci kotle dodržujte doporučené odstupové
vzdálenosti podle obrázku. Zejména boční
odstupy 100 a 300 mm je nutno dodržet. Menší
vzdálenosti mohou výrazně ztěžovat údržbu kotle.
Vždy dodržujte platné předpisy upravující instalaci
topných systémů a platné předpisy pro
bezpečnost práce.

7
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Předpisy a podmínky

Obecná ustanovení
Tato dokumentace obsahuje důležité informace týkající se bezpečné a spolehlivé instalace,
zprovoznění a použití kotle R40.
Montáž kotlů smí provádět pouze organizace, vlastnící příslušná oprávnění pro montáž plynových
spotřebičů.
Uvedení kotle do provozu smí provést pouze výrobcem nebo dovozcem autorizovaný servis.
Servis, údržbu čištění může provádět pouze výrobcem nebo dovozcem autorizovaný servis.
Obsluhu kotlů smí provádět pouze osoba svéprávná, náležitě poučená, případně 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.
Použití
Kotle R40 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 (=maxT° havarijního termostatu).
Normy a předpisy
Instalace a provoz kotle R40 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 ochranných systémů pro topné systémy
• Ostatní zákony a předpisy upravující instalaci a provoz topných systémů
Kotel R40 s certifikací CE splňuje požadavky těchto směrnic EHS a norem EN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

92/42/ES o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva
2009/142/ES Spotřebiče plynných paliv
2006/95/ES – Nízké napětí
2004/108/ES – Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 483 (075323) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s
jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
ČSN EN 15420 (075324) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se
jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW
ČSN EN 15417 (075328) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na
kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW
EN 50165 Požadavky na bezpečnost elektrického vybavení neelektrických spotřebičů v
domácnostech
EN 15502-1 Požadavky na systémy plynového vytápění - Část 1: Obecné požadavky a testy
ČSN EN 55014-1 ed. 3 (334214) Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
ČSN EN 55014-2 (334214) Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3 (333432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze
pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)
ČSN EN 61000-3-3 (333432) 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
ČSN EN 60335-1 (361040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.
Část 1: Všeobecné požadavky
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•

ČSN EN 60335-2-102 (361045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva

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.

Servis, údržba
Pravidelná údržba je předpokladem bezpečného a ekonomického provozu systému.
Údržbu a kontrolu bezvadné funkčnosti kotle R40 a celého systému provádějte minimálně jedenkrát
ročně a to prostřednictvím výrobcem nebo dovozcem autorizovaného servisního technika.
PROVEDENÍ ROČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY JE PODMÍNKOU PRO PŘÍPADNÉ UZNÁNÍ ZÁRUKY.
Paliva
Kotel na plynná paliva R40 je určen a z výroby seřízen pro spalování zemního plynu - G20.
Úprava pro spalování ostatních typů zemního plynu je možná seřízením plynových ventilů.
Přestavba pro použití zkapalněných plynů není možná.
Maximální připojovací přetlak plynu je 50 mbar (5 kPa). V případě připojení přívodu plynu s přetlakem
vyšším než 50 mbar je nutno namontovat na přívodní plynové potrubí (před kotle) přídavný regulátor
tlaku plynu s vhodným rozsahem průtoku.
Spotřebu a tlaky pro zemní plyn najdete v kapitole "Technické údaje".
Přívod spalovacího vzduchu
Kotel na plynná paliva R40 může pracovat v provedení „B“ (sání vzduchu z místnosti) nebo provedení
„C“ (sání vzduchu z venkovního prostoru).
Přiváděný spalovací vzduch nesmí obsahovat prach ani halogenové sloučeniny (fluor, chlor atd….).
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.
Některé typy konfigurací pro provedení „C“ (sání vzduchu z venkovního prostoru) najdete v kapitole
"Systém odtahu spalin“.
V případě, že spotřebič je instalován v provedení „B“ (přívod spalovacího vzduchu z místnosti) je
nutno zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu do kotelny a to formou přirozeného nebo
nuceného (ventilátor) přívodu vzduchu a to v souladu s platnými předpisy.
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Kvalita otopné vody
Kotel R40 je možno použít pouze v systémech s uzavřenou otopnou soustavou.
Životnost celého topného systémů do značné míry závisí na kvalitě použité otopné vody.
Náklady spojené s úpravou otopné vody jsou vždy nižší, než náklady na případnou opravu.
Dodržení následujících požadavků na kvalitu vody podmiňuje platnost záruky výrobce. Reklamace
závad způsobených nízkou kvalitou vody (zanesení výměníku) nebudou zohledňovány.
Pro plnění systému je možno použít pouze čistou vodu, bez mechanických a chemických nečistot.
Voda použitá pro plnění systému musí mít pH v rozmezí 8,0 až 9,5. Koncentrace chloridů nesmí
překročit 50 mg/l.
V každém případě je nutno zabránit difuznímu pronikání kyslíku do topného systému. Na škody
vzniklé v důsledku pronikání kyslíku se záruka nevztahuje.
Výkon kotle nebo
kotelny [kW]
50 - 200
200 – 600

Max. koncentrace
alkalických sloučenin
[moll/m3]
2,0
1,5

Max. celková
tvrdost
[d°H]
11,2
8,4

Max. celková
tvrdost
[f°]
20
15

V tabulce je uveden vztah mezi kvalitou vody a maximálním plnicím objemem během 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 R40 podle VDI2035 jsou uvedeny v tabulce.
Koncentrace
Ca(HCO3)2

Výkon kotelny Q (kW)
150

moll/m3

d°H

≤0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
≥3,0

≤2,8
5,6
8,4
11,2
14,0
≥16,8

200

250

300

400

500

600

Max. doplňovací/plnící objem vody Vmax [m3]
za životnost kotle.
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
6,3
7,8
9,4
1,9
2,5 3,1 3,8
5,0
6,3
7,5
1,6
2,1 2,6 3,1
4,2
5,2
6,3

Pronikání vzdušného kyslíku do topného systému zvenčí je nutno eliminovat. Z tohoto důvodu musí
být tlak v libovolném bodě systému vždy vyšší, než je okolní atmosférický tlak.
Pro podlahové vytápění musí být použity plasty s difuzní ochranou. Budou-li nevhodné materiály
přesto použity, je třeba zajistit oddělení kotle od topného systému (například pomocí deskového
výměníku).
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Ochrana proti hluku
Kotle R40 jsou vybaveny patentovaným hořákem s předsměšováním. Hladina hluku generovaného
tímto hořákem je výrazně nižší, než u standardních typů hořáků. Proto není nutno instalovat žádnou
další hlukovou izolaci ani tlumiče hluku spalin. Parametry hlučnosti viz technické parametry.
Přenos hluku způsobeného prvky systému (např. čerpadly) je v případě potřeby možno omezit dalšími
vhodnými opatřeními.

Ochrana proti zamrzání
Kotel R40 může pracovat v topném systému s vhodnou nemrznoucí kapalinou. Výrobcem
doporučenou nemrznoucí kapalinou je Shell Antifreeze Concentrate. 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.

Prostředek proti zamrzání [%]

50
40
30
20
10
0
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Snížení výkonu [%]
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4

Odtah spalin

Požadavky a předpisy
Kotel R40 je certifikovaný pro varianty instalace B23, dále pro C13, C33, C43, C53, C63 a C83 dle
ČSN 06 1002.
Předpisy upravující vlastnosti a konstrukční řešení systémů odtahu spalin se v jednotlivých zemích liší.
Dodržujte všechny národní předpisy upravující požadavky na odtah spalin.
Pro ČR je nutno dodržet zejména ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv v platném znění.
Při navrhování odtahu spalin dodržujte níže uvedená obecná pravidla:
• Pro odtah spalin používejte výhradně v ČR certifikované systémy vedení spalin, nebo originální
systémy Rendamax.
• Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu kotle musí být systém odtahu spalin správně
dimenzovaný. Vždy proveďte kontrolní výpočet navrženého komína nebo vedení spalin.
• Vedení spalin musí být demontovatelné resp. musí mít možnost výměny.
• Horizontální vedení spalin musí mít sklon alespoň 3º směrem do kotle.
Kondenzát z vedení spalin jednoho kotle (samostatný výfuk pro jeden kotel) je možno odvést přímo
přes kotel. Spalinová klapka není nutná.
Kondenzát ze společného vedení spalin od více kotlů – společné kouřovody (kaskádový sběrač) je
nutno odvést přes samostatný sifon kondenzátu instalovaný před napojením kotlů nebo na konci
kaskádového sběrače (kondenzát ze společného odtahu více kotlů nesmí být veden přes jeden
kotel).
Pro komíny navržené jako atmosférické (s přirozeným tahem, nepřetlakové) není nutno použít na
výstup kotle spalinovou klapku. Pro navržený komín je nutno vždy provést kontrolní výpočet, který
ověří funkčnost komínu v celém regulačním rozsahu.
Pro komíny navržené jako přetlakové je nutno použít na výstupu všech kotlů spalinové klapky.
Kotle jsou vybaveny v připojovacím hrdle spalin a spalovacího vzduchu odběrnými místy pro
měření parametrů spalin resp. spalovacího vzduchu.
Materiály
Materiály pro vedení spalin musí být odolné vůči působení vysoké teploty a chemickým vlivům spalin a
kondenzátu, odpovídat platným normám a musí být řádně certifikovány. Mezi výrobcem doporučené
materiály patří plast (PPS, kategorie T120) nebo nerezová ocel.
Kotel R40 je vybaven systémem zabezpečení maximální teploty spalin. Při překročení teploty 90 ºC se
automaticky vypne hořák. Další opatření v tomto směru proto nejsou nutná.
Spaliny, parametry
Typ
kotle

R40/50
R40/65
R40/85
R40/100
R40/120
R40/150
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Jmenovitý
tepelný výkon

Tepelný
příkon Hi

kW
kW
max. min. max. min.
45,7
7,7 46,9 7,8
60,8 10,1 62,4 10,4
81,1 13,4 83,3 13,8
92,9 15,6 95,2 16,0
111,6 18,7 114,3 19,2
132,2 23,3 135,5 23,9

Průměr
odkouření
mm
100
100
100
100
100
130

Obsah
CO2

Teplota
spalin

Objemový
průtok spalin

%
ºC
kg/s
max. min. max. min. max. min.
0,026 0,004
0,033 0,005
0,044 0,007
8,5 8,5 76 33
0,049 0,008
0,059 0,010
0,070 0,012

Zbytkový
přetlak
ventilátoru
Pa
max.
min.
150
15
150
15
150
15
150
15
200
15
200
15

R40 Podklady pro projektování CZ_2013_07
Omezující podmínky pro návrh komína
Pro správnou funkci kotle v celém regulačním rozsahu nesmí být podtlak naměřený u kotle (tah
komína) vyšší než 30 Pa. Vyšší podtlak může způsobit omezení regulačního rozsahu kotle. Pro
omezení tahu přes kotel je možno použít ve vedení spalin např. regulační klapky spalin.
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.
Návrh dimenzování – samostatně instalovaný kotel
Vedení spalin je nutno projektovat na základě množství spalin daného typu kotle. zbytkového přetlaku
ventilátoru na výstupu kotle a s ohledem na způsob vedení spalin a použité materiály.
Následující tabulka uvádí dva příklady systému odtahu spalin a příslušné maximální účinné výšky.
Příklady pouze vyjadřují vztah mezi průměrem a odpovídající výškou. Následující dva příklady jsou
pouze indikativní. V praxi musí být vždy proveden kontrolní výpočet komínu kvalifikovaným
odborníkem.

VARIANTA 1
Výchozí údaje pro výpočet:
Celková délka připojení v kotelně ≤1,5 m; 2 x koleno 87°

Typ kotle
R40/50
R40/65
R40/85
R40/100
R40/120
R40/150

Max. přípustná délka odtahu (h) v m
Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 125
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
10
65
10
65
30
51
20
34
42
32
54
68
18
31
38

Ø 130
[mm]

44
70
40

VARIANTA 2
Výchozí údaje pro výpočet:
Celková délka připojení v kotelně ≤3 m; 4 x koleno 87°

Typ kotle
R40/50
R40/65
R40/85
R40/100
R40/120
R40/150

Max. přípustná délka odtahu (h) v m
Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 125
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
6
6

61
61
26
16
28
14

47
30
50
27

38
64
34

Ø 130
[mm]

40
66
36
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Návrh dimenzování - koncentrický odtah spalin
Modely R40/50-120 mohou být připojeny ke
koncentrickému odtahu spalin.
Prostřednictvím adaptéru (volitelné příslušenství)
lze připojit ve velikostech:
ø 100 / 150
ø 110 / 150
Viz. tabulka s max. délkami odtahu.

Koncentrický odtah spalin 100/150
Max. přípustná délka odtahu (h) v m
0 kolen
2 kolena
4 kolena
90°
90°
90°
R40/50
8
5
2
R40/65
8
5
2
R40/85
7
4
1
R40/100
6
3
R40/120
6
4
2
R40/150 není doporučeno odkouřit koncentricky

Návrh dimenzování - kaskáda kotlů
Kaskádový systém výrobce
Pro kaskádu kotlů je možno použít originální výrobcem dodávané odkouření s vnitřním ø 150 mm
nebo 200 mm, jak pro instalaci kotlů v řadě, tak pro instalaci kotlů zády k sobě.
Průměr horizontálního kolektoru a svislého komína závisí na celkovém výkonu kaskády a délce
vertikální části komína. V tabulce pro orientační dimenzování spalinových cest je maximální možný
celkový výkon kaskády při dané výšce vertikální části komína.
Poznámka: Kalkulováno s patním kolenem a 3 m horizontálního vedení spalin v kotelně za
kolektorem. Na výstupu spalin jsou použity zpětné klapky. (Každé koleno 90o = ztráta 1 m)
Sestava kolektor / kouřovod / komínový průduch:
Výška komína
5m
10 m
2x R40/50 – 65 - 85 v řadě
+
+
2x R40/100 v řadě
+
+
2x R40/120 v řadě
+
+
2x R40/150 v řadě
+
+
3x R40/50 - 65 v řadě
+
+
3x R40/85 v řadě
+
4x R40/50 v řadě / zády k sobě
+
+
4x R40/65 zády k sobě
+
Sestava kolektor / kouřovod / komínový průduch:
3x R40/85 – 100 - 120 v řadě
+
+
3x R40/150 v řadě
+
+
4x R40/50 v řadě
+
+
4x R40/50 - 65 zády k sobě
+
+
4x R40/85 zády k sobě
+
+
Sestava kolektor / kouřovod / komínový průduch:
3x R40/150 v řadě
+
+
4x R40/65 zády k sobě
+
+
4x R40/85 zády k sobě
+
+
4x R40/100 zády k sobě
+
+
4x R40/120 zády k sobě
+
+
4x R40/150 zády k sobě
+
Sestava kolektor / kouřovod / komínový průduch:
4x R40/100 zády k sobě
+
+
4x R40/120 zády k sobě
+
+
4x R40/150 zády k sobě
+
+
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DN150 / DN150 / DN150
15 m
20 m
25 m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
DN150 / DN150 / DN200
+
+
+
+
+
+
+
+
+
DN200 / DN200 / DN200
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
DN200 / DN200 / DN250
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30 m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Kaskádový systém výrobce - instalace v řadě

Kaskádový systém výrobce - instalace zády k sobě (může být též označení B2B=back to back)

Kaskádový systém cizích výrobců
V případě použití neoriginálního prvků vedení spalin je možné použít pouze v ČR certifikované
systémy. Funkčnost systému je nutno ověřit výpočtem.
Pro navržený systém musí být dodrženy omezující instalační podmínky kaskády.
V ČR jsou obvyklé rozměry trubek DN80, DN110, DN130, DN160 a DN200 (vnější průměry)
Pro napojení kotlů je nutné použít vhodné přechodové prvky. Je možné se obrátit na dodavatele.
5

Neutralizace kondenzátu

Úvod
Kondenzát z kotle R40 musí být podle předpisů odváděn do veřejné kanalizační sítě. Doporučujeme
konzultaci se správcem kanalizační sítě. Před vypuštěním je nutno ověřit, zda není třeba kondenzát
ještě neutralizovat.
Hodnota pH kondenzátu je asi 3,0 - 3,5.
Maximální objemy kondenzátu pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v kapitole Technické údaje.
Zařízení pro neutralizaci
Dodávka neutralizační sady obsahuje:
• neutralizační zařízení
• neutralizační granulát - první náplň
• propojovací hadice přívodu a odvodu kondenzátu
• adaptér pro připojení ke kotli
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K dispozici jsou dvě různá zařízení:
Průtokové neutralizační zařízení (DN)
Tento typ zařízení se používá v případě, kdy přípojka do kanalizační sítě leží níže, než přípojka (sifon)
odvodu kondenzátu z kotle.

Typ
Do výkonu
Délka
Šířka
Výška

kW
mm
mm
mm

DN1
75
320
200
230

DN2
450
420
300
240

DN3
1500
640
400
240

Neutralizační zařízení 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
Do výkonu
Délka
Šířka
Výška
Příkon čerpadla
Dopravní výška
čerpadla

6

kW
mm
mm
mm
W

HN1.5
280
410
300
290
40

HN2.5
540
640
400
240
150

HN2.7
750
640
400
320
45

m

6

3

4

Hydraulické připojení

Hydraulický odpor kotle
Hydraulický odpor kotle závisí na velikosti průtoku a typu kotle. Závislost odporu na průtoku vyjadřuje
následující graf.
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Zajištění průtoku vody kotlem
Jmenovitý průtok vody kotlem, který je nutno zajistit oběhovým čerpadlem najdete v kapitole
Technické parametrynebo v níže uvedené tabulce.

Jmenovitý průtok
∆T při jmenovitém průtoku
∆p při jmenovitém průtoku

3

[m /h]
[K]
[kPa]

R40/50
1,9

R40/65
2,6

9

16

R40/85 R40/100 R40/120 R40/150
3,4
4,0
4,8
5,6
20
29

15

22

34

Pro kotle lze použít modulační čerpadla se závislostí průtoku na výkonu kotle.
Nutno dodržet omezující podmínky pro průtok.
Doporučené typy čerpadel a jejich charakteristiky najdete v kapitole Příslušenství.
Regulace kotlů R40 umí řídit modulační čerpadlo PWM signálem (kotle R40/50, R40/65 a R40/85),
respektive napětím 0-10VDC (kotle R40/100, R40/120 a R40/150).
Průtok vody kotlem (otáčky čerpadla) je modulován v závislosti na výkonu kotle.
Hodnota minimálního průtoku vody kotlem (při minimálním výkonu) nesmí klesnout pod 30%
jmenovitého průtoku!
Kontrola průtoku vody kotlem
Skutečný průtok kotlem je možno ověřit měřením a výpočtem.
K tomu je možno použít buď měření ∆T nebo měření ∆p.
Měření ∆T
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 15K až 25K.
Skutečný průtok je možno vypočítat podle následujícího vzorce (viz tabulka se jmenovitými
hodnotami):
Qskutečný = (∆Tjmen. / ∆Tměř.) * qjmen. [m3/h]
Měření ∆p
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
následující tabulce, skutečná hodnota ∆p musí při výkonu čerpadla 100% ležet v těchto mezích:
0,35*∆pjmen. ≤ ∆p ≤ 1,75*∆pjmen.
Skutečný průtok je možno vypočítat podle následujícího vzorce (viz tabulka se jmenovitými
hodnotami):
Qskut. = √(∆pměř. / ∆pjmen.) * qjmen. [m3/h]

Hydraulické připojení v systému – omezující podmínky
Pro kotle R40 musí být pro minimální výkon kotle zajištěn minimální průtok vody kotlem ve
výši 30% jmenovitého průtoku.
Kotle R40 mohou být instalovány:
- samostatně nebo v kaskádách
- s anuloidem či deskovým výměníkem.
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Samostatný kotel
S hydraulickým oddělovačem (anuloidem) nebo deskovým výměníkem tepla lze zajistit za všech
podmínek minimální hodnotu 30% jmenovitého průtoku kotlovým okruhem a to nezávisle na průtoku
vody v systému. Kotlové čerpadlo je k dispozici buď jako standardní 3-rychlostní čerpadlo, nebo jako
modulační čerpadlo.
Velikost průtoku primárním okruhem kotle je v případě použití modulačního čerpadla modulován
paralelně s výkonem kotle. Takto lze zajistit minimální možnou teplotu zpátečky a nejvyšší účinnost
kotle. Detaily čerpadel jsou v kapitole Příslušenství.
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Hydraulické připojení v systému – kaskáda
Pro kotle R40 je k dispozici Plug&Play systém řešení kaskády s anuloidem či deskovým výměníkem:
•
až pro 6 kotlů instalovaných v řadě
•
až pro 8 kotlů instalovaných zády k sobě
Detaily ke kaskádnímu příslušenství viz. kapitola Příslušenství.

19

R40 Podklady pro projektování CZ_2013_07
7

Regulace kotle

Základní regulace a připojení
Kotel R40 se standardně dodává se základní regulací Siemens LMS14. Regulace zajišťuje
bezpečnostní a teplotní regulaci kotle, včetně možnosti komunikace s nadřazenou regulací.
Regulace je vybavena následujícími funkcemi:
• Provozní teplota kotle
• Elektronické zabezpečení max. teploty kotle
• Elektronické zabezpečení max. teploty spalin
• Ekvitermní regulace kotle (s venkovním čidlem – volitelné příslušenství)
• Regulace výkonu modulačního kotlového čerpadla signálem PWM nebo signálem 0-10VDC
(dle typu kotle a čerpadla)
• Nabíjecí čerpadlo TV (pomocí relé QX3)
• Cirkulace TV (buď s pomocí AGU2.550 nebo přeprogramováním relé QX2, když není využita
funkce Alarm)
• Regulace teploty TV (priorita)
• Externí vstupy
-porucha nevázaná na reset kotle
-porucha vázaná na reset kotle
-externí uvolnění (spuštění) kotle (MaR)
-řízení kotle teplotou nebo výkonem (0-10VDC, možnost programování)
-řízení teploty topení pomocí signálu ON/OFF
• Externí výstupy
-hlášení OK/Alarm výstupní signál pro externí systémy (230V)
-externího plynový ventil a/nebo ventilátor viz.kapitola Příslušenství (kombinace
s OK/Alarm kontaktem)
• Kaskádová regulace Master/Slave (s BUS komunikačními moduly – volitelně)
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 R40 je možné přímo připojit k nadřazenému regulačnímu systému bez ohledu na výrobce.
K dispozici jsou následující možnosti ovládání kotlů:
Uvolnění kotle, svorky X6-7 a X6-8 - beznapěťový kontakt
Z výroby jsou uvedené svorky propojeny – funkce řízení hořáku je vyřazena z provozu.
V případě požadavku na řízení kotle (spínání kotle) nadřazenou regulací je nutno propojení svorek
odstranit. Svorky jsou beznapěťovým kontaktem.
Regulace kotle teplotou nebo výkonem, svorky X6-1 a X6-2 (0-10 VDC)
Kotle R40 lze řídit spojitým signálem z externí regulace 0 až 10 VDC. Tento signál může být signálem
určujícím teplotu kotle nebo výkon kotle.
Řízení teplotou
Z výroby je regulace nastavena pro regulaci
teplotou.
Pro regulaci výkonem je nutno svorky
přeprogramovat (viz. grafy).
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Řízení výkonem
Pro kotle řízené výkonem doporučujeme použít
modulační kotlové čerpadlo, řízené
prostřednictvím LMS regulace.
Vždy je třeba zajistit minimální průtok.
Jmenovitý rozdíl ∆T činí 20K, pro spolehlivý
provoz kotle musí být rozdíl při plném zatížení v
mezích 15K až 25K.

20

R40 Podklady pro projektování CZ_2013_07
OK/Alarm - výstupní signál
Z výroby je relé QX2, svorky 4 a 5 (svorka 4, napětí 230VAC) nastaven z výroby na výstupní signál
OK/Alarm (OK=svorka bez napětí 230V).
V případě potřeby lze výstupní signál OK/Alarm vzít ze svorky QX21 na modulu AGU2.550 (volitelné
příslušenství).
Relé QX2 je volně programovatelná svorka, kterou lze v případě, že nepotřebujete výstupní
signál OK/Alarm, naprogramovat např. na cirkulační čerpadlo.
Regulace SIEMENS - topné okruhy
Každý kotel lze vybavit max. 4 rozšiřujícími moduly (podrobnosti viz. kapitola Příslušenství regulace).
• 1x modul komunikace – Master nebo Slave pro kaskádu kotlů
• 2x modul AGU2.550 - ekvitermní regulace topného okruhu (přímý nebo směšovaný), nebo
ovládání externího plynového ventilu + alarm hlášení
• 1x modul AGU2.551 - ovládání modulačního kotlového čerpadla 0-10VDC (pouze kotle
R40/100, R40/120, R40/150) s možností signalizace výkonu kotle pro externí regulaci MaR
signálem 0-10 VDC.
Poznámka: Modul AGU2.551 lze nahradit modulem AGU2.550 a konfigurovat jako třetí topný okruh.
Příklady základních využití rozšiřujících modulů:
Pozice v kotli
Rozšiřující modul
Varianta 1

Varianta 2

1

AGU2.550

Topný okruh 1

Topný okruh 1

2

AGU2.550

Topný okruh 2

Topný okruh 2

Externí plynový ventil nebo
Topný okruh 3
ventilátor kotelny + alarm
hlášení
Modulační kotlové čerpadlo
Modulační kotlové čerpadlo
4
AGU2.551
s možností signalizace výkonu s možností signalizace
kotle 0-10VDC
výkonu kotle 0-10VDC
V případě použití modulů AGU2.550 jsou parametry jednotlivých okruhů nastavovány z kotle.
3

AGU2.550

Pro každý topný okruh je možné prostřednictvím komunikačního BUS rozhraní připojit pokojový
termostat QAA75 (volitelně), který umí zobrazovat a nastavovat hodnoty příslušného okruhu.
V případě rozsáhlejších topných systémů (větší počet topných okruhů) lze základní regulaci kotle
rozšiřovat (max.32 okruhů-po konzultaci) a to:
- o nástěnné moduly LOGON B (sada obsahuje regulátor RVS63.280, nástěnný rozvaděč,
zobrazovací jednotku a komunikační kabel). Rozšiřuje systém o 2 směšované okruhy a 1 okruh pro
ohřev TV (lze případně využít jako volně programovatelný okruh), případně
- o regulátor RVS63.280 (včetně zobrazovací jednotky, komunikačního kabelu, svorek,
příložných čidel) - určen pro montáž do samostatného rozvaděče na DIN lištu, rozšiřuje systém o 2
směšované okruhy a 1 okruh pro ohřev TV (lze případně využít jako volně programovatelný okruh)
Kaskádová regulace SIEMENS
LMS14 regulace kotlů R40 umožňuje inteligentní řízení kaskády (řízení výkonu a přepínání pořadí dle
zvolené strategie). V kaskádě s regulací Siemens je doporučeno řídit max. 8 kotlů.
Každý kotel R40 v kaskádě je nutno doplnit o modul OCI345, který zajišťuje BUS komunikací v
systému (viz.kapitola Příslušenství). Pak mohou být všechny kotle řízeny vestavěným kaskádovým
řízením. Více detailů k propojení čerpadel, čidel atd. viz. kapitola Příklady instalace.
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8

Příslušenství

Samostatné instalovaný kotel

Pro kotle R40 samostatně
instalované je k dispozici řada
příslušenství. Různé sety
příslušenství lze kombinovat
v kombinaci s anuloidem
nebo deskovým výměníkem
v primárním okruhu.

Pojistný ventil
Sada obsahuje pojistný ventil
topení (3, 4, 5 nebo 6 bar),
vypouštěcí ventil a připojení
expanzní nádoby.
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Uzavírací ventily
Sada obsahuje uzavírací
ventily (výstup a zpátečka
topení, plyn).

Plynový filtr
Sada obsahuje plynový filtr
a připojovací materiál).

R40 Podklady pro projektování CZ_2013_07

Příslušenství - Samostatný kotel

Spínač min. přetlaku plynu
Sada obsahuje spínač min.
přetlaku plynu, připojení a
kabeláž. Spínač min. přetlaku
plynu musí být připojen v kotli.

Kabeláž pro externí ventilátor
a/nebo externí plynový ventil
Sada obsahuje kabeláž pro
připojení externího ventilátoru
a/nebo externího plynového
ventilu do kotle. Je nutné
změnit parametr kontaktu QX2
(z výroby je nastaven Alarm).
Je-li potřebná kombinace s
OK/Alarm signálem, je nutný
přídavný modul AGU2.550
(volitelně). Pak se OK/Alarm
signál připojí ke kontaktu QX21
modulu AGU2.550.

Modulační čerpadlo WILO
U kotlů R40/50, R40/65 a R40/85
čerpadlo Stratos Para 30/1-7,
řízeno PWM signálem.
U kotlů R40/100, R40/120 a R40/150
čerpadlo Stratos Para 30/1-8,
řízeno signálem 0-10VDC přes IF
MODUL STRATOS.
Sada obsahuje modulační čerpadlo, IF
Modul Stratos, připojovací materiál,
těsnění, kabely, přídavný modul
AGU2.551.
Charakteristiky čerpadel viz.graf.

Charakteristiky modulačních čerpadel
(nejsou započítány tlakové ztráty kotle!)
Wilo
Stratos Para 30/1-7
R40/50-85 - PWM

Pozor! V případě dodávky čerpadla
Stratos Para 30/1-8 od jiného
dodavatele je nutné nezapomenout
objednat IF Modul Stratos a AGU2.551.

Wilo
Stratos Para 30/1-8
R40/100-150
0 – 10 V
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Příslušenství - Samostatný kotel

Redukce
na
kotel
pro
oddělený odtah spalin
Průměr výstupu odtahu spalin
z kotle je standardně ø100 mm
(R40/50 – R40/120) respektive
ø130 mm (R40/150).
Pro přechod na systém
odkouření ø110 mm respektive
ø125 mm je možno dodat
adaptér kotle – změna přímo na
kotli.
- ø100 mm změna na ø110 mm
- ø130 mm změna na ø125 mm
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Redukce
na
kotel
pro
koncentrický odtah spalin
Koncentrický odtah spalin lze
použít pro kotle R40/50 –
R40/120.
Ze standardně odděleného
vyvedení odkouření na kotlích
R40 lze pomocí redukce přejít
na koncentrický odtah spalin ve
2 doporučených variantách:
- 2x100 na ø100/150
- 2x100 na ø110/150

Horizontální koncovka sání
Lze použít pro krytí sání u
instalací se sáním vzduchu
z místnosti.
K dispozici v provedení:
- 100 mm
- 130 mm
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Příslušenství - Samostatný kotel
Anuloid
Sada obsahuje anuloid, montážní konzola pro upevnění na
zeď a trubky s propojovacím materiálem.
Anuloid je k dispozici ve variantách:
∆T=20K, ∆T=15K nebo ∆T=10K.
Níže je tabulka pro výběr anuloidu.
Izolace anuloidu je v nabídce příslušenství.
Rozměry viz.obrázek dole.

Primární okruh

Typ kotle
∆T=20K
∆T=20K

Sekundární
okruh

∆T=15K
∆T=10K

*

=

m³/hod
Typ anuloidu
m³/hod
kPa
Typ anuloidu
m³/hod
kPa
Typ anuloidu
m³/hod
kPa

R40/50
1,9
AX125
1,9
0,3
AX125
2,5
0,6
AX150
3,8
0,8

R40/65
2,6
AX125
2,6
0,6
AX125
3,5
1,1
AX150
5,2
1,5

R40/85
3,4
AX125
3,4
1,1
AX150
4,5
1,1
XC50F
6,8
0,9

R40/100
4,0
AX150
4,0
0,9
AX150
5,3
1,6
XC50F
8,0
1,2

R40/120
4,8
AX150
4,8
1,3
XC50F
6,4
0,8
XC50F
9,6
1,7

R40/150
5,6
AX150
5,6
1,7
XC50F
7,5
1,1
XC50F
11,2
2,4

R40/50 - 85
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Příslušenství - Samostatný kotel
Deskový výměník
Sada obsahuje deskový výměník, montážní konzola pro
upevnění na zeď a trubky s propojovacím materiálem.
Deskový výměník je k dispozici ve variantách:
∆T=20K, ∆T=15K nebo ∆T=10K.
Níže je tabulka pro výběr výměníku.
Izolace výměníku je součástí dodávky.
Rozměry viz.obrázek dole.

Primární okruh
Expanzní
nádoba

Typ kotle
∆T=20K

∆T=20K

Sekundární
okruh

∆T=15K

∆T=10K

*

= R40/50 - 85

Typ deskového výměníku
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m³/hod

R40/50
1,9

R40/65
2,6

R40/85
3,4

R40/100
4,0

R40/120
4,8

R40/150
5,6

L

4

4

4

4

4

4

Typ
výměníku
m³/hod
kPa
Typ
výměníku
m³/hod
kPa
Typ
výměníku
m³/hod
kPa

CB5240L
1,9
2,7
CB5240L
2,5
4,4
CB5240L
3,8
10,1

CB5240L
2,6
5,1
CB5240L
3,5
8,7
CB5240L
5,2
18,9

CB5240L
3,4
8,5
CB5240L
4,5
14,7
CB5250L
6,8
21,8

CB5240L
4,0
11,6
CB5240L
5,3
20,0
CB5250L
8,0
29,6

CB5250L
4,8
11,3
CB5250L
6,4
19,4
CB7640H
9,6
26,9

CB7640H
5,6
9,7
CB7640H
7,5
16,8
CB7650H
11,2
24,3
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Příslušenství
Regulace

REGULACE
TOPNÝCH OKRUHŮ
Přídavný modul AGU 2.550
Sada obsahuje modul
AGU2.550 včetně
komunikačního kabelu pro
připojení k LMS 14 regulace
kotle. Ke kotli lze maximálně
připojit 3 moduly AGU2.550,
z toho 2 pro řízení topných
okruhů a 1 pro OK/Alarm
signál při kombinaci
s externím plynovým
ventilem.

Čidlo anuloidu / TV QAZ36
Sada obsahuje jímkové čidlo
anuloidu nebo TV - QAZ36
včetně 6m kabelu a jímky ½“.

REGULACE
MODULAČNÍCH ČERPADEL
Přídavný modul AGU2.551
Sada obsahuje modul AGU2.551
pro 0-10VDC řízení modulačního
čerpadla a/nebo pro zpětnou
vazbu signálu výkonu kotle 010VDC z LMS 14 pro externí
regulaci (MaR).

ZPĚTNÉ HLÁŠENÍ VÝKONU
Přídavný modul AGU2.551
zpětné hlášení výkonu kotle
0-10VDC z LMS 14 pro
externí regulaci (MaR).

U kotlů R40/100, R40/120,
R40/150 je nutné použit
AGU2.551 pro řízení
modulačního čerpadla 0-10VDC.

Zpětné hlášení je možné u
všech kotlů.

Čidlo topného okruhu
QAD36/101 - příložné
Sada obsahuje příložné čidlo
topného okruhu.

Výstupní hodnoty signálu viz.
graf. na str.20.

Venkovní čidlo QAC34
Sada 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.
Při průměru kabelů pro čidla (Cu):
Max. délky

Přípustné délky kabelů pro teplotní čidla:
mm2
0,25
0,5
0,75
1,00
m
20
40
60
80

1,5
100
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Příslušenství
Regulace

Bezdrátový přijímač AVS71
Sada obsahuje přijímač pro
bezdrátový přenos dat mezi
pokojovým bezdrátovým
termostatem QAA78 nebo
bezdrátovým venkovním
čidlem (QAC34+AVS13) a
kotlem.

Kaskáda MASTER
Sada obsahuje komunikační
modul OCI345, venkovní čidlo a
kaskádní příložné čidlo (čidlo
anuloidu).
Kaskáda SLAVE
Sada obsahuje komunikační
modul OCI345 pro připojení
jednotlivých SLAVE kotlů.
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Bezdrátové venkovní čidlo
AVS13
Sada obsahuje venkovní
čidlo QAC34 a vysílač AVS13
pro bezdrátový přenos dat do
kotle (vybaveného
přijímačem AVS71).

LOGON B
Sada obsahuje RVS63.283/360
modul, zobrazovací jednotku,
komunikační kabel a nástěnný
rozvaděč.
LOGON B umožňuje řízení
dalších dvou topných okruhů,
okruhu TV, případně řízení
cirkulačního čerpadla TV
(včetně čidel).

Pokojový termostat QAA75
Sada obsahuje pokojový
termostat QAA75, který
komunikuje s kotlem po BUS
sběrnici. Pro každý okruh lze
použít jeden termostat.
Bezdrátový pokojový
termostat QAA78
Sada obsahuje bezdrátový
pokojový termostat QAA78,
který komunikuje s kotlem po
bezdrátové BUS sběrnici. Pro
každý okruh lze použít jeden
termostat.
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Příslušenství
Kaskáda
Řada R40 je doplněna
množstvím příslušenství pro
kaskádu, a to jak pro
odkouření tak hydrauliku.
Odkouření
Kolektor spalin pro kaskádu
lze volit ve dvou velikostech,
jak pro instalace v řadě, tak
pro instalace zády k sobě:
• ø 150 mm
• ø 200 mm
Více viz. kapitola
„Dimenzování kaskády“.
Hydraulické příslušenství
Hydraulické příslušenství je
k dispozici pro až:
• 6 kotlů – instalace v řadě
(celkový výkon < 793 kW)
• 8 kotlů - instalace zády
k sobě (celkový výkon
<1138 kW)
Rozdělovače / sběrače pro
kaskádu lze volit ve dvou
velikostech, v závislosti na
celkovém výkonu (80/60°C):
• DN65 do 462 kW
• DN100 nad 462 kW

Primární
okruh
Expanzní
nádoba

∆T=20K

∆T=20K

Pro DN65 je v nabídce řešení
rovněž s deskovým
výměníkem s různými ∆T.
V tabulce jsou hodnoty pro
sekundární okruh a různé
deskové výměníky.

Sekundární
okruh

∆T=15K

∆T=10K

0 - 250 kW

251 - 462 kW

3

m /h

10.8

19.9

L

4

8

CB200-30M
10.8
9.0

CB200-50M
19.9
12.6

CB200-30M
14.3
20.0

CB200-50M
26.5
21.3

CB200-30M
21.5
35.8

CB200-64M
39.7
29.4

Typ deskového
výměníku
m3/h
kPa
Typ deskového
výměníku
m3/h
kPa
Typ deskového
výměníku
m3/h
kPa

Další příslušenství
Vedle předdefinovaných setů příslušenství lze samostatně objednat:
• Plynový filtr
• Prodlužovací trubka pro
plynový filtr
• Izolace kolektoru
• Izolace anuloidu
• 150 mm a 200 mm další příslušenství
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Příslušenství

Dimenzování kaskády – DN65 instalace v řadě + anuloid
Počet kotlů

R40 DN65
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

2
1672
553
616

3
2322
646
709

4
2972
738
801

Dimenzování kaskády – DN100 instalace v řadě + anuloid
Počet kotlů

R40 DN100
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

30

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

4
3407
738
801

5
4057
831
894

6
4707
924
987

5
3622
831
894

6
4272
924
987
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Příslušenství

Dimenzování kaskády – DN65 instalace zády k sobě + anuloid
Počet kotlů

R40 DN65
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

3-4
1672
553
616

5-6
2322
646
709

7-8
2972
738
801

Dimenzování kaskády – DN100 instalace zády k sobě + anuloid
Počet kotlů

R40 DN100
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

3-4
2107
553
616

5-6
2757
646
709

7-8
3407
738
801
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Příslušenství

Dimenzování kaskády – DN65 instalace v řadě + deskový výměník
Počet kotlů

R40 DN65
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

2
1940
553
616

3
2590
646
709

4
3240
738
801

5
3890
831
894

Dimenzování kaskády – DN65 instalace zády k sobě + deskový výměník
Počet kotlů

R40 DN65
Šířka celkem
Ø D=150 mm
Ø D=200 mm

32

B = 400 - 450
B = 350 - 400

L mm
H mm
H mm

3-4
1940
553
616

5-6
2590
646
709

7-8
3240
738
801

6
4540
924
987
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9

Příklady instalace

1-A-C: 1 přímý topný okruh + anuloid

Popis
R40 + anuloid s ekvitermní regulací, 1 přímý topný okruh
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 pro regulaci SIEMENS:
Variana A – rozdílný průtok na primáru a
sekundáru
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x příložné čidlo QAD36 (B10)
• 1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
Varianta B - rozdílné průtoky na primáru a
sekundáru
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x příložné čidlo QAD36 (B10)
• 1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
Nutno naprogramovat výstup svorky QX2 na TO1.
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Příklady instalace

2-A-C: 1 směšovaný topný okruh + anuloid

Popis
R40 + anuloid s ekvitermní regulací, 1 směšovaný topný okruh
Doporučení:
Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
- 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.
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•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
1x modul AGU2.550 pro topný okruh
2x příložné čidlo QAD36 (B10, B1)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh
Doporučení:
- Komplety kitů 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 pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
2x modul AGU2.550 pro topný okruh
3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1, B12)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + anuloid s ekvitermní regulací, 1x směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
1x modul AGU2.550 pro topný okruh
1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36 (B3)
1x Příložné čidlo QAD36 (B10, B1)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů 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 pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
2x modul AGU2.550 pro topný okruh
1x čidlo zásobníku QAZ36 (B3)
2x příložné čidlo QAD36 (B10, B1, B12)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
2x R40 + anuloid s kaskádní a ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů s duo anuloidem jsou
k dispozici pro ∆T 15-20K 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.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
(obsahuje: OCI345 venkovní čidlo QAC34
(B9) a příložné čidlo(B10))
• 1x SLAVE (obsahuje: OCI345)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12)
• 2x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
• 1x čidlo TV – ponorné QAZ 36.522/101
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + anuloid s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC
Doporučení:

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:

- Komplety kitů 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.

• 1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo ovládané 0-10VDC a/nebo pro
zpětnou vazbu signálu výkonu kotle 0-10
VDC z LMS14 pro externí regulaci.
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Příklady instalace

A-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid

Popis
2x R40 + anuloid cizí nadřazenou regulací, kaskádní řízení Siemens, MaR posílá informaci o
požadavku
Doporučení:
- Komplety kitů s duo anuloidem jsou
k dispozici pro ∆T 15-20K 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.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
(obsahuje venkovní čidlo QAC34 a příložné
(kaskádní) čidlo)
• 1x SLAVE (další kotel v kaskádě)
• 2x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo nebo pro zpětnou vazbu signálu
výkonu kotle 0-10 VDC z LMS14 pro
externí regulaci.
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Příklady instalace

1-B-C: 1 přímý okruh + deskový výměník

Popis
R40 + deskový výměník s ekvitermní regulací, 1 přímý topný okruh
Doporučení:

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:

- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.

•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
1x modul AGU2.550 pro topný okruh
1x příložné čidlo QAD36 (B10)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

2-B-C: 1 směšovaný okruh + deskový výměník

Popis
R40 + deskový výměník s ekvitermní regulací, 1 směšovaný topný okruh
Doporučení:

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:

- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.

•
•
•
•

42

1x venkovní čidlo QAC34(B9)
1x modul AGU2.550 pro topný okruh
2x příložné čidlo QAD36 (B10, B1)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + deskový výměník s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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 pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
2x modul AGU2.550 pro topný okruh
2x příložné čidlo QAD36 (B10, B1, B12)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + deskový výměník s ekvitermní regulací, 1 směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
1x modul AGU2.550 pro topný okruh
1x příložné čidlo QAD36 (B10, B1)
1x čidlo TV – ponorné QAZ 36 (B3)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 1x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + deskový výměník s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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 pro regulaci SIEMENS:
•
•
•
•
•

1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
2x modul AGU2.550 pro topný okruh
3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1, B12)
1x čidlo TV – ponorné QAZ 36 (B3)
1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + deskový výměník s kaskádní ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný okruh a TV
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
(obsahuje: OCI345, venkovní čidlo QAC34
(B9) a příložné (kaskádní) čidlo (B10))
• 1x SLAVE (obsahuje OCI345)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12)
• 2x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, ovl. 0-10V)
• 2x prostorový přístroj QAA55/75 (volitelné)
• 1x čidlo TV – ponorné QAZ 36 (B3)
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Příklady instalace

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

Popis
R40 + deskový výměník s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.
- Čerpadlo kotle ponechte řídit regulací kotle
(pro modulační čerpadlo je nutný modul
AGU2.551)

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, nebo i pro zpětnou
vazbu signálu výkonu kotle 0-10 VDC
z LMS14 pro externí regulaci)
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Příklady instalace

B-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový výměník

Popis
2x R40 + deskový výměník s cizí nadřazenou regulací, kaskádní řízení Siemens, MaR posílá
informaci o požadavku
Doporučení:
- Komplety kitů 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.
- Deskový výměník 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.
- Čerpadlo kotle ponechte řídit regulací kotle
(pro modulační čerpadlo je nutný modul
AGU2.551)
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
(obsahuje venkovní čidlo QAC34 a příložné
(kaskádní) čidlo)
• 1x SLAVE
• 2x modul AGU2.551 (jen pro modulační
čerpadlo R40/100-150, nebo pro zpětnou
vazbu signálu výkonu kotle 0-10 VDC
z LMS14 pro externí regulaci)

R40 Podklady pro projektování CZ_2013_07

Příklady instalace

Rozšíření o další dva topné okruhy

Popis
LOGON B přídavný modul v nástěnném boxu
Ekvitermní regulace s rozšířením o další dva topné okruhy + okruh ohřevu TV
Doporučení:
Přídavný modul LOGON B musí být použit
v kombinaci s LMS14 interní regulací kotle.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x čidlo TV – ponorné QAZ 36.522/101

Použitím LOGON B lze regulovat další dva
topné okruhy, 1x ohřev TV, 1x cirkulační
čerpadlo TV
Maximální počet topných okruhů je 15.
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Čidlo min. tlaku vody
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Poznámky:

