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PEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZ
Kotel musí být instalován a provozován tak, aby byly pln dodrženy ustanovení norem a pedpis, zejména
pak:

Topný systém:
SN 06 0310
SN 06 0320
SN 06 0830
SN 07 7401

Ústední vytápní, projektování a montáž.
Ohívání užitkové vody.
Zabezpeovací zaízení pro ústední vytápní a ohev TUV.
Voda a pára pro energetická zaízení s pracovním tlakem páry do 8 Mpa.

Plyn:
SN EN 1775
SN EN 12007
SN 38 6405
SN 07 0703
SN EN 15001
SN 38 6462
TPG 704 01

Zásobování plynem – Plynovody v budovách do 5 kPa.
Plynovody a pípojky s nízkým a stedním tlakem.
Plynová zaízení. Zásady provozu.
Plynové kotelny.
Prmyslové plynovody.
Pedpisy pro instalaci a rozvod P+B v obytných budovách.
Odbrná plynová zaízení a spotebie na plynná paliva v budovách.

Elektrická sí:
SN 33 2180
SN 33 2000-1
SN 33 2000-4-41
SN 33 2000-5-51
SN 33 2000-7

Pipojování elektrických pístroj a spotebi.
Elektrotechnické pedpisy. ást 1: Stanovení základních charakteristik.
Elektrotechnické pedpisy. ást 4: Bezpenost, ochrana ped úrazem el. proudem.
Stavba elektrických zaízení.
Elektrotechnické pedpisy – elektrická zaízení.

SN EN 60 335-1

Bezpenost elektrických spotebi pro domácnost a podobné úely.

Všeobecné požadavky:
Komíny:
SN 73 4201

Navrhování komín a kouovod.
Provádní komín a kouovod a pipojování spotebi paliv.

Požární bezpenost:
SN 06 1008:97

4

Požární bezpenost lokálních spotebních a zdroj teplo.
Údaje o bezpenostních opateních, hlediska požární ochrany.



CHARAKTERISTIKA ZAÍZENÍ
Použití
Závsné plynové kondenzaní kotle ady VICTRIX PRO jsou ureny pro vytápní o využitelných tepelných
výkonech :
VICTRIX PRO 55 = 3,4 kW - 34,0 kW
VICTRIX PRO 55 = 5,0 kW - 49,9 kW
VICTRIX PRO 80 = 7,2 kW - 73,0 kW
VICTRIX PRO 100 = 9,0 kW - 90,0 kW
VICTRIX PRO 120 = 11,0 kW - 111,0 kW

Kotle lze instalovat do vnitního nebo venkovního prostedí. Možnost zapojení max. 8 kotl do kaskády. Možnost
regulace kotl pomocí ekvitermní regulace a kaskádovým adiem.

Popis – vlastnosti
VICTRIX PRO 35, 55, 80, 100, 120 jsou závsné plynové kondenzaní kotle urené pro vytápní a pípadný ohev
teplé vody (TUV) v nepímotopném zásobníku. V základní výbav je funkce ekvitermní regulace a adresní modul pro
azení kotl do kaskády ízené pomocí regulátoru THETA. Pro ízení jinými externími regulátory jsou kotle již z
výroby vybaveny svorkami analogového vstupu 0-10V (ízení výkonu nebo teploty) a poruchovým výstupem. Je
možné zapojení dvou stejných kotl VICTRIX PRO do tzv. Jednoduché kaskády. Kotle ady VICTRIX PRO jsou
konstruovány s cílem integrovat do jediného spotebie topný kotel s vysokou úinností a zárove díky rzným
rozšiovacím sadám umožnit vysokou variabilitu instalace.

Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním, ionizaní kontrolou plamene, kondenzaním modulem (VICTRIX
PRO 35-55 izotermickým a VICTRIX PRO 80-100-120 celonerezovým). Kotle jsou osazeny elektronicky ízeným
ventilátorem, automaticky regulovatelným plynovým ventilem (v závislosti na výkonu ventilátoru), speciálním
nerezovým hoákem umístným uvnit uzavené spalovací komory v kondenzaním bloku, ídící a zabezpeovací
elektronikou, elektronicky ízeným modulaním erpadlem EUP ready, ovládacími a zabezpeovacími prvky vetn
signalizace. Panel kotle je osazen signalizaním a diagnostickým displejem.

Elektro-instalace kotle má krytí IPX5D.

VICTRIX PRO 35, 55, 80, 100, 120 jsou s kotle s uzavenou spalovací komorou, v základním provedení se jedná o
spotebie typu B23 (nucený odvod spalin, sání vzduchu pro spalování z místa instalace). Jako volitelné píslušenství
je dodáván adaptér pro koaxiální odkouení, kterým lze kotel zmnit na spotebi typu C (nucený odvod spalin,
nucený pívod vzduchu). Výrobky odpovídají normám EU a jsou v souladu s harmonizovanými SN. Jsou dodávány
s certifikátem ISO 9001 a prohlášením o shod dle zákona . 22/1997 Sb.

Kotle jsou nositeli oznaení CE.
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TECHNICKÁ DATA

JEDNOTKY

VICTRIX PRO
35

VICTRIX PRO
55

VICTRIX PRO
80

VICTRIX PRO
100

VICTRIX PRO
120

Maximální tepelný píkon

kW

34,9

51,3

75,3

92,3

114,1

Minimální tepelný píkon

kW

3,9

5,5

7,6

9,8

11,4

Maximální tepelný výkon

kW

34,0

49,9

73,0

90,0

111,0

Minimální tepelný výkon

kW

3,4

5,0

7,2

9,4

11,0

Úinnost pi spádu 80/60 Max./Min.

%

97,3 / 86,3

97,3 / 91,2

97,0 / 94,8

97,5 / 96,2

97,3 / 96,4

Úinnost pi spádu 50/30 Max./Min.

%

107,0 / 94,7

106,8 / 99,7

106,6 / 106,9

107,0 / 107,4

106,7 / 107,2

Úinnost pi spádu 40/30 Max./Min.

%

107,3 / 100,2

107,4 / 103,5

107,3 / 107,2

107,4 / 107,6

107,2 / 107,5

Tepelné ztráty na plášti s hoákem
Vyp/Zap (80-60°C)

%

0,44 / 1,10

0,30 / 0,90

0,34 / 0,80

0,41 / 0,60

0,28 / 0,70

Tepelné ztráty v komín s hoákem
Vyp/Zap (80-60°C)

%

0,04 / 1,60

0,03 / 1,80

0,01 / 2,2

0,01 / 1,9

0,01 / 2,0

Výtlak ventilátoru (Max./Min. pro B23)

Pa

50 / 1

110 / 1

230 / 6

208 / 4

145 / 5

Výtlak ventilátoru (Max./Min. pro C13)

Pa

70 / 19

185 / 38

305 / 112

340 / 132

335 / 185

Max. provozní tlak v otopném okruhu

bar

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Max. provozní teplota v otopném
okruhu

°C

90

90

90

90

90

Nastavitelná teplota vytápní

°C

20 - 85

20 - 85

20 - 85

20 - 85

20 - 85

Využitelný výtlak erpadla pi
prtoku 1000 l/h

kPa (m H2O)

55,00 (5,61)

55,00 (5,61)

81,4 (8,30)

116,3 (11,86)

118,5 (12,08)

Hmotnost plného kotle

kg

54,0

54,2

83,5

106,0

114,2

Hmotnost prázdného kotle

kg

51,2

51,4

79,5

95,9

102,5

Obsah vody v kotli

l

2,8

2,8

4,0

10,1

11,7

Elektrické zapojení

V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Jmenovitý píkon

A

0,80

0,95

1,5

2,5

2,5

Instalovaný elektrický výkon

W

100

155

195

285

345

Píkon obhového erpadla

W

57

57

82

164

169

Píkon ventilátoru

W

28

79

100

102

160

-

IPX5D

IPX5D

IPX5D

IPX5D

IPX5D

Maximální provozní teplota prostedí
instalace

°C

+50

+50

+50

+50

+50

Minimální provozní teplota prostedí
instalace

°C

-5

-5

-5

-5

-5

Minimální provozní teplota prostedí
instalace se sadou proti zamrznutí
(volitelné píslušenství)

°C

-15

-15

-15

-15

-15

Max. teplota odvádných spalin

°C

75

75

75

75

75

-

5

5

5

5

5

NOX vážené

mg/kWh

25

39

25,0

20,0

33,0

Vážené CO

mg/kWh

8

15

16,0

12,0

18,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochrana elektrického zaízení
pístroje

Tída NOX

Typ pístroje

C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Kategorie

II2H3 P

xhodnoty teploty spalin odpovídají vstupní teplot vzduchu 15°C a výstupní teplot do topného systému 50°C
xmaximální hluk vydávaný pi chodu kotle je < 55 dBA. Mení hladiny hluku probíhá v poloakusticky hluché komoe u kotle zapnutého na
maximální tepelný výkon, se spalinovou cestou provedenou dle návodu ke kotli.
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TECHNICKÁ DATA

PARAMETRY SPALOVÁNÍ
VICTRIX PRO 35
Prmr plynové trysky
Vstupní tlak

G20

G31

mm

10,5

6,3

mbar

20

37

3

Spoteba zemního plynu (maximální / minimální výkon)

m /hod

Spoteba zkapalnných paliv (maximální / minimální výkon)

kg/hod

3,70 / 0,42
2,71 / 0,31

Celkové množství spalin pi maximálním výkonu

kg/h

55

56

Celkové množství spalin pi minimálním výkonu

kg/h

6

7

%

9,40 / 9,10

10,60 / 10,10

CO pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

ppm

84 / 1

99 / 1

NOX pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

mg/kWh

35 / 12

37 / 15

Teplota spalin pi maximálním výkonu

°C

48

48

Teplota spalin pi minimálním výkonu

°C

47

47

G20

G31

mm

8,4

6,5

mbar

20

37

CO2 pi maximálním/minimálním výkonu

PARAMETRY SPALOVÁNÍ
VICTRIX PRO 55
Prmr plynové trysky
Vstupní tlak

3

Spoteba zemního plynu (maximální / minimální výkon)

m /hod

Spoteba zkapalnných paliv (maximální / minimální výkon)

kg/hod

5,43 / 0,58
3,98 / 0,43

Celkové množství spalin pi maximálním výkonu

kg/h

81

82

Celkové množství spalin pi minimálním výkonu

kg/h

9

9

%

9,40 / 9,10

10,60 / 10,10

CO pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

ppm

157 / 1

184 / 1

NOX pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

mg/kWh

43 / 17

43 / 21

Teplota spalin pi maximálním výkonu

°C

52

53

Teplota spalin pi minimálním výkonu

°C

48

48

CO2 pi maximálním/minimálním výkonu
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TECHNICKÁ DATA

PARAMETRY SPALOVÁNÍ
VICTRIX PRO 80
Prmr plynové trysky
Vstupní tlak

G20

G31

mm

12,70

8,50

mbar

20

37

3

Spoteba zemního plynu (maximální / minimální výkon)

m /hod

Spoteba zkapalnných paliv (maximální / minimální výkon)

kg/hod

7,96 / 0,80
5,85 / 0,59

Celkové množství spalin pi maximálním výkonu

kg/h

115

120

Celkové množství spalin pi minimálním výkonu

kg/h

13

13

%

9,85 / 8,85

10,60 / 10,00

CO pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

ppm

229 / 4

182 / 3

NOX pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

mg/kWh

34 / 1

65 / 6

Teplota spalin pi maximálním výkonu

°C

62

61

Teplota spalin pi minimálním výkonu

°C

42

43

G20

G31

mm

11,30

8,70

mbar

20

37

CO2 pi maximálním/minimálním výkonu

PARAMETRY SPALOVÁNÍ
VICTRIX PRO 100
Prmr plynové trysky
Vstupní tlak

3

Spoteba zemního plynu (maximální / minimální výkon)

m /hod

Spoteba zkapalnných paliv (maximální / minimální výkon)

kg/hod

9,77 / 1,03
7,17 / 0,76

Celkové množství spalin pi maximálním výkonu

kg/h

146

148

Celkové množství spalin pi minimálním výkonu

kg/h

16

16

%

9,45 / 8,90

10,60 / 10,00

CO pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

ppm

180 / 5

190/ 3

NOX pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

CO2 pi maximálním/minimálním výkonu

mg/kWh

60 / 4

60 / 3

Teplota spalin pi maximálním výkonu

°C

53

54

Teplota spalin pi minimálním výkonu

°C

45

45

G20

G31

mm

16,50

9,70

mbar

20

37

PARAMETRY SPALOVÁNÍ
VICTRIX PRO 120
Prmr plynové trysky
Vstupní tlak

3

Spoteba zemního plynu (maximální / minimální výkon)

m /hod

Spoteba zkapalnných paliv (maximální / minimální výkon)

kg/hod

12,07 / 1,21
8,86 / 0,89

Celkové množství spalin pi maximálním výkonu

kg/h

178

181

Celkové množství spalin pi minimálním výkonu

kg/h

19

19

CO2 pi maximálním/minimálním výkonu

%

9,60 / 9,00

10,70 / 10,30

CO pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

ppm

190 / 5

225 / 3

NOX pi 0% O2 pi maximálním/minimálním výkonu

mg/kWh

85 / 15

80 / 10

Teplota spalin pi maximálním výkonu

°C

56

56

Teplota spalin pi minimálním výkonu

°C

46

47
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ROZMRY A PIPOJENÍ
VICTRIX PRO 35 - 55

Výška (mm)

Šíka (mm)

Hloubka (mm)

843

442

457

Pípojky
PLYN

TOPENÍ

Legenda
V

Pívod el. proudu

G

Pívod plynu

R

Zpáteka z topného systému

G

R

M

M

Výstup do topného systému

3/4”

1”1/2

1”1/2

SC

Odvod kondenzátu
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ROZMRY A PIPOJENÍ
VICTRIX PRO 80

Výška (mm)

Šíka (mm)

Hloubka (mm)

1038

600

502

Pípojky
PLYN

10

TOPENÍ

Legenda
V

Pívod el. proudu

G

Pívod plynu

R

Zpáteka z topného systému

G

R

M

M

Výstup do topného systému

3/4”

1”1/2

1”1/2

SC

Odvod kondenzátu



ROZMRY A PIPOJENÍ
VICTRIX PRO 100-120

Výška (mm)

Šíka (mm)

Hloubka (mm)

1038

600

632

Pípojky
PLYN

TOPENÍ

Legenda
V

Pívod el. proudu

G

Pívod plynu

R

Zpáteka z topného systému

G

R

M

M

Výstup do topného systému

1”

1”1/2

1”1/2

SC

Odvod kondenzátu
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HLAVNÍ ÁSTI KOTLE
VICTRIX PRO 35 - 55

Legenda:
1 - Elektronická deska
2 - Plynový ventil
3 - Plynová tryska
4 - Venturi modul
5 - Ventilátor
6 - NTC sonda výstupu otopné vody
7 - Havarijní termostat
8 - Ionizaní elektroda
9 - Kryt sbrae
10 - Kryt kondenzaního modulu
11 - Zapalovací transformátor
12 - Zapalovací elektroda
13 - NTC sonda spalin
14 - Odvzdušovací ventil kondenzaního modulu
15 - Sbra spalin

12

16 - Odbrové jímky (vzduch A) – (spaliny F)
17 - Bezpenostní pojistka kondenzaního modulu
18 - Manuální odvzdušovací ventil
19 - Kondenzaní modul
20 - Havarijní termostat výmníku (runí odblokování)
21 - Hoák
22 - Nasávací vzduchové potrubí
23 - NTC sonda zpáteky
24 - Prtokomr
25 - Automatický odvzdušovací ventil
26 - Obhové erpadlo
27 - Sifon kondenzátu
28 - Výstupní sbra
29 - Pojistný ventil 4 bar
30 - Plynový kohout
31- Výlevka (oddlovací trychtý)



HLAVNÍ ÁSTI KOTLE
VICTRIX PRO 80 - 100 - 120

Legenda:
1 - Výlevka (oddlovací trychtý)
2 - Plynový kohout
3 - Obhové erpadlo
4 - Plynová tryska
5 - Havarijní termostat
6 - Hoák
7 - NTC sonda zpáteky
8 - NTC sonda výstupu otopné vody
9 - Automatický odvzdušovací ventil kondenzaního modulu
10 - NTC sonda spalin
11 - Kondenzaní modul
12 - Sbra spalin
13 - Nasávací vzduchové potrubí
14 - Zapalovací transformátor

15 - Havarijní termostat výmníku (runí odblokování)
16 - Bezpenostní pojistka kondenzaního modulu
17 - Zapalovací elektroda
18 - Ionizaní elektroda
19 - Kryt kondenzaního modulu
20 - Kryt sbrae
21 - Venturi modul
22 - Sifon kondenzátu
23 - Ventilátor
24 - Plynový ventil
25 - Tlakový spína
26 - Výstupní sbra
27 - Pojistný ventil 4 bar
28 - Elektronická deska
29 - Odbrové jímky (vzduch A) – (spaliny F)
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INSTALACE
Možnosti instalace
Kotle ady VICTRIX PRO jsou konstruovány pouze pro závsnou instalaci a mohou být instalovány :

x ve venkovním prostedí
x ve venkovních místnostech i v pístavbách budovy, pro kterou zaízení slouží
x v budovách urených i pro jiný úel, nebo v prostorách umístných uvnit budovy

Prostory, místnosti ve kterých jsou zaízení umístna musí sloužit výhradn k instalaci tepelných zaízení. Instalaci
a montáž plynových kotl je nutné provádt s souladu s projektovou dokumentací.

Instalaci plynových zaízení a píslušenství firmy IMMERGAS smí provádt osoba, nebo organizace s píslušnou
autorizací za dodržení platných norem, pedpis, vyhlášek, TPG a naízení!
Rozmístní zaízení v místnosti
Samostatný kotel:
Vzdálenosti mezi jakýmkoliv vnjším bodem kotle a stnami místnosti musí umožovat volný pístup k jednotlivým
ástem kotle, píslušenství a umožnit pravidelnou údržbu. Minimální výška místnosti 2,0 m.

Více kotl, které nejsou mezi sebou propojeny, ale jsou instalovány ve stejné místnosti :
Minimální vzdálenost, kterou je teba dodržet mezi jednotlivými kotli instalovanými na jedné stn musí být 200 mm.

Více kotl, které jsou mezi sebou propojeny (zapojeny do kaskády):
Osová vzdálenost mezi jednotlivými kotli musí být 800 mm. Kotle musí být instalovány v jedné horizontální rovin.
Minimální výška místnosti 2,3 m.
Vtrání a ventilace místností instalace
Umístní plynových zaízení, vtrání a ventilace musí být provedeno dle schváleného projektu a platných norem,
pedpis, vyhlášek, TPG a naízení.
Kotle ady VICTRIX PRO jsou dodávány v provedení B s pisáváním vzduchu pro spalování z prostoru ve kterém
jsou umístny a nuceným odtahem spalin do venkovního prostoru. Kotel lze upravit na provedení C, s použitím
adaptéru 3.80125V z píslušenství (strana 71).

Venkovní instalace
Kotle ady VICTRIX PRO mají stupe elektrického krytí IPX5D a mohou být instalovány do vnjšího prostedí.
Veškeré píslušenství a doplkové sady pro tyto kotle musí být chránny na základ jejich stupn elektrického krytí.
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Ochrana proti zamrznutí
Minimální teplota - 5 °C
Kotel je z výroby vybaven funkcí ochrany proti zamrznutí do - 5 °C. Tato funkce aktivuje erpadlo kotle pi poklesu
teploty v primárním okruhu kotle pod + 8 °C a hoák kotle, pokud teplota v primárním okruhu kotle dále klesne
pod + 5 °C. Následn topí až do dosažení + 16 °C.
Funkce ochrany proti zamrznutí je zajištna pouze když:
x kotel je pipojen k topnému okruhu s min. tlakem 0,5 bar
x kotel je správn zapojen na plynový rozvod a elektrický obvod
x hlavní vypína je v poloze ZAPNUTO
x kotel není zablokován v poruše
Za tchto podmínek je kotel chránn ped mrazem do - 5 °C.
Minimální teplota - 15 °C
V pípad, že bude kotel instalován v míst, kde teplota klesá pod - 5 °C se doporuují k ochran kotle proti
zamrznutí provést následující kroky:
x pidejte do topného okruhu vhodnou nemrznoucí sms, dodržujte peliv instrukce výrobce nemrznoucí smsi nepekraujte hodnotu mísícího pomru! Výrobce doporuuje SENTINEL X500.
x použijte pídavnou sadu proti zamrznutí (kód 3.024513), kterou je možno piobjednat
x chrate ped mrazem sifon pro odvod kondenzátu vetn odtokové hadice
Sada proti zamrznutí kód 3.024513
Sadu proti zamrznutí kotle lze piobjednat jako volitelné píslušenství, není souástí základní výbavy kotle. Sada se
skládá z elektrických topných kabel a z ovládacího termostatu. Návod na instalaci je souástí balení sady proti
zamrznutí.
Funkce ochrany proti zamrznutí je zajištna pouze když:
x kotel je pipojen k topnému okruhu s min. tlakem 0,5 bar
x kotel je správn zapojen na plynový rozvod a elektrický obvod
x hlavní vypína je v poloze ZAPNUTO
x kotel není zablokován v poruše
Za tchto podmínek je kotel chránn ped mrazem do - 15 °C.
Anti-blok systém erpadla a tícestného ventilu
Kotel vybaven funkcí, která uvede erpadlo a tícestný ventil do pohybu alespo jednou za 24 hodin na dobu 20
vtein, aby se snížilo riziko zablokování hídele erpadla a hydraulické ásti tícestného ventilu z dvodu dlouhodobé
odstávky.
Maximální hodnota výstupní vody do topného okruhu
Hodnotu teploty výstupní vody do topného okruhu lze zmnit úpravou parametru . 1 dle tabulky provozních
parametr - nastavení hodnoty mezi 20 °C a 85 °C.
Nízkoteplotní režim vytápní
Kotle ady VICTRIX PRO je možné instalovat na topný systém, který je konstruován pouze na topný režim o nízké
teplot (podlahové vytápní, sálavé panely atd.). Je nutné zmnit hodnoty parametr výstupní vody do topného okruhu. Z výroby je rozsah teplot 20 °C - 85 °C. Pro zmnu maximální výstupní teploty je nutné zmnit parametr .2 .
Do série s erpadlem je nutné instalovat pojistku, jež se skládá z termostatu o limitní teplot 55 °C. Termostat musí
být umístn na výstupní trubce do topného okruhu ve vzdálenosti nejmén 2 m od kotle.
15


Pipojení na topný systém
Po ukonení montážních prací na topném okruhu nejprve pistupte k propláchnutí celého systému. Samotné
napouštní topného okruhu se provádí vždy pomalu. Zkontrolujte, zda je povolena epika automatického
odvzdušovacího ventilu v kotli.
Na zptném vedení topení musí být ped kotlem nebo ped kotli v kaskád instalován vhodný filtr s uzavíracími
armaturami. Filtr / filtry je teba pravideln kontrolovat a istit. Pokud bude provedena montáž zachycovae kal,
musí být provedena tak, aby bylo možné vyprazdování zachycovae v pravidelných intervalech, bez vypouštní
velkého množství otopné vody.
Úprava topné vody
Vodu neznámého složení nelze vnímat jako plnící vodu pro topnou soustavu. Vždy je nutné provést rozbor a poté
vodu vhodn upravit. Úprava topné vody pomáhá pedcházet problémm a udržet výkon a úinnost kotle v prbhu
asu. Úelem této úpravy je odstranit nebo podstatn snížit poruchovost v dsledku korozních dj, usazenin a nános.
Rozbor topné vody Vám umožní získat mnoho informací o stavu a "zdraví" zaízení.
Pi rozboru zmíme pH, tvrdost a vodivost topné vody.
Hodnota pH je íselný údaj o kyselosti nebo zásaditosti roztoku. Stupnice pH jde od 0 do 14, kde 7 odpovídá neutralit roztoku.
Hodnoty nižší než 7 oznaují kyselost a hodnoty vyšší než 7 oznaují zásaditost.
Tvrdost vody udává celkový obsah rozpuštných minerálních látek, které zapíiují vznik vodního a kotelního kamene, který snižuje úinnost penosu tepla.
Vodivost ovlivuje korozní reaktivitu vody, vysoká vodivost urychluje korozní dje.
Pro kotle ady VICTRIX PRO musí být hodnota pH minimáln 7, a tvrdost maximáln 15 °F (8,4 °dH).
Hodnota vodivosti by nemla po úprav topné vody pesahovat 2000 μS/cm.
Po provedení rozboru vody upravíme vodu na provozní parametry a inhibujeme vhodným prostedkem.
Výrobce pro ištní topného systému a úpravu topné vody doporuuje pípravky firmy SENTINEL.

Expanzní nádoba
Kotle ady VICTRIX PRO nejsou vybaveny expanzní nádobou! Je nutné instalovat na topný okruh expanzní nádobu
s odpovídající kapacitou dle projektové dokumentace za dodržení všech platných pedpis, vyhlášek a naízení.
Pojistný ventil
Kotle ady VICTRIX PRO jsou vybavené pojistným ventilem s otevíracím petlakem 4,4 bar. Každý jeden pojistný
ventil byl podroben zkoušce, je oznaen výrobním íslem a byl k nmu vystaven certifikát o zkoušce. Originál
certifikátu je piložen k dokumentaci kotle. K pojistnému ventilu je rovnž dodávám oddlovací kalich, který slouží k
pipojení na systém vnitní kanalizace objektu.
Sifon odvodu kondenzátu
Sifon je umístn uvnit kotle, sbírá kondenzát a zajiš uje jeho plynulý odtok do odpadu. Sifon je zapojen již z výroby
na pružnou polypropylenovou hadici, odolnou proti psobení kondenzátu. Na vnjší stran kotle je teba zajistit
ádn zapojený odpad. Vnitní prmr trubic odvodu kondenzátu musí být alespo 18 mm. Je nutné instalovat
odvod kondenzátu tak, aby nedošlo k pípadnému zamrznutí kondenzátu! Vypouštní kondenzátu musí být
provedeno v souladu s platnými pedpisy a vyhláškami.
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Pipojování odtokových potrubí
Odtoková potrubí nesmí být
nikdy tlakov spojena se
systémem kanalizace!
Pipojení odvod kondenzátu
(z kotle, z komína), nebo
odtokových potrubí pojistných
ventil musí být vždy volné,
oddlené kalichem!
A
A
Legenda:
A - kondenzaní kotel

B

B - tlaková uzávra (sifon)
spalinového okruhu kotle

F
C

B

C - oddlovací kalich
pro odvod kondenzátu
D - zápachová uzávra
vnitní kanalizace objektu
C

D

K

D

F - tlaková uzávra (sifon)
komína nebo odvodu spalin
K

K - vnitní kanalizace objektu

SN EN 12056-1, Vnitní kanalizace, gravitaní systémy - ást 1: Všeobecné a funkní požadavky
lánek 5.5.2. - Vzdutí uvnit systému vnitní kanalizace:
„Systémy vnitní kanalizace se navrhují tak, aby riziko ucpávání pi normálním úelném používání bylo co nejmenší. Pi navrhování musí být odpovídajícím ešením vyloueno vzájemné zaplavování jednoho zaizovacího
pedmtu do druhého.“
SN 75 6760, Vnitní kanalizace
lánek 5.1. - Všeobecn:
„Vnitní kanalizace musí zabezpeovat spolehlivé, hospodárné a hygienicky nezávadné odvádní odpadních vod
z budov a pilehlých ploch. Pímé spojení kanalizaního a vodovodního potrubí pro pitnou vodu, nap. potrubí od
pojistných a ochranných vodovodních armatur podle SN EN 1717, je zakázáno.“
SN EN 806-2, Vnitní vodovod pro rozvod vody urené k lidské spoteb - ást 2: Navrhování
lánek 10.2.5. - Odtoková potrubí:
„Jmenovitá svtlost odtokového potrubí je nejmén stejná jako jmenovitá svtlost výstupního hrdla teplotní pojistné armatury. Odtok musí být opaten vzduchovou mezerou (volným výtokem) a kalichem (viz EN 1717), umístným ve stejné místnosti nebo vntitním prostoru a veden do vzdálenosti nejvíce 500 mm od pojistné armatury.
Odtokové potrubí z kalichu musí být vedeno v dostateném sklonu a musí být z vhodného materiálu. Jmenovitá
svtlost odtokového potrubí kalichu musí být nejmén o jeden stupe vtší než jmenovitá vtlost výstupu armatury, pokud jeho tlaková ztráta nepesáhne tlakovou ztrátu rovné trubky stejné svtlosti o délce 9 m. … Odtok vody
z teplotní pojistné armatury nebo z pojistného ventilu musí být umístn tak, aby neohrozil osoby uvnit a vn budovy nebo nepoškodil elektrické souásti a vodie, a byl viditelný (viz rovnž lánek Expanzní voda).“
lánek 10.4. (resp. lánek 10.3.3.) - Expanzní voda:
„Odvedení expanzní vody se navrhuje následujícími zpsoby:
a) pokud místní pedpisy nevyžadují, aby expanzní voda zstala v systému, smí být expanzní voda odvádna do
kanalizace. Každý výtok vody z pojistného ventilu musí být bezpen odveden a musí být zjevný (viz též lánek
10.2.5. Odtoková potrubí).“
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Obhové erpadlo
Kotle jsou vybaveny modulovanými obhovými erpadly Grundfos. erpadlo je modulováno pulsn šíkovou modulací (PWM) dle rozdílu teplot mezi výstupem a zpátekou primárního okruhu na konstantní T 18K.
V servisním menu lze v parametru P27 nastavit minimální rychlost erpadla, v parametru P28 pak rychlost pi zapálení hoáku. V režimu ohevu TUV pracuje erpadlo s maximální rychlostí (bez ohledu na aktuální T).
Charakteristika obhového erpadla kotle VICTRIX PRO 35 a VICTRIX PRO 55

Píkon[W]

Výtlak[kPa]

Grundfos UPM2 15-70 AOS PWM

Prtok[l/h]
A = využitelná výtlaná výška dle prtoku (modulace dle T 18 K)
B = elektrický píkon erpadla

Charakteristika obhového erpadla kotle VICTRIX PRO 80

Výtlak[kPa]

Píkon[W]

Grundfos UPM GEO 25-85 PWM

Prtok[l/h]
A = využitelná výtlaná výška dle prtoku (modulace dle T 18 K)
B = elektrický píkon erpadla
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Charakteristika obhového erpadla kotle VICTRIX PRO 100

Píkon[W]

Výtlak[kPa]

Grundfos MAGNA GEO 25-100 PWM

Prtok[l/h]
A = využitelná výtlaná výška dle prtoku (modulace dle T 18 K)
B = elektrický píkon erpadla

Charakteristika obhového erpadla kotle VICTRIX PRO 120

Píkon[W]

Výtlak[kPa]

Grundfos MAGNA GEO 25-100 PWM

Prtok[l/h]
A = využitelná výtlaná výška dle prtoku (modulace dle T 18 K)
B = elektrický píkon erpadla
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HYDRAULICKÉ SCHÉMA
VICTRIX PRO 35-55

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

20

Výlevka (oddlovací trychtý)
Vypouštcí ventil
Pojistný ventil 4 bar
Výstupní sbra
Sifon sbru kondenzátu
Plynový ventil
Plynová tryska
Ventilátor
Kryt sbrae
Zapalovací elektroda
Kryt kondenzaního modulu
Kondenzaní modul
Sonda NTC spalin
Odvzdušovací ventil kondenzaního modulu
Tepelná pojistka kondenzaního modulu
Odbrné místo pro analýzu vzduchu
Odbrné místo pro analýzu spalin

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
M
SC
G
R

Odbrné místo kompenzace ztráty v sání (P1)
Sbra spalin
Havarijní termostat výmníku (runí odblokování)
Havarijní termostat
NTC sonda výstupu otopné vody
NTC sonda zpáteky otopné vody
Ionizaní elektroda
Prtokomr
Hoák
Nasávací vzduchové potrubí
Venturi modul
Automatický odvzdušovací ventil
Obhové erpadlo kotle
Výstup do otopné soustavy
Odvod kondenzátu
Pívod plynu
Zpáteka z otopné soustavy



HYDRAULICKÉ SCHÉMA
VICTRIX PRO 80-100-120

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

Výlevka (oddlovací trychtý)
Pojistný ventil 4 bar
Vypouštcí ventil
Spína tlaku
Výstupní sbra
Plynový ventil
Ventilátor
Plynová tryska
Nasávací vzduchové potrubí
Zapalovací elektroda
Kryt kondenzaního modulu
Kondenzaní modul
Sbra spalin
Odbrné místo pro analýzu vzduchu
Odbrné místo pro analýzu spalin
Odvzdušovací ventil kondenzaního modulu

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
M
SC
G
R

NTC sonda výstupu otopné vody
NTC sonda zpáteky otopné vody
Havarijní termostat
Havarijní termostat výmníku (runí odblokování)
NTC sonda spalin
Hoák
Tepelná pojistka kondenzaního modulu
Ionizaní elektroda
Kryt sbrae
Venturi modul
Obhové erpadlo kotle
Sifon sbru kondenzátu
Výstup do topné soustavy
Odvod kondenzátu
Pívod plynu
Zpáteka z otopné soustavy
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ELEKTRICKÉ PIPOJENÍ
Montáž pipojení na elektrickou sí musí provést oprávnná organizace dle platných norem a pedpis. Kotel musí
mít samostatný jisti. Kotel má stupe elektrického krytí IPX5D.
Veškeré píslušenství a doplkové sady pro tento kotel musí být chránny na základ jejich stupn elektrického krytí.
Zaízení musí být ádn uzemnno.
Je zakázáno pipojovat kotle na vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely.
Nezam te fázi s pracovní nulou!
Kotel má na levé stran pipraveny prchodky pro vedení kabel (viz obr. vlevo).
Pívodní kabel musí být napojen do elektrické sít 230 V/50 Hz.
Zaízení musí být ádn uzemnno. Pi instalaci kotle je nutné osadit pívodní
kabel píslušnou zástrkou.

Pipojovací svorkovnice
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Specifikace vstupu 0-10V
K ízení kotl ady VICTRIX PRO lze využít jakýkoli externí regulátor s analogovými výstupy. Pivedením naptí na
svorky Y, Z lze regulovat TEPLOTU nebo VÝKON kotle dle nastavení parametru P37.
Z výroby je nastaven P37=0 - regulace teploty. Pro regulaci výkonu je teba nastavit P37=1.

Nap ový vstup
Naptí

-2,5 V ÷ 12,5 V

Spoteba

200 μA

Impedance

> 50 k

U vstupní

Stav kotle

0-2 V

vypnut

2,1 V

minimální teplota (P32) / min. výkon (P09)

10 V

maximální teplota (P01) / max. výkon (P08)

pod 1 V

vypnutí kotle - ukonení pokynu

Svorky kotle VICTRIX PRO

Y

Z

0-10 V požadavek na kotel



+

Nadazený systém ízení budovy
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA VICTRIX PRO 35-55
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA VICTRIX PRO 80-100-120
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REGULACE
SAMOSTATNÁ INSTALACE
Samostatný kotel, ohev TUV pomocí nabíjecího erpadla
parametr P17=1 (výbr nabíjecího erpadla) a P38=1 (aktivace sondy BHVDT)
BHVDT
relé - není
souástí dodávky

M2
HVDT

B1 - BHVDT sonda snímání teploty za HVDT (3.024245)
B2 - idlo TUV (1.015677)
B4 - Venkovní idlo - voliteln (3.015266)

M3

M2 - erpadlo topného okruhu
M3 - erpadlo nabíjení TUV

Zatížení kontakt IT, IK, C, D max. 230 V 1 A.
erpadla se instalují na spotební stranu za HVDT.
idla se propojí vodii 2x 0,5 - 1,5.

Samostatný kotel, ohev TUV pomocí sady s tícestným ventilem (3.023950)
parametr P17=0 (výbr sady s tícestným ventilem) a P38=1 (aktivace sondy BHVDT pokud je použita)
BHVDT

relé - není
souástí dodávky

M30
HVDT
B1
M2

B1 - BHVDT sonda snímání teploty za HVDT - voliteln (3.024245)
B2 - idlo TUV (1.015677)
B4 - Venkovní idlo - voliteln (3.015266)

M30 - Pohon tícestného ventilu
M2 - erpadlo topného okruhu - voliteln

Zatížení kontakt IT, IK, C, D max. 230 V 1 A.
Pokud je teba pídavné erpadlo topného okruhu, tak se instaluje na spotební stranu za HVDT.
idla se propojí vodii 2x 0,5 - 1,5.

26

B2



JEDNODUCHÁ KASKÁDA
Do „Jednoduché kaskády“ mžeme pipojit pouze dva stejné kotle VICTRIX PRO (nap. 2x VICTRIX PRO 55).
Není možná kombinace rzných typ kotl VICTRIX PRO!
Stídání kotl probíhá po každém ukoneném pokynu.
Možnosti ízení:
0-10 V
- jednoduchá kaskáda funguje pouze jako zdroj tepla
ON/OFF - jednoduchá kaskáda funguje pouze jako zdroj tepla, nebo mžeme ídit ekvitermní topný okruh
(pímý) a ohev TUV (nabíjecím erpadlem)
CAR RSC - mžeme ídit ekvitermní topný okruh (pímý) a ohev TUV (nabíjecím erpadlem)
Pro „Jednoduchou kaskádu“ je vždy nezbytné instalovat sondu snímání teploty za HVDT B1 - BHVDT 3.024245, která se zapojí do kotle MASTER a nastavit parametr P38=1 (aktivace sondy BHVDT)
-viz. Píslušenství - sonda snímání teploty za HVDT - strana 40.
Jednoduchá kaskáda + ohev TUV + pímý okruh
Spotební okruhy mžeme ídit pomocí CAR RSC, nebo termostatem ON/OFF (topný okruh) a TUV na panelu kotle.

M2

HVDT

M3

BHVDT

B1 - BHVDT sonda snímání teploty za HVDT (3.024245)
B2 - idlo TUV (1.015677)
B4 - Venkovní idlo - voliteln (3.015266)

relé - není
souástí dodávky

M2 - erpadlo topného okruhu
M3 - erpadlo TUV

Zatížení kontakt IT, IK, C, D max. 230 V 1 A.
erpadla se instalují na spotební stranu za HVDT.
Jednoduchá kaskáda (MASTER-SLAVE) se propojí vodiem 3x 0,5-1,5 o délce maximáln 3 m.
idla se propojí vodii 2x 0,5 - 1,5.
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Jednoduchá kaskáda - pouze jako zdroj tepla
Jednoduchou kaskádu je možné ídit jako zdroj tepla pomocí analogového vstupu 0-10V nebo kontaktem ON/OFF.
Jedinou podmínkou je použití sondy snímání teploty za HVDT - B1, která se zapojí do kotle MASTER.

B1
Nadazenýregulátor
nap.SIEMENS

BHVDT

B1 - BHVDT idlo spoleného výstupu (3.024245)
Jednoduchá kaskáda (MASTER-SLAVE) se propojí vodiem 3x 0,5-1,5 o délce maximáln 3 m.
idla se propojí vodii 2x 0,5 - 1,5.
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Jednoduchá kaskáda - pouze jako zdroj tepla ízený regulátory SIEMENS RVS
Pro ízení kotl VICTRIX PRO v jednoduché kaskád regulátory SIEMENS RVS firma IMMERGAS CZ pipravila sestavy, které se skládají z kotl VICTRIX PRO, regulátoru RVS 63.283/109 s píslušenstvím, idly atd. a aplikaní
poznámky pro zapojení.

Sestava1
Umožuje ízení jednoduché kaskády dvou stejných kotl ady VICTRIX PRO analogovým signálem 0-10 V,
1x smšovaný okruh, 1x pímý okruh, 1x ohev TUV, 1x cirkulace TUV.
Sestava1 obsahuje: 2x Kotel VICTRIX PRO *
1x Ekvitermní regulátor RVS 63.283/109
1x Ovládací panel AVS 37.294/109
1x Plastová krytka AVS 92.290/109
1x Plochý kabel AVS 82.491/109
* dle kódu sestavy

Model kotle

Kód sestavy

VICTRIX PRO 35

S2VPRO35S1

VICTRIX PRO 55

S2VPRO55S1

VICTRIX PRO 80

S2VPRO80S1

VICTRIX PRO 100

S2VPRO100S1

VICTRIX PRO 120

S2VPRO120S1

1x Sonda snímání teploty za HVDT 3.024245
1x Pipojovací svorky SVS 63.200
3x idlo otopné vody QAD 36/101
1x idlo venkovní teploty QAC 34/101
1x idlo teploty TUV QAZ 36.522/109

RVS

Sestava2
Umožuje ízení jednoduché kaskády dvou stejných kotl ady VICTRIX PRO analogovým signálem 0-10 V,
2x smšovaný okruh, 1x pímý okruh, 1x ohev TUV, 1x cirkulace TUV.
Sestava1 obsahuje: 2x Kotel VICTRIX PRO*
1x Ekvitermní regulátor RVS 63.283/109
1x Ovládací panel AVS 37.294/109
1x Plastová krytka AVS 92.290/109
1x Plochý kabel AVS 82.491/109
* dle kódu sestavy

Model kotle

Kód sestavy

VICTRIX PRO 35

S2VPRO35S2

VICTRIX PRO 55

S2VPRO55S2

VICTRIX PRO 80

S2VPRO80S2

VICTRIX PRO 100

S2VPRO100S2

VICTRIX PRO 120

S2VPRO120S2

1x Sonda snímání teploty za HVDT 3.024245
1x Pipojovací svorky SVS 63.200
4x idlo otopné vody QAD 36/101
1x idlo venkovní teploty QAC 34/101
1x idlo teploty TUV QAZ 36.522/109

RVS
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KASKÁDA S REGULÁTOREM THETA
REGULÁTOR KASKÁDY A ZÓN THETA (3.015244)
Kotel je pipraven pro zapojení regulace kaskády a zón po sbrnici BUS.
Regulátor kaskády a zón:
x až 8 kotl VICTRIX PRO
x 3 zóny (2 z nich smšované) a nepímotopný boiler TUV
x ízení teploty TUV v boileru
x solární okruh
x možnost napojení až 5 regulátor po sbrnici
x systém auto-diagnostiky pro zobrazení pípadných poruch funkce kotle na displeji
x nastavení dvou rzných teplot prostedí (komfort - útlum)
x jednoduchá volba režim pro jednotlivé okruhy
- trvalý provoz pi teplot komfort
- trvalý provoz pi teplot útlum
- trvalý provoz pi nezámrzné teplot

K regulátoru kaskády THETA lze pipojit regulátor ízení zóny THETA RS (kód 3.015264) a prostorový modulaní
termostat RFF (kód 3.015245). Na dalších stranách naleznete informace jak tyto zaízení instalovat a v sekci píslušenství naleznete informace o jejich funkcích (strana 43).
Regulátor THETA lze instalovat do podprného panelu regulace THETA (kód 3.015265), nebo pímo do dvíek rozvade.
K regulátoru THETA instalujeme venkovní idlo 3.024511 a ostatní idla urená pro regulátor THETA (strana 44).
Regulátor THETA mže být ovládán vzdálen pomocí zaízení THETA WEBCONTROL 3.024244 (strana 45).
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Všeobecná bezpenostní upozornní
Všechna elektrická zapojení musí být provedena servisním technikem s píslušným oprávnním za dodržení všech
platných norem, vyhlášek, naízení a pedpis.
Elektrické zapojení regulátor
Pro minimalizaci problém s elektromagnetickou indukcí dodržujte následující pokyny:
x U kabeláže musí být splnny požadavky ochranné tídy II, tj. kabely pro idla a sí ové kabely NESMÍ být vedeny
ve stejném kabelovém kanálu
x Mezi vodii komunikaní linky BUS a vodii elektrické sít musí být minimální vzdálenost 2 cm
x Regulátor kaskády a zón musí být pipojen k elektrické síti samostatným kabelem
x Regulaci pro ízení zón a regulátor kaskády a zón propojte pomocí dvojžilového kabelu
x Doporuený kabel k propojení regulací : stínný JYTY 2x0,6 , JYTY 2x1, nebo CYSY 2x0,6 , CYSY 2x1

Minimální vzdálenost od vedení el. proudu
Pi montáži regulace ízení zón je teba
dodržet minimální vzdálenost 40 cm od
ostatních elektrických zaízení, jako
jsou motory, transformátory, mikrovlnná
zaízení, televizory, reproduktory,
poítae, mobilní telefony apod.

15 cm

230 V / 50 Hz

Linka BUS 12 V
2 cm

Minimální vzdálenost od ostatních elektrických zaízení
Mezi regulací pro ízení zón a
regulátorem kaskády musí být
dodržena minimální vzdálenost 40
cm. Více regulátor kaskády a zón v
zapojení pomocí BUS linky mže být
instalováno pímo vedle sebe.

40 cm
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Doporuený prmr a délka kabel
Jako vodie sbrné datové linky BUS doporuujeme stínné vodie: JYTY 2x0,6 , JYTY 2x1 popípad CYSY 2x0,6 ,
CYSY 2x1
Maximální délka: 50 m
Zapojení na kostru stínných kabel musí být pouze z jedné strany. Není povoleno zapojit jeden kabel vícekrát na
uzemnní.
Doporuený prez vodi el. naptí - 1,5 mm2
Doporuený prez vodi nízkého naptí (od sond snímání teplot) - 0,5 mm2
Maximální délka vodi nízkého naptí - 100 m
Zpsob uzemnní linky BUS

Zpsob propojení linek BUS

Stínní

PE
Uzemnit pouze
na jedné
stran

Linka BUS se
dvma vodii
Nezapojovat uzemnní
na obou stranách vodie
BUS linky
Svorka odboky
Krabice odboky

Regulace kaskády
a zón

Uzemnit pouze
na jedné
stran
PE

Píklad instalace jednoho regulátoru kaskády a zón + dvou modulaních prostorových termostat
Regulátor kaskády a zón

Termostat okruhu 1

Termostat okruhu 2

Adresa BUS
10

Adresa BUS
1

Adresa BUS
2

Kabel penosu dat BUS
32

Termostat topného
okruhu 1
Pímý okruh

Termostat topného
okruhu 2
Smšovaný okruh


REGULÁTOR ÍZENÍ ZÓNY THETA RS

PROSTOROVÝ MODULANÍ TERMOSTAT RFF

(3.015264)

(3.015245)

Doporuené místo montáže:
1. Použití bez prostorové sondy - pokud sonda snímání vnitní teploty není aktivována, regulace mže být
instalována libovoln
2. Použití s prostorovou sondou - pokud sonda snímání vnitní teploty je aktivována, musí být regulace v dostatené
vzdálenosti od zdroj tepla, ve výšce asi 1,20 - 1,50 m
Prostorové pístroje s aktivní prostorovou sondou nesmí být instalovány :
x v místech pímého sluneního svitu
x v blízkosti zaízení, která vydávají teplo (televizory, chladniky, nástnné lampy, radiátory apod.)
x na stnách, za kterými jsou instalovány trubky rozvodu topení nebo komíny
x na vnjší stny
x do roh, výklenk, regál nebo za záclony (nedostatené proudní vzduchu)
x v blízkosti vstupních dveí nebo v nevytápných prostorách
x ve vlhkém prostedí nebo v prostedí s agresivní atmosférou
Zadní ást regulátoru ízení zón

Zadní ást modulaního prostorového termostatu
Voli pro nastavení
adresy BUS

Dvoupólová
svorkovnice pro
pipojení kabelu

Ped vlastním elektrickým propojením regulátor je nutné všechna zaízení bezpen odpojit od elektrické sít!
Elektrické zapojení smí provádt pouze osoba s píslušným oprávnním za dodržení platných norem, pedpis,
vyhlášek a naízení.
Regulátor ízení zón, regulátor kaskády a modulaní prostorový termostat propojte pomocí dvojžilového kabelu.
Je nutné dodržet polaritu svorek A a B! Pi náhodné zámn polarity svorek A a B se na displeji neobjeví
žádné zobrazení!
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Piazení BUS adresy pro regulátor ízení zón THETA RS (3.015264)
Zapojení jednoho nebo více regulátor ízení zón k hlavní kaskádové regulaci prove te pomocí sbrné datové linky
BUS. Protože mezi jednotlivými zaízeními regulace je vedena pouze jedna datová linka, musí být ke každému
zaízení piazena adresa BUS.
Regulátor kaskády a zón
Funkce

Regulátor ízení zón THETA RS

Adresa BUS

Hlavní regulátor kaskády

II. Regulátor kaskády

III. Regulátor kaskády

IV. Regulátor kaskády

V. Regulátor kaskády

Topné okruhy

Adresa BUS

10

Pímý - NEMIX

11

10

Smšovaný 1 - MIX-1

12

10

Smšovaný 2 - MIX-2

13

20

Pímý - NEMIX

21

20

Smšovaný 1 - MIX-1

22

20

Smšovaný 2 - MIX-2

23

30

Pímý - NEMIX

31

30

Smšovaný 1 - MIX-1

32

30

Smšovaný 2 - MIX-2

33

40

Pímý - NEMIX

41

40

Smšovaný 1 - MIX-1

42

40

Smšovaný 2 - MIX-2

43

50

Pímý - NEMIX

51

50

Smšovaný 1 - MIX-1

52

50

Smšovaný 2 - MIX-2
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Nastavení BUS adresy pro prostorový modulaní termostat RFF (3.015245)
Aby byla možná komunikace mezi
modulaním termostatem a regulátorem
kaskády a zón, je teba nastavit vhodnou
BUS adresu. Adresa BUS se nastavuje
pomocí volie kód, který je umístn uvnit
termostatu.

Nelze nastavit více než jeden modulaní
termostat se stejnou adresou BUS.
V pípad nastavení stejné adresy BUS na
dva modulaní termostaty, dojde k chybám
penosu dat a ke špatné funkci regulace.

Termostat

Adresa BUS íslo

Topné okruhy

Adresa BUS

1

1

10

Pímý - NEMIX

2

1

10

Smšovaný 1 - MIX-1

3

1

10

Smšovaný 2 - MIX-2

4

2

20

Pímý - NEMIX

5

2

20

Smšovaný 1 - MIX-1

6

2

20

Smšovaný 2 - MIX-2

7

3

30

Pímý - NEMIX

8

3

30

Smšovaný 1 - MIX-1

9

3

30

Smšovaný 2 - MIX-2

A

4

40

Pímý - NEMIX

B

4

40

Smšovaný 1 - MIX-1

C

4

40

Smšovaný 2 - MIX-2

D

5

50

Pímý - NEMIX

E

5

50

Smšovaný 1 - MIX-1

F

5

50

Smšovaný 2 - MIX-2

0
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Regulátor kaskády a zón

nevyužito

nevyužito


REGULÁTOR KASKÁDY A ZÓN (3.015244)
Elektrické pipojení
Všechny konektory a svorkovnice jsou z regulátoru
kaskády vyvedeny v jeho zadní ásti.
Na zadní stran regulátoru jsou konektory sdruženy v
jednotlivých polích s rzným barevným oznaením.
Pole oznaená MODE (X1) - malé naptí
Pole oznaená ERVEN (X2, X3, X4) - naptí el. sít
230 V 50 Hz

Každé sí ové vedení s sebou pináší rušivé vyzaování. Spínací procesy v induktivních zátžích, jako jsou motory,
stykae, erpadla, magnetické ventily atd. zpsobují krátkodobé špiky naptí. Tyto špiky se indukují do
sousedních signálových nebo sbrnicových vedení a následkem tchto indukcí jsou neoekávaná rušení pístroj.
Vodie signál a sbrnic by mly vést kolmo na vedení silová a s dostateným odstupem od nich.

Nejlepší ochrany proti rušení dosáhneme pi použití dvoužilového kabelu. Ob žíly by mly být vzájemn spleteny.
Nejlepších výsledk dosáhneme pi použití kabelu s pleteným stínním, následují kabely stínné fólií.
Nestínné kabely podléhají rušení podstatn více. Na rozdíl od kabel stínných je odstup 15 - 20 cm NUTNÝ!

Zadní ást regulátoru kaskády a zón

Zapojení na el. sí 230 V/50 Hz
ERVENÁ POLE X2, X3, X4

Zapojení malého naptí
MODRÉ POLE X1

Piazení BUS adresy
V pípad, že bude použita pouze jedna regulaní jednotka, bude jí vždy piazena BUS adresa 10. Pi zapojení více
regulaních jednotek najednou, musí mít regulace do které jsou zapojené kotle BUS adresu 10. Ostatním regulaním
jednotkám budou piazeny BUS adresy s postupným íslováním 20, 30, 40 a 50. Piazení BUS adresy se provádí v
menu regulátoru.
35

36

Zptná klapka

Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

Místo pro pipojení expanzní nádoby

Expanzní nádoba

Stop-ventil plynu - není souástí dodávky

5

6

7

8

9

20

19

18

17

16

15

22

Uzávr s vypouštním

4

14

11 Anuloid HVDT

Uzávr kotle

3

13

21

Venkovní idlo 3.024511

2

12

10 Neutralizaní box

Kotle VICTRIX PRO

1

erpadlo okruhu TUV

MIX 1

MIX 2

erpadlo pímého okruhu - zóna 3 (NEMIX)

erpadlo topného okruhu - zóna 2 (MIX-2)

Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)

Smšovací ventil zóny 2 (MIX-2)

Bezpenostní termostat*

erpadlo topného okruhu - zóna 1 (MIX-1)

Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)

Smšovací ventil zóny 1 (MIX-1)

Sonda teploty výstupu z HVDT

Filtr

NEMIX

Ped kotle nebo za anuloid na zpáteku z topení je

* Instalovat v pípad podlahového vytápní

31 Pojistný ventil zásobníku TUV

30 Uzávr vody

29 Sonda teploty TUV v boileru dolní

28 Sonda teploty TUV v boileru

27 Zásobník TUV

26 Termostatický smšovací ventil

25 Regulace ízení zóny THETA RS

24 Modulaní prostorový termostat RFF

23 Regulátor kaskády a zón THETA


Píklad instalace - konfigurace pro zapojení kotl do kaskády - hydraulické schéma

Smšovací ventil zóny 1 (MIX-1)

erpadlo topného okruhu - zóna 1 (MIX-1)

Bezpenostní termostat - zóna 1 (MIX-1)

4

5

6

230 V / 50 Hz

ADRESA 1

ADRESA 0

ZÓNA 2

Sonda teploty výstupu z HVDT

Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)

Bezpenostní termostat - zóna 2 (MIX-2)

erpadlo topného okruhu - zóna 2 (MIX-2)

Smšovací ventil zóny 2 (MIX-2)

Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)

Svorkovnice
Kotel 2

12

11

10

9

8

7

Svorkovnice
Kotel 1

BUS adresa 10

ZÓNA 1

Sonda teploty TUV v boileru

3

BOILER TUV

erpadlo okruhu TUV

2

ZÓNA 3

erpadlo pímého okruhu - zóna 3 (NEMIX)

1

18

17

16

15

14

13

Kotle VICTRIX PRO

ADRESA 2

Svorkovnice
Kotel 3

Regulátor kaskády a zón THETA

Venkovní sonda 3.024511

Hlavní vypína - není souástí dodávky

Modulaní prostorový termostat RFF

Regulace ízení zóny THETA RS



Píklad instalace - konfigurace pro zapojení kotl do kaskády - elektrické schéma
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38
29 erpadlo okruhu TUV
30 Stacionární nepímotopný boiler

15 Filtr topného systému - není souástí dodávky

24 Bezpe. termostat - zóna 2 (MIX-2)

14 Sonda teploty výstupu z HVDT

Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

9

23 Smšovací ventil zóny 1 (MIX-1)

28 erpadlo okruhu NEMIX - zóna 3

Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

8

22 Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)

13 Expanzní nádoba - není souástí dodávky

Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

7

21 erpadlo top. okruhu - zóna 1 (MIX-1)

27 Smšovací ventil zóny 2 (MIX-2)

Jímka idla teplomru

6

20 Bezpe. termostat - zóna 1 (MIX-1)

12 Místo pro pipojení expanzní nádoby

Venkovní sonda 3.024511

5

19 Modulaní prostorový termostat RFF

26 Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)

Stop-ventil plynu - není souástí dodávky

4

18 Regulace ízení zóny THETA RS

11 Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

Zptné klapky

3

17 Regulátor kaskády a zón THETA

25 erpadlo top. okruhu - zóna 2 (MIX-2)

Kulové uzávry

2

16 Anuloid

10 Bezpenostní sada pro kotle v kaskád

Kotle VICTRIX PRO

1

MIX 1

MIX 1

MIX 2

MIX 2

NEMIX

NEMIX

32 Kompenzaní ventil - není souástí dodávky

31 Sonda teploty TUV v boileru


Píklad instalace - konfigurace pro zapojení kotl do kaskády 2x THETA - hydraulické schéma

erpadlo okruhu TUV

Sonda teploty TUV v boileru

Smšovací ventil zóny 1 (MIX-1)

3

4

8

7

6

5

ADRESA 1

Svorkovnice
Kotel 2

ZÓNA 2

2

ZÓNA 1

erpadlo pímého okruhu - zóna 3 (NEMIX)

ADRESA 0

Svorkovnice
Kotel 1

BOILER TUV

1

BUS adresa 10

230 V / 50 Hz

ZÓNA 3

Smšovací ventil zóny 2 (MIX-2)

Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)

Bezpenostní termostat - zóna 1 (MIX-1)

Sonda teploty výstupu z HVDT
Regulace ízení zóny THETA RS
Modulaní prostorový termostat RFF

12
13
14

18

17

16

Kotle VICTRIX PRO

Venkovní sonda 3.024511

Regulátor kaskády a zón THETA

Hlavní vypína - není souástí dodávky

Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)

11

15

Bezpenostní termostat - zóna 2 (MIX-2)

10

ZÓNA 2-1

erpadlo topného okruhu - zóna 2 (MIX-2)

ZÓNA 1-1

9

BOILER TUV

erpadlo topného okruhu - zóna 1 (MIX-1)

ADRESA 2

Svorkovnice
Kotel 3

BUS adresa 20

ZÓNA 3-1



Píklad instalace - konfigurace pro zapojení kotl do kaskády 2x THETA - elektrické schéma
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PÍSLUŠENSTVÍ
SONDA SNÍMÁNÍ TEPLOTY ZA HVDT - B1 (BHVDT) (3.024245)
Sonda je urena pro zapojení s jedním nebo dvma kotli VICTRIX PRO. Slouží pro snímání teploty topné vody na
výstupu z hydraulického vyrovnávae dynamických tlak (HVDT), ve kterém mže docházet ke zkreslení výstupní
teploty topné vody (pi srovnání s výstupní teplotou kotl). Montuje se na výstup z HVDT do spotebních okruh.
Elektrické pipojení
Sondu pipojte na svorky S1 a S2 elektronické desky kotle.
V pípad dvou kotl zapojených jako MASTER a SLAVE zapojte sondu do kotle s adresou MASTER.
x Pipojovací kabel volte s prezy vodi mezi 0.5 až 1.5 mm2. Vodie, respektive kabel musí mít ochranný pláš .
x Maximální délka pipojovacího kabelu nesmí pesáhnout 25 metr.
Nastavení parametr
x Po pipojení sondy je teba jí v parametru P38 aktivovat (P38=1).
Pokud bude sonda pipojena a parametr P38 zstane nastaven na 0 bude kotel hlásit poruchu FE95.

BHVDT

sonda B1 = sonda BHVDT

Možnosti použití sondy BHVDT v kombinaci s ohevem TUV
Parametr P38
Sonda BHVDT
Poet
kotl

Sonda
BHVDT
použita
=1

1

Sonda
BHVDT
nepoužita
=0

Nabíjecí
erpadlo = 1

X

1

X

1

X

2

X

2

X

40

Parametr P17
Ohev TUV
Sonda
BHVDT

Sonda NTC výstupu
z kotle

X

nepoužita

topení
ohev TUV

X

topení

ohev TUV

topení
ohev TUV

pouze jako limitní termostat

topení

pouze jako limitní termostat

topení
ohev TUV

pouze jako limitní termostat

Tícestný
ventil = 0

X
nedovoleno
X



SONDA VENKOVNÍ TEPLOTY (3.015266)
Sondu snímání venkovní teploty je nutné zapojit do kotle pomocí dvoužilového vodie na svorky G, J. Maximální délka kabelu o prezu 0,5 - 1,5 mm2 nesmí pesáhnout vzdálenost 50 m.
Sonda musí být instalována na severní nebo severozápadní stran objektu (pokud je to možné), ve výšce alespo 3 m od zem. Sondu instalujte tak, aby nebyla vystavena náhlým poryvm vtru, úinkm pímého sluneního záení nebo pípadným zásahm nepovolaných osob.
Dv hmoždinky a šrouby jsou souástí dodávky sady.

Sonda je urena pouze pro kotle ady VICTRIX PRO (samostatná instalace, nebo instalace v jednoduché
kaskád). Je tvoena NTC idlem 12k /25°C a dvoupólovou svorkovnicí pro pipojení kabelu. Je urena pro
montáž do venkovního prostedí - stupe elektrického krytí sondy IP 66.
Dle venkovní teploty (TE) a dle nastavení ekvitermní kivky (1-10) upravuje elektronika kotle maximální výstupní
teplotu otopné vody (TM) do vytápcího okruhu.
Nastavení ekvitermní kivky se provádí v parametru P14, offset (nulový bod) se nastavuje v parametru P15.
Maximální teplota otopné vody je omezena parametrem P01.
Pi nastavení P14 = 0 kotel pouze zobrazuje venkovní teplotu, ale nepracuje podle ekvitermní kivky.

Ekvitermní kivky

Tento graf je vytvoen pi hodnot offsetu P15 = 30°C. Zmnou offsetové hodnoty se zmní nulový bod kivky výstupní teploty.

POZOR - Venkovní sondu 3.015266 nelze použít ke kotlm nižších výkonových ad ani k regulátoru THETA.
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ÍDÍCÍ JEDNOTKA CAR RSC (3.020358)
ídící jednotka CAR RSC mže ídit:
x Jeden kotel, nebo „Jednoduchou kaskádu“ kotl VICTRIX PRO.
x Pímý topný okruh (asový program, v kombinaci s venkovním idlem 3.1015266 ekvitermní ízení)
x Ohev TUV

ídící jednotka CAR RSC se propojí s kotlem VICTRIX PRO stínným dvojžilovým vodiem o prezu 0,5-1mm2,
komunikace probíhá po sbrnici BUS. Pro ádnou funkci jednotky musí být adresa kotle vždy nastavena na hodnotu
0! Zapojení idel, erpadel, pípadn sady pro pipojení nepímotopného zásobníku (pouze samostatná instalace)
se provádí na svorkovnici kotle VICTRIX PRO (v „Jednoduché kaskád“ na kotli MASTER).

Protože je ídící jednotka CAR RSC založena na koncepci regulátoru THETA, jsou možnosti její parametrizace velice obdobné jako u kaskádového a zónového regulátoru 3.015244 (stejná menu i parametry). Pro orientaci v menu a
parametrech mžete použít rovnž servisní dokumentaci THETA (software 3.0), nebo jsou parametry stejn íslovány a mají stejný význam.
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REGULÁTOR KASKÁDY A ZÓN (3.015244)
Kotel je pipraven pro zapojení regulace kaskády
a zón po sbrnici BUS.
Jeden regulátor kaskády mže ídit maximáln 3
zóny (2 z nich pípadn smšované) a
nepímotopný boiler. Vzhledem k tomu, že lze
zapojit maximáln 5 regulátor kaskády (z nichž
pouze do jednoho, zvaného MASTER, budou
pipojeny kotle), je možné ídit až 15 zón (10 z
nich pípadn smšovaných) a 5 nepímotopných
boiler.

Tato volitelná píslušenství jsou k dispozici jako samostatné sady ke kotli a lze je dodat na objednávku. Regulátor
kaskády a zón se propojuje s kotli dvojžilovým stínným kabelem a je napájen 230 V/50 Hz.
Regulátor kaskády a zón:
x až 8 kotl VICTRIX PRO
x 3 zóny (2 z nich smšované) a nepímotopný boiler TUV
x ízení teploty TUV v boileru
x solární okruh
x možnost napojení až 5 regulátor po sbrnici
x systém auto-diagnostiky pro zobrazení pípadných poruch funkce kotle na displeji
x nastavení dvou rzných teplot prostedí (komfort - útlum)
x jednoduchá volba režim pro jednotlivé okruhy
- trvalý provoz pi teplot komfort
- trvalý provoz pi teplot útlum
- trvalý provoz pi nezámrzné teplot

REGULÁTOR ÍZENÍ ZÓNY THETA RS (3.015264)
Jednotka ízení zóny je napojena pímo do regulátoru kaskády po sbrnici
BUS. Multifunkní displej umožuje jednoduché sledování provozních
parametr, teplot kotle i topného okruhu. Jednotlivé parametry lze
upravovat pímo v jednotce ízení zón (není nutná úprava hodnot v regulaci
kaskády). Digitální programovatelný klimatický termostat obsažený v
jednotce umožuje zmnit hodnoty výstupní vody do topného okruhu,
pípadn úpravu kivky teploty pro ízenou zónu). Na displeji lze také
zobrazovat chybová hlášení.

PROSTOROVÝ MODULANÍ TERMOSTAT RFF (3.015245)
Prostorový modulaní termostat je napojen do regulátoru kaskády po
sbrnici BUS. Snímá teplotu v místnosti a umožuje runí zmnu nastavení
režim a úpravu teploty (+/- 6 °C). Uživatelské funkce mohou být blokovány
a termostat mže sloužit pouze jako idlo prostorové teploty.
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TEPLOTNÍ SONDY PRO REGULÁTOR THETA
VENKOVNÍ SONDA (3.024511)
Sonda venkovní teploty pro regulátor THETA. Instaluje se na severní i severozápadní stranu budovy do výšky min. 3m nad terénem. Propojení s regulátorem THETA
dvojžilovým vodiem o prezu 0,5-1,5 mm2. Maximální délka 100m. Charakteristika
KTY 2 k pi 25 °C.
Do regulátoru THETA je možno zapojit dv venkovní sondy (nap. SEVER/JIH) a poté
pro topné okruhy vybrat podle které sondy mají fungovat. Druhá venkovní sonda se
pipojí na variabilní vstup VE2 nebo VE3.

PÍLOŽNÁ SONDA SNÍMÁNÍ TEPLOTY TOPNÉHO OKRUHU (3.015267)
Slouží ke snímání teploty smšovaných zón, nebo jako sonda snímání teploty za
HVDT. Píložná sonda, v balení piložen pásek pro pichycení na trubku.
Charakteristika KTY 2 k pi 25 °C.

SONDA SNÍMÁNÍ TEPLOTY V NEPÍMOTOPNÉM ZÁSOBNÍKU (3.015268)
Slouží ke snímání teploty v nepímotopném zásobníku TUV. Sonda je urena pro
montáž do jímky. Lze použít i pro snímání teploty topného okruhu, pokud je teba
sonda do jímky. Charakteristika KTY 2 k pi 25 °C.

SONDA SNÍMÁNÍ TEPLOTY OKRUHU SOLAR (3.019374)
Slouží ke snímání teploty solárního kolektoru. Sonda je urena pro montáž do jímky.
Charakteristika PT 1000.

PODP RNÝ PANEL REGULACE KASKÁDY A ZÓN (3.015265)

Panel regulátoru kaskády a zón je uren pro montáž
na stnu. Souástí sady jsou 3 ks hmoždinek, 3 ks
šroub, konektory zapojení kód. 3.015269 a šablona
pro snadné pedvrtání otvor ve zdi. Regulátor
kaskády a zón se upevuje do nosie pomocí šroub
a patek, které jsou souástí regulátoru.
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THETA WEBCONTROL (3.024244)
Popis zaízení
WebControl je ve své podstat komunikaní interface, který zajiš uje pevod interní komunikaní sbrnice regulátoru
THETA na ethernetové rozhraní. Zapojení pístroje WebControl do vnitní sít (LAN) umožuje pistupovat na regulátor THETA pes webový prohlíže. Tak lze nastavovat a prohlížet veškeré uživatelské a pípadn i servisní parametry regulátoru THETA vzdálen pes PC.
WebControl je rovnž možné zaregistrovat na portálu výrobce (zdarma), což umožuje zasílání poruchových hlášení
regulátoru THETA na servisní e-mail. Rozhraní portálu je však dostupné pouze v nmeckém a anglickém jazyce a
servisní hlášení jsou posílána pouze v jazyce nmeckém. Protože je však pro vzdálenou obsluhu primárn dležité
dozvdt se o poruše vas, lze této služby využít, na základ e-mailu provést standardní pipojení pímo na IP adresu WebControlu a nahlédnout poruchu standardn v eském jazyce v menu Alarmy.
Pedpoklady pro ádnou funkci
Pipojení:
 sí ové napájení pístroje WebControl (230VAC)
 pipojení do komunikaní sít (LAN, pípadn smrování port pro WAN) konektor RJ 45
 dvoužilové pipojení na sbrnici regulátoru THETA
Nastavení komunikace:
 v rámci LAN pidlená IP adresa, znalost masky a brány sít
 konektivita a pidlená statická IP adresa pro obsluhu v rámci Internetu
Obsluha:
 PC s OS Windows XP a vyšším
 libovolný internetový prohlíže s nainstalovaným softwarem JAVA verze 1.6 a vyšší
(Javu poskytuje spolenost Oracle; viz www.oracle.com nebo www.java.com)
————

Ethernet / komunikace v rámci Internetu

Komunikace BUS
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HYDRAULICKÉ PÍSLUŠENSTVÍ - SAMOSTATNÁ INSTALACE - VICTRIX PRO 35-55
Název

Strana

Objednací kód

BEZPENOSTNÍ SADA PRO SAMOSTATNÝ KOTEL

48

3.023949

SADA PRO PIPOJENÍ NEPÍMOTOPNÉHO ZÁSOBNÍKU

49

3.023950

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU

50

3.023951

M - výstup do topného systému
R - zpáteka z topného systému
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HYDRAULICKÉ PÍSLUŠENSTVÍ - SAMOSTATNÁ INSTALACE - VICTRIX PRO 80-100-120
Název

Strana

Objednací kód

BEZPENOSTNÍ SADA PRO SAMOSTATNÝ KOTEL

48

3.023949

SADA PRO PIPOJENÍ NEPÍMOTOPNÉHO ZÁSOBNÍKU

49

3.023950

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU

51

3.023952

M - výstup do topného systému
R - zpáteka z topného systému
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BEZPENOSTNÍ SADA PRO SAMOSTATNÝ KOTEL (3.023949)
Bezpenostní sada INAIL je dodávána jako volitelné píslušenství kotl ady VICTRIX PRO. Zabezpeovací prvky
odpovídají primárn pedpism italské legislativy, nicmén nejsou v rozporu s legislativou eskou.

Legenda:
1.
tsnní 44x34x2
2.
jímka pro termostat
3.
mosazná zátka G1/2“
4.
tícestný kohout
5.
teplomr 0-120 °C
6.
havarijní termostat 95 °C
7.
spína maximálního tlaku 3 bar
10. mosazná zátka G3/4“
11. kompenzaní smyka
12. tlakomr 0-6 bar
13. spína minimálního tlaku 0,9 bar
14. trubka výstupu izolovaná
15. trubka zpáteky izolovaná
M
výstup do topného systému
R
zpáteka z topného systému

Elektrické zapojení bezpenostní sady INAIL

Havarijní
termostat

230 V

48

Bezpenostní
spína max.
tlaku

Bezpenostní
spína min.
tlaku

Pívod el. energie ke
kotli



SADA PRO PIPOJENÍ NEPÍMOTOPNÉHO ZÁSOBNÍKU TUV (3.023950)
Sada je urena pouze pro zapojení s jedním kotlem VICTRIX PRO (samostatná instalace kotle).
Po pipojení sady je kotel pipraven k provozu v režimu vytápní a ohevu TUV v nepímotopném zásobníku.
Ohev TUV je koncipován jako provoz s absolutní pedností dle žádané teploty TUV.

VICTRIX PRO 35-55

VICTRIX PRO 80-100-120

Legenda:
M
výstup z kotle
R
zpáteka do kotle
MU výstup do zásobníku
RU zpáteka ze zásobníku
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HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU (3.023951)
Hydraulický vyrovnáva dynamických tlak 3.023951 je uren pro samostatnou instalaci kotle VICTRIX PRO 35-55.
HVDT se instaluje pod kotel. Souástí sady je filtr topného systému a izolace HVDT.

Legenda:
1.
tsnní 44x34x2
2.
HVDT DN 100
3.
tsnní 72x55x2
4.
koleno 90°
5.
dvojvsuvka 2“1/2
6.
filtr
M
výstup do topného systému
R
zpáteka z topného systému

tlaková ztráta (Pa)

tlaková ztráta (mm H2O)

Tlaková ztráta filtru

prtok (l/h)
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HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU (3.023952)
Hydraulický vyrovnáva dynamických tlak 3.023952 je uren pro samostatnou instalaci kotle VICTRIX PRO 80-100120. HVDT se instaluje pod kotel. Souástí sady je filtr topného systému a izolace HVDT.

Legenda:
1.
tsnní 44x34x2
2.
HVDT DN 125
3.
tsnní 72x55x2
4.
koleno 90°
5.
dvojvsuvka 2“1/2
6.
filtr
M
výstup do topného systému
R
zpáteka z topného systému

tlaková ztráta (Pa)

tlaková ztráta (mm H2O)

Tlaková ztráta filtru

prtok (l/h)
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HYDRAULICKÉ PÍSLUŠENSTVÍ - INSTALACE V KASKÁD - VICTRIX PRO 35-55
Výrobce pipravil pro adu kotl VICTRIX PRO kompletní sadu hydraulického píslušenství, které umožní zapojení
dvou až pti kotl do kaskády vetn bezpenostní sady INAIL a vhodného hydraulického vyrovnávae dynamických
tlak.
Pro adu kotl VICTRIX PRO 35-55 mají tyto sady závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).

Název

Strana

Objednací kód

SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DVOU KOTL V KASKÁD

53

3.023953

SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DALŠÍHO KOTLE DO KASKÁDY

54

3.023954

BEZPENOSTNÍ SADA PRO KOTLE V KASKÁD

55

3.023955

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL DO 100 kW

56

3.020839

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL DO 200 kW

57

3.021377

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL DO 400 kW

58

3.021378

52

Kóta

2 kotle

3 kotle

4 kotle

5 kotl

X

2120

2920

3720

4520

Y

1917

1959

2001

2043

Z

58

100

142

184



SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DVOU KOTL V KASKÁD (3.023953)
Sada pro hydraulické pipojení dvou kotl v kaskád 3.023953 umožuje propojení do kaskády dvou kotl VICTRIX
PRO 35-55. Sada obsahuje veškerá tsnní, izolace, kulové uzávry a zptné klapky.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).

Výstupynapravéstran

Výstupynalevéstran
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SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DALŠÍHO KOTLE DO KASKÁDY (3.023954)
Sada pro hydraulické pipojení dalšího kotle do kaskády 3.023954 umožuje pipojení dalšího kotle VICTRIX PRO
35-55 ke kaskád dvou kotl VICTRIX PRO 35-55. Sada obsahuje veškerá tsnní, izolace, kulové uzávry a zptné klapky. Celkov lze pomocí tchto sad propojit kaskádu až pti kotl VICTRIX PRO 35-55.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).


Sada pro hydraulické pipojení
dvou kotl v kaskád 3.023953

Výstupynalevéstran
54

Sada pro hydraulické pipojení
dalšího kotle do kaskády
3.023954

Výstupynapravéstran



BEZPENOSTNÍ SADA PRO KOTLE V KASKÁD (3.023955)
Bezpenostní sada pro kotle v kaskád 3.023955 je dodávána jako volitelné píslušenství ke kaskád kotl ady
VICTRIX PRO 35-55. Zabezpeovací prvky odpovídají primárn pedpism italské legislativy, nicmén nejsou v rozporu s legislativou eskou.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).

Legenda:
1.
tsnní 44x34x2
2.
jímka pro termostat
3.
mosazná zátka G1/2“
4.
tícestný kohout
5.
teplomr 0-120 °C
6.
havarijní termostat 95 °C
7.
spína maximálního tlaku 3 bar
8.
trubka zpáteky izolovaná
9.
trubka výstupu izolovaná
10. kompenzaní smyka
11. tlakomr 0-6 bar
12. spína minimálního tlaku 0,9 bar
13. mosazná zátka G3/4“
14. mosazná zátka G1/4“
15. mosazná zátka G3/4“
M
výstup do topného systému
R
zpáteka z topného systému
Elektrické zapojení bezpenostní sady INAIL
Havarijní
termostat

230 V

Bezpenostní
spína max.
tlaku

Bezpenostní
spína min.
tlaku

Pívod el. energie ke
kotlm
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HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL

DO 100 kW (3.020839)

Hydraulický vyrovnáva tlaku pro kaskádu kotl 3.020839 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO 35-55 do výkonu
100 kW. Izolace, tsnní, držák pro instalaci na stnu a podstavec pro instalaci na podlahu jsou souástí dodávky.
Závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).
Graf pro výbr vhodného HVDT ke kaskád kotl naleznete na stran 66.

Legenda:
1.
odvzdušovací ventil
2.
kulový kohout
3.
píprava pro jímku (jímka není souástí dodávky)
4.
HVDT objem 12 litr
5.
vypouštcí ventil
Držák na stnu
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Podstavec na podlahu



HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL

DO 200 kW (3.021377)

Hydraulický vyrovnáva tlaku pro kaskádu kotl 3.021377 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO 35-55 do výkonu
200 kW. Izolace, tsnní, držák pro instalaci na stnu a podstavec pro instalaci na podlahu jsou souástí dodávky.
Závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2).
Graf pro výbr vhodného HVDT ke kaskád kotl naleznete na stran 66.

Legenda:
1.
odvzdušovací ventil
2.
kulový kohout
3.
píprava pro jímku (jímka není souástí dodávky)
4.
HVDT objem 25 litr
5.
vypouštcí ventil
Držák na stnu

Podstavec na podlahu
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HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL

DO 400 kW (3.021378)

Hydraulický vyrovnáva tlaku pro kaskádu kotl 3.021378 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO 35-55 do výkonu
400 kW. Izolace, tsnní, držák pro instalaci na stnu a podstavec pro instalaci na podlahu jsou souástí dodávky.
Na stran kotle závitové pipojení DN 65 (G 2“1/2), na spotební stran píruba DN 100.
Graf pro výbr vhodného HVDT ke kaskád kotl naleznete na stran 66.

Legenda:
1.
odvzdušovací ventil
2.
kulový kohout
3.
píprava pro jímku (jímka není souástí dodávky)
4.
HVDT objem 69 litr
5.
vypouštcí ventil

Držák na stnu
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HYDRAULICKÉ PÍSLUŠENSTVÍ - INSTALACE V KASKÁD - VICTRIX PRO 80-100-120
Výrobce pipravil pro adu kotl VICTRIX PRO kompletní sadu hydraulického píslušenství, které umožní zapojení
dvou až pti kotl do kaskády vetn bezpenostní sady INAIL a vhodného hydraulického vyrovnávae dynamických
tlak.
Pro adu kotl VICTRIX PRO 80-100-120 mají tyto sady pírubové pipojení DN 100.

Název

Strana

Objednací kód

SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DVOU KOTL V KASKÁD

60

3.023959

SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DALŠÍHO KOTLE DO KASKÁDY

61

3.023960

REDUKCE PRO PIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH SAD DN 100

62

3.023966

BEZPENOSTNÍ SADA PRO KOTLE V KASKÁD

63

3.023961

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL DO 350 kW

64

3.023965

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL DO 600 kW

65

3.023962
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SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DVOU KOTL V KASKÁD (3.023959)
Sada pro hydraulické pipojení dvou kotl v kaskád 3.023959 umožuje propojení do kaskády dvou kotl VICTRIX
PRO 80-100-120. Sada obsahuje veškerá tsnní, izolace, kulové uzávry a zptné klapky.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Pírubové pipojení DN 100.

Výstupynapravéstran

Výstupynalevéstran
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SADA PRO HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ DALŠÍHO KOTLE DO KASKÁDY (3.023960)
Sada pro hydraulické pipojení dalšího kotle do kaskády 3.023960 umožuje pipojení dalšího kotle VICTRIX PRO
80-100-120 ke kaskád dvou kotl VICTRIX PRO 80-100-120. Sada obsahuje veškerá tsnní, izolace, kulové uzávry a zptné klapky. Celkov lze pomocí tchto sad propojit kaskádu až pti kotl VICTRIX PRO 80-100-120.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Pírubové pipojení DN 100.

Sada pro hydraulické pipojení
dvou kotl v kaskád 3.023959



Sada pro hydraulické pipojení
dalšího kotle do kaskády
3.023960



Výstupynapravéstran

Výstupynalevéstran
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REDUKCE PRO PIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH SAD DN 100 (3.023966)
Redukce pro pipojení hydraulických sad DN 100 umožuje k hydraulickým sadám pro kotle VICTRIX PRO 80-100120 (3.023959 a 3.023960) pipojit kotle VICTRIX PRO 35-55. Sada se skládá ze dvou trubek, které kompenzují rozdíl v rozmrech VICTRIX PRO 35-55 a VICTRIX PRO 80-100-120. Sada obsahuje veškerá tsnní, izolace.

Díly oznaené šedou barvou jsou souástí redukce pro pipojení dalšího kotle do kaskád 3.023966, zbytek je souástí sady pro hydraulické pipojení dvou kotl v kaskád 3.023959 nebo sady pro hydraulické pipojení dalšího
kotle do kaskády 3.023960.
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BEZPENOSTNÍ SADA PRO KOTLE V KASKÁD (3.023961)
Bezpenostní sada pro kotle v kaskád 3.023961 je dodávána jako volitelné píslušenství ke kaskád kotl ady
VICTRIX PRO 80-100-120. Zabezpeovací prvky odpovídají primárn pedpism italské legislativy, nicmén nejsou
v rozporu s legislativou eskou.
V závislosti na požadavcích instalace je možné zvolit výstup z hydraulických sbra na levou nebo pravou stranu.
Pírubové pipojení DN 100.

Legenda:
1.
tsnní DN 100
2.
jímka pro termostat
3.
mosazná zátka G1/2“
4.
tícestný kohout
5.
teplomr 0-120 °C
6.
havarijní termostat 95 °C
7.
spína maximálního tlaku 3 bar
8.
trubka zpáteky izolovaná
9.
trubka výstupu izolovaná
10. kompenzaní smyka
11. tlakomr 0-6 bar
12. spína minimálního tlaku 0,9 bar
13. matky M16
14. podložky
15. mosazná zátka G3/4“
16. šrouby M16 x 65
M
výstup do topného systému
R
zpáteka z topného systému
Elektrické zapojení bezpenostní sady INAIL
Havarijní
termostat

230 V

Bezpenostní
spína max.
tlaku

Bezpenostní
spína min.
tlaku

Pívod el. energie ke
kotlm

63



HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL

DO 350 kW (3.023965)

Hydraulický vyrovnáva tlaku pro kaskádu kotl 3.023965 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO 80-100-120 do
výkonu 350 kW. Izolace, tsnní, držák pro instalaci na stnu a podstavec pro instalaci na podlahu jsou souástí
dodávky.
Pírubové pipojení DN 100.
Graf pro výbr vhodného HVDT ke kaskád kotl naleznete na stran 66.

Legenda:
1.
odvzdušovací ventil
2.
kulový kohout
3.
píprava pro jímku (jímka není souástí dodávky)
4.
HVDT objem 42 litr
5.
vypouštcí ventil
Držák na stnu
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Podstavec na podlahu



HYDRAULICKÝ VYROVNÁVA TLAKU PRO KASKÁDU KOTL

DO 600 kW (3.023962)

Hydraulický vyrovnáva tlaku pro kaskádu kotl 3.023962 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO 80-100-120 do
výkonu 600 kW. Izolace, tsnní, držák pro instalaci na stnu a podstavec pro instalaci na podlahu jsou souástí
dodávky.
Pírubové pipojení DN 100.
Graf pro výbr vhodného HVDT ke kaskád kotl naleznete na stran 66.

Legenda:
1.
odvzdušovací ventil
2.
kulový kohout
3.
píprava pro jímku (jímka není souástí dodávky)
4.
HVDT objem 85 litr
5.
vypouštcí ventil
Držák na stnu

Podstavec na podlahu
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GRAF PRO DIMENZOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO VYROVNÁVAE DYNAMICKÝCH TLAK

Podstavec na podlahu
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Držák na stnu



PODP RNÝ RÁM PRO INSTALACI KOTLE (3.024246)
Podprný rám pro instalaci kotle 3.024246 je uren pro zavšení jednoho kotle ady VICTRIX PRO. Rámy se dají
spojovat lineárn (strana 68) i „zády k sob“ (strana 69). Rámy umožují umístní kotle i kotl do prostoru (nemusí
být u zdi). Veškeré spojovací prvky jsou souástí dodávky.

PODP RNÝ RÁM

VICTRIX PRO 35-55

VICTRIX PRO 35-55

VICTRIX PRO 80-100-120

VICTRIX PRO 80-100-120
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Lineární instalace na rámech 5 kotl VICTRIX PRO 35-55

Lineární instalace na rámech 5 kotl VICTRIX PRO 80-100-120

68


Instalace na rámech „zády k sob“ (pohled shora)

Poet kotl

Kóta X

2

2125

3

2925

4

3725

5

4525
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NEUTRALIZÁTOR KONDENZÁTU (3.019857)
Neutralizátor kondenzátu 3.019857 je uren pro samostatnou instalaci kotle VICTRIX PRO.
Nápl 3,48 kg. Držák na stnu je souástí základní dodávky.

NEUTRALIZÁTOR KONDENZÁTU (3.019464)
Neutralizátor kondenzátu 3.019464 je uren pro kaskádu kotl VICTRIX PRO.
Nápl 12 kg. Držák na stnu je souástí základní dodávky.

NÁHRADNÍ GRANULÁT DO NEUTRALIZÁTORU (3.019865)
Náhradní nápl do neutralizátor kondenzátu. Obsah 2x 1,3 kg.
Pro doplnní neutralizátoru kondenzátu 3.019857 objednat 1 ks 3.019865.
Pro doplnní neutralizátoru kondenzátu 3.019464 objednat 2 ks 3.019865.
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ODKOUENÍ KOTL

VICTRIX PRO

Kotel je z výroby dodáván v konfiguraci B23 - nucený odvod spalin, sání vzduchu pro spalování z vnitního prostoru.
Kotel pisává vzduch pes zadní rám kotle.

ADAPTÉR PRO KOAXIÁLNÍ ODKOUENÍ Ø 80/125 (3.80125V)
Pro zmnu konfigurace kotle na typ C - nucený odvod spalin, sání vzduchu z venkovního prostoru je teba
namontovat adaptér pro koaxiální odkouení Ø 80/125 3.80125V. Poté je kotel pipraven pro montáž koaxiálního
odkouení Ø 80/125.

ROZDLOVA Ø 80/125 NA Ø 80/80 (R801258080)
V pípad požadavku na dlené odkouení je teba instalovat adaptér pro koaxiální odkouení Ø 80/125 3.80125V a
rozdlova Ø 80/125 na Ø 80/80 R801258080.
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VERTIKÁLNÍ SADA Ø 80 (PP80DRHS)

Sada obsahuje:

72

6

Prchodka stechou Ø 125 - 25°/50° šikmá erná - 1 ks

8

Komín Ø 80/125 s hlavicí - výfuk - 1 ks



PÍSLUŠENSTVÍ ODKOUENÍ Ø 80

Pozice Popis

Kód
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VERTIKÁLNÍ SADA Ø 80/125 (3.015243)

Sada obsahuje:

74

1

Adaptér pro koaxiální odkouení Ø 80/125 - 1 ks

8

Prchodka stechou Ø 125 - 25°/50° šikmá erná - 1 ks

9

Komín Ø 80/125 s hlavicí - výfuk - 1 ks

10

Manžeta vnitní krycí Ø 125 - 1 ks



PÍSLUŠENSTVÍ ODKOUENÍ Ø 80/125

Pozice Popis

Kód
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KASKÁDOVÝ SYSTÉM ODKOUENÍ PRO 2 KOTLE VICTRIX PRO

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 2 KOTLE VICTRIX PRO 35 (45212580)
Prmr 125 mm, komín od DN 160. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 2 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 2 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 125/1000 mm - 2 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 125 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 2 KOTLE VICTRIX PRO 55 / VICTRIX PRO 80 (45216080)
Prmr 160 mm, komín od DN 160. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 2 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 2 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 160/1000 mm - 2 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 160 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 2 KOTLE VICTRIX PRO 100 (45220080)
Prmr 200 mm, komín od DN 250. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 2 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 2 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 200/1000 mm - 2 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 200 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 2 KOTLE VICTRIX PRO 120 (45225080)
Prmr 250 mm, komín od DN 250. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 2 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 2 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 250/1000 mm - 2 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 250 - 1 ks

Spalinová cesta musí být navržena a realizována v souladu s platnou legislativou, zejména pak s SN 73 4201:2010
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KASKÁDOVÝ SYSTÉM ODKOUENÍ PRO 3 KOTLE VICTRIX PRO

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 3 KOTLE VICTRIX PRO 35 (45316080)
Prmr 160 mm, komín od DN 200. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 3 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 3 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 160/1000 mm - 3 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 160 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 3 KOTLE VICTRIX PRO 55 (45316080)
Prmr 160 mm, komín od DN 160. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 3 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 3 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 160/1000 mm - 3 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 160 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 3 KOTLE VICTRIX PRO 80 (45316080)
Prmr 160 mm, komín od DN 200. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 3 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 3 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 160/1000 mm - 3 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 160 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 3 KOTLE VICTRIX PRO 100 (45320080)
Prmr 200 mm, komín od DN 250. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 3 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 3 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 200/1000 mm - 3 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 200 - 1 ks

Spalinová cesta musí být navržena a realizována v souladu s platnou legislativou, zejména pak s SN 73 4201:2010
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KASKÁDOVÝ SYSTÉM ODKOUENÍ PRO 4 KOTLE VICTRIX PRO

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 4 KOTLE VICTRIX PRO 35 (45420080)
Prmr 200 mm, komín od DN 200. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 4 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 4 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 200/1000 mm - 4 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 200 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 4 KOTLE VICTRIX PRO 55 (45420080)
Prmr 200 mm, komín od DN 200. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 4 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 4 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 200/1000 mm - 4 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 200 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 4 KOTLE VICTRIX PRO 80 (45420080)
Prmr 200 mm, komín od DN 250. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 4 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 4 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 160/1000 mm - 4 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 200 - 1 ks

KASKÁDOVÝ SYSTÉM PRO 4 KOTLE VICTRIX PRO 100 (45425080)
Prmr 250 mm, komín od DN 250. Sada obsahuje:
1

Redukce Ø 110/80 se zptnou klapkou s odvodem kondenzátu a sifonem - 4 ks

2

Koleno Ø 110/87° - 4 ks

3

Prodloužení s odbokou 45° Ø 250/1000 mm - 4 ks

4

Revizní zátka s odtokem kondenzátu Ø 250 - 1 ks

Spalinová cesta musí být navržena a realizována v souladu s platnou legislativou, zejména pak s SN 73 4201:2010
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DÉLKY ODKOUENÍ
Typkotle

VertikálníØ80
pouzevýfuk

VICTRIXPRO35

24,0m

VICTRIXPRO55

30,0m

VICTRIXPRO80

28,0m

VICTRIXPRO100

14,0m

VICTRIXPRO120

8,5m

Typkotle

Vertikální
Ø80/125

VICTRIXPRO35

11,5m

VICTRIXPRO55

18,0m

VICTRIXPRO80

15,0m

VICTRIXPRO100

11,0m

VICTRIXPRO120

6,0m

Typkotle

VertikálníØ80
sání/výfuk

VICTRIXPRO35

9,0m/9,0m

VICTRIXPRO55

16,0m/16,0m

VICTRIXPRO80

12,0m/12,0m

VICTRIXPRO100

9,0m/9,0m

VICTRIXPRO120

3,0m/3,0m

Typkotle

HorizontálníØ80
pouzevýfuk

VICTRIXPRO35

24,0m

VICTRIXPRO55

30,0m

VICTRIXPRO80

28,0m

VICTRIXPRO100

14,0m

VICTRIXPRO120

8,5m

Typkotle

Horizontální
Ø80/125

VICTRIXPRO35

8,0m

VICTRIXPRO55

14,5m

VICTRIXPRO80

11,0m

VICTRIXPRO100

8,0m

VICTRIXPRO120

5,0m



B23



C33

výfuk spalin

Rozdlova
R801258080

sání vzduchu

Adaptér
3.80125V



B23



C13

79



TABULKA FAKTOR

EKVIVALENTNÍCH DÉLEK

Koncentrické odkouení Ø 80/125
Typ potrubí

Ekvivalentní délka
koncentrické trubky
Ø 80/125 v metrech

Koncentrická trubka Ø 80/125 1m
1,0 m

Koncentrické koleno 90° Ø 80/125
1,9 m

Koncentrické koleno 45° Ø 80/125
1,4 m

Odkouení Ø 80
Typ potrubí

Ekvivalentní délka
trubky Ø 80
v metrech

Trubka Ø 80 1m
1,0 m

Koleno 90° Ø 80
2,1 m

Koleno 45° Ø 80
1,3 m

Každý jednotlivý díl odkouení má odpor odpovídající urité délce trubky stejného prmru v metrech. V pípad
instalace, kde je nutné použít jiné komponenty, je teba provést výpoet, kde od maximální délky ze strany 79 odetete ekvivalentní délky daného komponentu.
Píklad: chceme pidat koleno 90°ke koncentrickému systému Ø 80/125, tak musíme odeíst 1,9 m od maximální
povolené délky.
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POZNÁMKY:
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