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1 Úvod 
 

 

Tieto pokyny sú určené pre projektantov a technikov, ktorí riešia vykurovacie 

systémy s plynovými závesnými kondenzačnými kotlami.  

Odporúčame vám prečítať si tieto pokyny dôkladne a v prípade nejasností alebo 

doplňujúcich informácií volať Vášmu dodávateľovi. Samostatný návod na použitie 

a inštaláciu je dodávaný s kotlom pre používateľov kotlov ústredného kúrenia 

ATAG. Spoločnosť ATAG nezodpovedá za akékoľvek následky chýb alebo 

nedostatkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v pokynoch na inštaláciu alebo v 

používateľskom návode. Spoločnosť ATAG si navyše vyhradzuje právo meniť 

svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.  

Každý kotol je vybavený identifikačným štítkom. Podrobne si preštudujte 

informácie na štítku a overte, či je kotol vhodný do zamýšľaného prostredia, 

napríklad vzhľadom na typ plynu, zdroj energie a klasifikáciu výfukových plynov.  

 

Pre inštaláciu kotlov ústredného kúrenia ATAG platia tieto predpisy:  

 

Legislatíva a predpisy Bezpečnosť práce s plynom (Inštalácia a použitie). Všetky 

plynové spotrebiče musia byť podľa zákona nainštalované odborne spôsobilou 

osobou a v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi pre prácu s plynom. 

Nesprávna inštalácia spotrebiča môže viesť k súdnemu stíhaniu.  

Musí byť dodržaný aktuálne platný predpis pre elektrickú energiu v práci a taktiež 

príslušné aktuálne znenia slovenských noriem. Kotol ATAG série XL  je 

certifikovaný spotrebič a nesmie byť modifikovaný alebo inštalovaný akýmkoľvek 

spôsobom odporujúcim tejto inštalačnej príručke. Pokyny výrobcu sa nesmú v 

žiadnom smere interpretovať tak, že ich platnosť ruší platnosť štatutárnych 

povinností. Kotol ATAG XL je určený pre ústredné kúrenie. Tieto kotly musia byť 

zapojené podľa týchto pokynov a všetkých noriem týkajúcich sa inštalácie 

vzhľadom na časť kotla, ktorá má byť zapojená.  

 

Pri dodaní kotla poskytnite zákazníkovi jasné pokyny o jeho použití; 

predložte zákazníkovi používateľský návod a záručný list.  

Prácu na inštalácii smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník s 

vykalibrovaným zariadením.  

 

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy:  

 

Všetka práca na kotli musí byť vykonaná v suchom prostredí. 

Kotly ATAG nesmú byť nikdy prevádzkované bez krytu, ak to nie je nutné 

na účely údržby alebo úprav  

Nikdy nedovoľte, aby sa elektrické alebo elektronické komponenty dostali 

do styku s vodou.  

 
 



5 

2 Všeobecný popis 
 

ATAG XL je modulačný a kondenzačný kotol pre ÚK. 

Kotol má jeden alebo dva nerezové výmenníky tepla s hladkými rúrkami. High-tec 

kotol s odolnými materiálmi vhodný na použitie pre otvorené aj uzavreté kaskádové 

spalinové systémy. 

 

Kotol využíva na prípravu tepla (zemný) plyn. Toto teplo je prenášané výmenníkom 

tepla do vykurovacej vody. Rýchle schladenie spalín spôsobuje kondenzáciu. To je 

príčinou vysokej účinnosti. Cez zabudovanú zápachovú uzávierku sa odvádza 

vzniknutý kondenzát, ktorý nemá negatívny vplyv na výmenník a jeho funkciu. 

 

Kotol je vybavený vlastnou reguláciou výmenníka tepla, ktorá je zabudovaná 

v kaskádovej regulácii. Riadiaca jednotka (MMI) zobrazuje nastavenia. Každý kotol 

pripravuje teplo podľa požiadavky systému ÚK alebo podľa požiadavky ohrevu teplej 

vody. Na základe toho, kotol moduluje svoj výkon. V dôsledku toho, bude kotol v 

prevádzke dlhší čas s nižším výkonom. Regulácia kaskády optimálne riadi výkon aj 

čas chodu jednotlivých kotlov. 

 

Keďže je pripojený k exteriérovému čidlu, regulácia sa riadi v závislosti od počasia. To 

znamená, že regulácia meria vonkajšiu teplotu a teplotu vykurovacej vody. Použitím 

týchto údajov regulácia nastaví optimálnu teplotu vykurovacej vody. 

 

Štandardné pripojenie zariadení pre externé regulácie je možné zapojiť cez 

OpenTherm, systémom zap./vyp., alebo 0-10 Volt, vrátane zabudovaného časového 

programu. 

 

ATAG XL kotle pre UK sú vysoko výkonné na stenu montovateľné plynové kotle pre 

inštalácie požadujúce vysoký výkon zariadenia. Kaskádová zostava kotlov ATAG XL 

poskytuje dostatočný priestor na pripojenie max. 8 kotlov a výstupný výkon 1,1 MW. 

XL zostavy sa rozdeľujú na : 

 

- XL70 Nominálny výkon (80/60°C) 60,1 kW 

- XL105 Nominálny výkon (80/60°C) 92,5 kW 

- XL140 Nominálny výkon (80/60°C) 120,0 kW 

 

Vysvetlenie k údaju o type:  ATAG XL 140 

XL = séria 

140 = údaj o príkone v kW 

 

V princípe sú možné rôzne kombinácie. Na základe požadovaného výkonu online 

konfigurátor ATAG ponúkne rôzne možnosti riešenia. Môžete si vybrať najúčinnejšie 

alebo najkompaktnejšie riešenie. 

 

Kapacita vykurovacieho potrubia, plynového potrubia a termohydraulického 

rozdeľovača je prispôsená k zadanej požiadavke. 

 

Keď inštalujete solo XL kotol alebo kaskádu XL kotlov, mali by ste vždy použiť 

termohydraulický rozdeľovač ,prispôsobený všetkým požiadavkám systému. 

ATAG dodáva 2 verzie termohydraulického rozdeľovača, ktoré sú vhodné pre 

požiadavku max.452kW respektíve 960kW ( 80/60°C ). 

 

Ak sa urobia zmeny v konštrukcii kotla, nebude vyhovovať požiadavkám CE 

prehlásenia o zhode. 
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2.1 Komponenty kotla 

 
 
 

1 Výmenník tepla 1 (všetky typy OSS4) 
2 Výmenník tepla 2 (XL105: OSS2, XL140:OSS4) 
3 Zapaľovacia jednotka 
4 Ventilátorová jednotka 
5 Regulátor ťahu vzduchu 
6 Plynový blok 
7 Automatický odvzdušňovací ventil 
8 Hlavný vypínač 230V 
9 Riadiaca jednotka kotla 
10 Displej riadiacej jednotky 
11 Svorkovnica riadiacej jednotky 
12 Svorkovnica riadiacej jednotky – zbernica kaskádovej 

komunikácie 
13 Zápachová uzávierka 
14 Obehové čerpadlo 
15 Uzatvárací kohút plynu (vo voliteľnom pripojovacom sete) 

16 Uzatváracie kohúty prívodu a spiatočky (vo voliteľnom 
pripojovacom sete) 

17 Plniaci a vypúšťací ventil (vo voliteľnom pripojovacom sete) 
18 Poistný ventil(vo voliteľnom pripojovacom sete) 
19 Pripojenie komínu (koncentrické potrubie) 
20 Prívod vzduchu (pre paralelné vedenie spalín a vzduchu) 
21 Zberač spalín 
22 Doska výrobného štítku 
T1 Snímač teploty výstupu 
T1a Sekundárny snímač teploty výstupu (iba OSS4) 
T2 Snímač teploty spiatočky 
P1 Snímač tlaku 
G Prívod plynu 
A Výstup vykurovacej vody 
R Spiatočka vykurovacej vody 
C Odvod kondenzátu 

Obrázok 2.1.a 
Komponenty kotla 
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Výmenník tepla OSS 

 

Výmenník tepla OSS, ktorý je srdcom vykurovacieho kotla, pozostáva z najkvalitnejšej 

ušľachtilej ocele. Tento mimoriadne kvalitný materiál si aj za extrémnych podmienok 

a po mnohých rokoch zachováva svoj pôvodný tvar. Je obzvlášť odolný voči kyslému 

kondenzátu, ktorý vzniká pri rekuperácii tepla zo spalín plynu a teda prakticky 

nepodlieha opotrebeniu. Vďaka tomu zostáva na rozdiel od iných materiálov, účinnosť 

a efektívny výkon zachovaný počas celej doby používania kotla. 

 

Vďaka špecifickej konštrukcii ATAG s hladkými rúrkami v tvare zväzku dosahuje 

ATAG veľmi nízke teploty spalín a optimálny, takmer bezstratový prenos tepla 

s hodnotou 109,7 % normatívnej miery využitia (EN677). 

 

Tento OSS výmenník nešetrí iba energiu a tým aj náklady. Stará sa tiež o nízke 

emisie škodlivín, a tak výrazným spôsobom prispieva k ochrane nášho životného 

prostredia. 

 

Špeciálny systém pre rýchlu montáž okrem toho umožňuje otvorenie výmenníka iba 

niekoľkými úkonmi, čo zaručuje nízke náklady na údržbu. Aj ostatné komponenty kotla 

sú okolo výmenníka zoradené tak, aby umožňovali veľmi jednoduchú údržbu. 

Modulačná technika horákov nakoniec zabezpečuje optimálne prispôsobenie výkonu 

príslušnej potrebe tepla. 

 

Plynová kondenzačná technika spoločnosti ATAG poskytuje maximálnu mieru 

hospodárnosti. Teploty spalín, ktoré sa pri tom dosahujú, sú veľmi nízke (až do 31 °C). 

Táto hodnota znamená vysokú mieru rekuperácie tepla zo spalín. 

 

Výmenník tepla OSS má veľký objem vody a nízky hydraulický odpor. Takto sa 

zabezpečuje nízka spotreba elektrickej energie čerpadla. Nízky aerodynamický odpor 

zabezpečuje tichú a hospodárnu prevádzku ventilátora. 

 

Spaľovacia jednotka 

Spaľovacia jednotka pozostáva z kompletnej ventilátorovej jednotky s vetnuriho 

trubicou, plynovým ventilom a „premix“ horákom. Jedinečná konštrukcia spaľovacej 

jednotky umožňuje jej jednoduchú montáž, demontáž a údržbu. Keramický kazetový 

obrátený horák s veľmi krátkym plameňom (6 mm) zabezpečuje extrémne nízke 

emisie NOX (30 ppm) a CO2 (20 ppm). Vďaka obrátenej konštrukcii, kedy je plameň 

fúkaný zhora nadol má horák veľmi dlhú životnosť, nakoľko nemôže dôjsť ku kontaktu 

kondenzátu vznikajúcemu vo výmenníku s telesom horáka. Kazeta horáka je vyrobená 

z keramického materiálu s vysokou teplotnou odolnosťou. Zapaľovanie plynu sa 

odohráva v uzavretom iskrišti s dvoma zapaľovacími elektródami medzi ktorými 

preskakuje zapaľovacia iskra. Iskra nepreskakuje medzi elektródou a kostrou 

výmenníka. Zapaľovanie je teda spoľahlivé, a nie je závislé od iných komponentov 

kotla. Spaľovacia jednotka v kotloch ATAG umožňuje plynulú reguláciu výkonu vo 

vysokom rozmedzí výkonov od 16% do 100%. 

 

 

Riadiaci systém 

Riadiaci systém je užívateľsky jednoduchý a prehľadný. Kotol ATAG sa ovláda 

pomocou podsvieteného LCD displeja, a niekoľkých tlačidiel ktoré umožňujú intuitívne 

prepínanie informácií na displeji a nastavenie prevádzkových hodnôt. 

 

Riadiaci systém obsahuje zabudovanú ekvitermickú reguláciu výkonu a kaskádovú 

reguláciu. 

 

1. Zmes plynu 
a vzduchu 

2. Spaľovacia 
komora 

3. Vykurovacia 
voda 

4. Spaliny 
5. Regulátor zmesy 

plynu a vzduchu 
6. Keramický 

plošný horák 
7. Výmenník tepla 

OSS 
8. Odtok 

kondenzátu 

Obrázok 2.1.b 

Obrázok 2.1.c 

Obrázok 2.1.d 
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Regulácia obsahuje niekoľko interných programov, medzi ktorými nechýba 

automatický odvzušňovací program, program proti legionele, alebo pamäť chybových 

stavov. 

 

Po zapálení plynu sa výkon spaľovacej jednotky postupne zvyšuje. Výkon počas 

prevádzky je nastavovaný podľa teplotného gradientu (rýchlosti zvyšovania teploty) 

vykurovacej vody a pred dosiahnutím požadovanej teploty sa výkon postupne znižuje. 

Riadiaci systém navyše kontroluje teplotný rozdiel medzi vykurovacou vodou 

vstupujúcou do výmenníka a teplotou vody vystupujúcej z výmenníka. Ak je tento 

teplotný rozdiel nízky riadiaci systém zníži otáčky obehového čerpadla. Tento systém 

regulácie zabezpečuje vysokú hospodárnosť prevádzky a nízky počet zapnutí 

a vypnutí kotla. Toto má za následok vysoký komfort prevádzky kotla, nízku spotrebu 

plynu a menšie namáhanie komponentov kotla. 

 

Displej riadiacej jednotky využíva 3 farby podsvietenia. Jednotlivé farby znamenajú 

nasledovné: 

 

Modrá  Základná úroveň 

Zelená Úroveň nastavenia 

Červená Zobrazenie problému (bliká) 

 

Riadiaci systém umožňuje viacero možností externého ovládania: 

 

1. Kontakt zap.-vyp. 

Kontakt zap.-vyp. s beznapäťovým kontaktom, Zopnutý kontakt signalizuje požiadavku 

po teple. 

 

2. Ovládací prvok OpenTherm 

Ovládací prvok Open-Therm je digitálny regulátor, ktorý komunikuje s kotlom podľa 

Open-Therm protokolu. Regulátor priebežne vypočítava požadovanú teplotu vody 

v prívodnom potrubí a odosiela tento údaj do kotla(ov). Spoločnosť ATAG dodáva 

regulátor MadZ (AG1MZ05U). 

 

3. Riadenie s 0-10 Volt 

Pri požiadavke po teple 0-10 V regulátora sa vyšle signál v rozsahu 0-10 V. Tento 

signál si ATAG XL kotol preloží na nastavovaciu hodnotu (požadovaná teplota vody 

v prívodnom vedení alebo výkon), ktorá sa odošle cez ATAG dátovú zbernicu do 

kotla(ov). V závislosti od napätia sa môže nastavovacia hodnota zvýšiť alebo znížiť. 
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1. Prívod vzduchu (pre paralelné vedenie spalín a vzduchu) 
2. Pripojenie komínu (koncentrické potrubie) 
3. Uzatvárací kohút plynu 
4. Uzatváracie kohúty prívodu a spiatočky 
5. Spätná klapka 
6. Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody 
7. Rozdeľovač plynu 

8. Termohydraulický rozdeľovač (THR) 
9. Poistný ventil 
10. Napúšťací a vypúšťací ventil 
11. Automatický odvzdušňovací ventil THR 
12. Objímka pre teplotný snímač T10 
13. Kaskádny regulátor 
14. Závesný rám 

 

Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody 

Rozdeľovač a zberač sa umiestňuje ku stene alebo voľne do priestoru, v prípade 

kaskády viac ako troch kotlov vedľa seba sa spárujú rozdeľovače a zberače vedľa 

seba. Na zrovnanie rozdeľovača a zberačov v horizontálnej rovine slúžia nastaviteľné 

nožičky. 

  

AX00040U Rozdeľovač/zberač DN65 + plyn DN50 pre 2/4 kotly 

 AX00050U Rozdeľovač/zberač DN65 + plyn DN50 pre 3/6 kotlov 

 AX00060U Rozdeľovač/zberač DN100 + plyn DN65 pre 2/4 kotly 

 AX00070U Rozdeľovač/zberač DN100 + plyn DN65 pre 3/6 kotlov 

 

Rozdeľovač plynu 

Rozdeľovač plynu sa umiestňuje do pripraveného lôžka v konštrukcii rozdeľovača a 

zberača. 

 

Závesný rám 

Závesný rám sa skladá z montážnych rámov a  I – stojok pri umiestnení kotlov pri 

stene alebo voľne v miestnosti v línii, alebo L – stojok pri osadení kotlov chrbtom 

k sebe. 

 

 AX00010U L - stojka 

 AX00020U I - stojka 

 AX00030U závesný rám 

 

Obrázok 2.1.e 

Obrázok 2.1.f 

Obrázok 2.1.g 

Obrázok 2.1.h 
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Termohydraulický rozdeľovač 

Termohydraulické rozdeľovače sú štandardne dodávané s nastaviteľnými nožičkami, 

automatickým odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím kohútom a snímačom teploty 

T10. Termohydraulický rozdeľovač môže byť umiestnený na pravej alebo ľavej strane 

rozdeľovača a zberača. 

 

AX00120U Termohydraulický rozdeľovač DN65 do 425 kW  

AX00130U Termohydraulický rozdeľovač DN100 do 960 kW 

 

Termohydraulický rozdeľovač pre 1 alebo 2 XL kotly s max 200 kW 

AX00470U Termohydraulický rozdeľovač 1 alebo 2 XL kotly s max. 200 kW ktorý sa 

dodáva s automatickým odvzdušnením, vypúšťacím ventilom a púzdrom na teplotný 

snímač T10. Spoje kotla sú 4x 1 ½”, spoje pre inštaláciu sú 2x 2”. Termohydraulický 

rozdeľovač sa MUSÍ pripojiť medzi kotol/kotly a systémové čerpadlá. 

 

 

 

 

Set kolien 

Termohydraulický rozdeľovač môže byť umiestnený v 90° uhle. Na tento účel môže 

byť použitý set kolien. 

 

AX00300U Set kolien DN65 prívod/spiatočka  

AX00310U Set kolien DN100 prívod/spiatočka 

 

 

Ukončovacie príruby 

Na koncoch rozdeľovača a zberača majú byť namontované ukončovacie príruby. 

Ukončovacie príruby sú dodávané s kompletným príslušenstvom obsahujúcim skrutky, 

pružinové podložky a tesnenia. 

 

AX00320U Set ukončovacích prírub DN65 prívod/spiatočka 2  

AX00330U Set ukončovacích prírub DN100 prívod/spiatočka 2 kusy 

 

Príruby s navarovacím hrdlom 

Na požiadavku môžu byť dodané príruby s navarovacím hrdlom na pripojenie potrubí 

ústredného vykurovania na sekundárnu stranu termohydraulického rozdeľovača. 

 

AX00680U Set prírub s navarovacím hrdlom DN65 prívod/spiatočka +  

  DN50 plyn 1 kus 

AX00690U Set prírub s navarovacím hrdlom DN100 prívod/spiatočka + 

DN65 plyn 1 kus 

 

AX00630U Snímač teploty T10  

Každý systém s jedným alebo viacerými kotlami XL série musí byť vybavený 

snímačom teploty T10 a ten musí byť pripojený na hlavný (master) kotol. Teplotný 

senzor musí byť umiestnený v púzdre termohydraulického rozdeľovača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.1.i 

Obrázok 2.1.j 

Obrázok 2.1.k 

Obrázok 2.1.l 

Obrázok 2.1.m 

Obrázok 2.1.n 
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Pripojovacia skupina kotla 

Pripojovacia skupina kotla obsahuje uzatváracie ventily vykurovacej vody a plynu, 

združenú armatúru vypúšťacím a napúšťacím ventilom, poistný ventil a prepojovacie 

potrubia. V prípade AX00380U navyše trojcestný ventil. 

 

 AX00360U pripojovacia skupina kotla pre pripojenie v línii 

 AX00370U pripojovacia skupina kotla pre pripojenie kotla chrbtom 

 AX00380U pripojovací set teplej vody s trojcestným ventilom 

 

 

 

 

Potrebné komponenty, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou ATAG: 

 čerpadlo sekundárneho okruhu 

 neutralizátor kondenzátu 

 filter sekundárneho okruhu 

 separátor plynov a kalu 

 plynový filter 

 príprava teplej vody 

 regulačné ventily 

 systém odvodu spalín 

 expanzné nádoby 

 

 

Obrázok 2.1.o 
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2.2 Technické parametre 

  
Tabuľka 2.2.a 
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2.3 Rozmery a pripojenia 

 
Rozmery Obrázok 2.3.a 
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Obrázok 2.3.b 
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Obrázok 2.3.c 
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Obrázok 2.3.d 

Obrázok 2.3.e 



17 

 
 

Obrázok 2.3.f 

Tabuľka 2.3.g 
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3 Príslušenstvo k inštalácii 
 

Kotol je možné pomocou montážnej konzoly a pribalených úchytiek namontovať 

prakticky na akúkoľvek stenu. Stena musí byť rovná a dostatočne pevná, aby mohla 

uniesť váhu kotla aj s príslušným  objemom  vody v ňom. 

 

Nad kotlom musí zostať manipulačný priestor aspoň 400 mm, aby bolo možné osadiť 

koaxiálny dymovod, alebo dvojitý prívod. Na ľavej a pravej strane kotla je nutné 

vyhradiť priestor aspoň 10 mm, aby bolo možné namontovať alebo demontovať kryt. 

Umiestnenie kotla je možné určiť pomocou šablóny. 

 

Kotol má nasledujúce prípojné potrubia: 

 

- Potrubia ústredného kúrenia. 

Tieto potrubia odporúčame  pripojiť k systému ÚK pomocou závitových spojok. Pri 

pripájaní potrubí k hrubostenným rúrkam (zváraným alebo závitovým) by sa mali 

použiť vhodné redukčné armatúry. 

 

- Plynové potrubie je vybavené maticovým závitovým spojom 

 

- Rúrka na odvod kondenzátu pozostáva z ohybnej plastovej rúry s priemerom 26 mm. 

Odvodňovacie potrubie sa dá pripojiť pomocou otvorenej prípojky. Ak je otvorená 

prípojka nainštalovaná na inom mieste, rúrku je možné predĺžiť vsunutím do rúrky 

s väčším priemerom  ako 32 mm z PVC; 

 

- Systém prívodu vzduchu a odvodu spalín pozostáva z súosej prípojky s priemermi 

100 / 150 mm alebo paralelnej prípojky 2 x 100 mm. 

 

Miestnosť, v ktorej bude umiestnený kotol, sa musí nachádzať mimo mrazu. Kryt kotla 

je odolný voči špliechajúcej vode (IPX4D). 

 

Odporúča sa nainštalovať uzatváracie ventily na všetky prípojky ústredného 

kúrenia a rozvodov teplej úžitkovej vody, aby sa zjednodušila údržba v 

budúcnosti. 

Odporúča sa taktiež vyčistiť striekaním všetky prípojné potrubia jednotky 

a/alebo vyčistiť striekaním/fúkaním systém ÚK pred jej pripojením k jednotke. 



19 

 4 Projekčné pokyny 
 

Pre inštaláciu kotlov ústredného kúrenia ATAG platia tieto predpisy: 

Bezpečnosť práce s plynom (Inštalácia a použitie) Všetky plynové spotrebiče musia 

byť podľa zákona nainštalované odborne spôsobilou osobou a v súlade s aktuálnymi 

bezpečnostnými predpismi pre prácu s plynom. Nesprávna inštalácia spotrebiča môže 

viesť k súdnemu stíhaniu. 

 

Okrem uvedených predpisov musí byť spotrebič nainštalovaný v súlade s 

aktuálne 

platnými predpismi: 

 

Platné zákony, nariadenia a vyhlášky 

- Zákon č. 17/1992 Zb. 

- Zákon č. 364/2004 Z. z. 

- Zákon č. 372/1990 Zb. 

- Zákon č. 478/2002 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 

- Zákon č. 223/2001 Z. z 

- Zákon č. 245/2003 Z. z. 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. 

- Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. 

- Zákon č. 264/1999 Z. z. 

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z 

- Zákon č. 76/1998 Z. z. + doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z 

 

Platné normy a predpisy: 

- Projektovanie: STN EN 12828:2003-11, STN 06 830:2006 

- Požiarna bezpečnosť: STN 92 0300 

- Inštalácia (servis): STN EN 1775:2008-04, STN 38 6460, STN 38 6462 

- Prevádzka, obsluha: STN 38 6405, STN 332000-5-51, Z 124/2006 Z.z. 

- Spalinovody: STN EN 483, 

 

Musí byť dodržaný aktuálne platný predpis pre elektrickú energiu v práci a taktiež 

príslušné aktuálne znenia slovenských noriem. 

 

  



20 

4.1 Expanzná nádoba 
 

Inštaláciu ÚK je potrebné doplniť o expanznú nádobu. Použitá expanzná nádoba musí 

zodpovedať obsahu vody v danej inštalácii. 

 

Nie je potrebné nainštalovať expanznú nádobu na každý kotol. Stačí jedna centrálna 

expanzná nádoba. Ak použijete jednu expanznú nádobu, rukoväte ventilov na 

napájacom a spätnom potrubí pod kotlom je potrebné odstrániť, zatiaľ čo sú otvorené. 

 

V prípade potreby je možné expanznú nádobu kotla pripojiť na odbočku na spätnom 

potrubí pri každom kotli. Expanzné potrubie sa pripája pomocou 3/4" vonkajšieho 

závitu. 

 

pripojenie expanznej nádoby okruhu TÚV 

Ak použijete zásobník TÚV pripojený priamo ku kotlu (pripojenie ATAG zásobníka pri 

použití 3-cestného ventilu), okruh medzi trojcestným ventilom a zásobníkom TÚV musí 

byť vybavený expanznou nádobou. 

 

 

4.2 Kvalita vody 
 

Naplňte systém ÚK pitnou vodou. 

 

Vo väčšine prípadov sa môže systém ústredného kúrenia naplniť vodou spĺňajúcou 

národné normy pre vodu a úprava takejto vody nie je potrebná. Aby nedochádzalo k 

problémom so systémom ústredného kúrenia, kvalita plniacej vody musí spĺňať 

špecifikácie uvedené v tabuľke 4.2.a. Ak plniaca voda nespĺňa požadované 

špecifikácie, odporúčame vám úpravu vody do miery, pri ktorej bude spĺňať 

požadované špecifikácie. 

 

Záruka stráca platnosť, ak sa systém ÚK neprepláchne a/alebo kvalita plniacej 

vody nevyhovuje špecifikáciám odporúčaným spoločnosťou ATAG. Ak vám 

niečo nie je jasné alebo ak si želáte skonzultovať akékoľvek nezrovnalosti, vždy 

kontaktujte spoločnosť ATAG. Bez schválenia stráca záruka platnosť. 

 

Systém ÚK: 

- Je zakázané používať podzemnú, demineralizovanú a destilovanú vodu. (na 

ďalšej strane nájdete vysvetlenie týchto definícií) 

- Ak kvalita pitnej vody spĺňa špecifikácie uvedené v tabuľke 4.2.a, môžete začať s 

preplachovaním systému ÚK pred nainštalovaním zariadenia. 

- Počas preplachovania musia byť odstránená hrdza (magnetit), spojivá, rezací olej 

a ďalšie nechcené látky. 

- Ďalšou možnosťou odstránenia nečistôt je použitie filtra. Typ filtra musí vyhovovať 

typu a zrnitosti nečistôt. Spoločnosť ATAG odporúča používať filter. 

- V tomto prípade je potrebné zobrať do úvahy celý potrubný systém. 

- Pred použitím systému musí byť systém ÚK riadne odvzdušnený. Na tento účel sa 

odvolávame na kapitolu o uvedení do prevádzky. 

- Ak je potrebné pravidelne dopĺňanie vody (ročne viac ako 5 %), potom ide o 

konštrukčný problém, ktorý musí vyriešiť inštalatér. Pravidelným dopĺňaním novej 

vody do systému sa pridáva aj ďalší vápnik a kyslík, čo znamená, že sa v systéme 

budú naďalej ukladať zvyšky magnetitu a vápnika. Výsledkom môže byť upchaté 

potrubie a/alebo netesnosti. 
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- Použitie aditív proti zamŕzaniu alebo iných prísad vyžaduje pravidelné kontroly 

kvality plniacej vody v súlade s časovým plánom určeným výrobcom aditív. 

- Nesmú sa používať chemické prísady, prípadne sa smú použiť len po schválení 

ich príslušného použitia spoločnosťou ATAG. 

- Ak chcete dosiahnuť požadovanú kvalitu vody použitím chemických aditív, je to na 

vašu zodpovednosť. Záruka na výrobok dodaný spoločnosťou ATAG stratí 

platnosť, ak kvalita vody nesplní špecifikácie spoločnosti ATAG alebo ak 

spoločnosť ATAG neschválila dané chemické aditíva. 

- Spoločnosť ATAG odporúča, aby sa pri inštalácii a počas neskoršieho dopĺňania 

alebo zmien viedli záznamy o type použitej vody, jej kvalite v danom čase a 

prípadne o pridaných aditívach a ich množstve 

 

 
 

Definícia typov vody: 

Pitná voda:  Voda z vodovodného kohútika vyhovujúca európskej smernici o 

pitnej vode: 98/83/EG z 3. novembra 1998. 

Mäkčená voda:  Voda s čiastočne deionizovaným vápnikom a horčíkom 

 

Aditíva do vody v systéme: 

Pri splnení požiadaviek týkajúcich sa plniacej vody uvedených v vyššie je povolené 

pridávať určité aditíva pre nižšie uvedené aplikácie a v príslušných dávkach. Ak sa 

uvedené aditíva a ich koncentrácie nepoužijú v súlade s touto prílohou, záruka na 

inštalácie dodané spoločnosťou ATAG stratí platnosť. 

 

 

  

Tabuľka 4.2.a 
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Tabuľka 4.2.b 
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4.3 Plynová prípojka 
 

Plynová prípojka musí vyhovovať aktuálne platným predpisom. 

 

Plynové potrubie vedúce do inštalácie musí zodpovedať maximálnemu výkonu, aby 

bolo možné určiť priemer prívodného potrubia. 

 

Plynové potrubie sa musí umiestniť na príslušné otvory na prírubových doskách 

zberačov potrubia - prívodných/spätných a musí sa zabezpečiť na všetkých 

prírubových doskách pomocou špeciálnych M6x8x16 svorníkov s malou toleranciou. 

 

Pokles tlaku v novo nainštalovanom plynovom potrubí môže byť max. 1,7 mbar. 

V prípade dodatočného predĺženia to môže byť max. 2,5 mbar. Túto hodnotu je 

potrebné merať medzi prevádzkovými plynomermi a kotlami ÚK bežiacimi na plný 

výkon. 

 

Pre správne fungovanie kotlov je potrebné to, aby dynamický tlak plynu na prívode bol 

najmenej 19 mbar. 

 

Ubezpečte sa, či plynové potrubie neobsahuje nečistoty, najmä v prípade 

nových rúrok. 

 

Spoločnosť ATAG poskytuje špeciálne súpravy na účely prestavby kotla z prevádzky 

na zemný plyn na LPG. Súčasťou dodávky súpravy sú aj špeciálne pokyny. 

 

Vždy skontrolujte inštaláciu všetkých častí, ktorými prechádza plyn (pomocou 

spreja na zisťovanie netesností). 

 

  

Obrázok 4.3.a 
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4.4 Odvod kondenzátu 
 

Všetky závesné plynové kondenzačné kotly ATAG obsahujú zápachovú uzávierku na 

zber a uvoľňovanie kondenzátu. 

 

Množstvo vytvoreného kondenzátu je určené typom kotla a pracovnými teplotami 

kotla. 

 

Potrubie na odvod kondenzátu: 

Zatlačte dodanú plastovú rúrku do odvodu na kondenzát na spodku kotla (obrázok 

4.4.a). Pripojte rúrku do hlavného potrubia na odvod kondenzátu (minimálny priemer = 

40 mm) otvoreným spojom, aby sa do kotla nedostali plyny z kanalizácie. 

 

Nasaďte na potrubie na odvod kondenzátu zbernú rúrku za hydraulický systém. 

Prírubové dosky majú na tento účel otvory (obrázok 4.4.b) umožňujúce inštaláciu 

odvodňovacej rúrky z PVC s maximálnym priemerom 40 mm. Túto odvodňovaciu 

rúrku použite na pripojenie jednotlivých potrubí na odvod kondenzátu z každého kotla. 

 

V prípade potreby je možné pripojiť aj zápachovú uzávierku systému dymovodu 

prostredníctvom otvoreného spoja. 

 

Vedenie potrubia: 

Potrubie na odvod kondenzátu by malo byť podľa možnosti vedené vo vnútri budovy, 

aby nezamrzlo. Potrubie na odvod kondenzátu musí mať spád aspoň 50 mm na meter 

smerom k vývodu a byť vedené čo najkratšou trasou. Upevnite vodorovne vedené 

potrubie minimálne každých 50 cm a 1 meter v prípade zvislých častí. 

 

Vonkajšie potrubie: 

Potrubie by malo byť čo najkratšie a vedené čo najviac zvislo. Dĺžka potrubia nesmie 

mať mimo bytovej jednotky viac ako 3 metre. 

 

Potrubie na odvod kondenzátu musí byť vedené s použitím vhodných materiálov 

odolných voči korózii (napr. plast). 

 

Potrubie ukončite čo najbližšie k zemi alebo odpadovej kanalizácii (pod mriežkou 

a nad hladinou vody) a umožnite kondenzátu bezpečný rozptyl. Pripojenie potrubia na 

odvod kondenzátu môže podliehať miestnym stavebným predpisom. 

Potrubie vystavené extrémne chladným alebo veterným podmienkam by malo mať 

priemer 40 mm. 

 

Chráňte všetky vonkajšie potrubia izoláciou odolnou voči vplyvom počasia a v prípade 

potreby ich uzavrite, aby ste znížili riziko zamrznutia. 

 

Bezpečné potrubie: 

Potrubie na odvod kondenzátu nesmie byť netesné, zamrznúť ani sa upchať. 

Zápachové uzávierky musia byť naplnené pred zapálením kotla, aby sa zabránilo 

možnosti, že potenciálne škodlivé spaliny budú unikať cez potrubie na odvod 

kondenzátu. Neodvádzajte kondenzát do systému na obnovu vody, ktorá sa má 

opätovne použiť. 

 

Kondenzát je možné vypúšťať do dažďovej kanalizácie, ktorá je súčasťou kanalizácie 

na odvádzanie dažďových a splaškových vôd. 

Obrázok 4.4.a 

Obrázok 4.4.b 
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Obrázok 4.4.c 
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4.5 Externé zásobníkové ohrievače teplej vody 
 

Ku kotlu ATAG XL je možné pripojiť regulátor prívodu teplej vody. 

 

pripojenie expanznej nádoby okruhu TÚV 

Pre pripojenie zásobníkového ohrievača ku kotlu pred termohydraulickým 

rozdeľovačom sa odporúča použiť trojcestný ventil. Okruh medzi trojcestným ventilom 

[A] a oddeľovacím zariadením [B] medzi kotlom a zásobníkom musí byť doplnený 

expanznou nádobou [C]. Pozri obr. 4.5.b. 

 

 
 

 

 
  

Obrázok 4.5.a 

Obrázok 4.5.b 
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5 Elektrické zapojenie 
 

Kotol spĺňa súčasné smernice. 

 

Inštalácia musí ďalej spĺňať národné predpisy platné pre elektroinštalácie. Spotrebič 

musí byť pripojený do uzemnenej zásuvky, ktorá je viditeľne umiestnená a na 

prístupnom mieste. 

 

Platia aj nasledujúce ustanovenia: 

- Na elektroinštalácii spotrebiča sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. 

- Všetky pripojenia by mali byť navrhnuté v súlade s priloženými predpismi. 

 

Kotol má 4 bloky konektorov pre všetky pripojiteľné elektrické zariadenia: 

 

1. Napájacie napätie a napäťové výstupy 230Vac 

2. Beznapäťové spínače (relé na 230V) 

3. Snímače na malé napätie 

4. Komunikačnú zbernicu pre zapojenie kotlov XL do kaskády  

 

    Čelný pohľad      Bočný pohľad 

 
  

Obrázok 5.0.a 
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1. Sieťové napätie:    16 svoriek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
. Sieťové napätie – spínače:   6 svoriek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Snímače – malé napätie:   16 svoriek 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Ak vonkajší snímač nie je pripojený T-deň je maximálna výstupná teplota. 
 

              
 

    4.  Komunikačná zbernica:  2-pólový konektor 
   
  
 
 
   

 
Zbernicovým káblom AX00600U vzájomne spájame kaskádu kotlov pomocou 
4-pólových konektorov na strane svoriek (2 kotly: 1 kábel, 3 kotly: 2 káble a pod.) 
Kábel je vybavený  s 2 IP67 vývodkami.  Maximálne môže byť v kaskáde 8 kotlov. 
 
* PG priechodky pre káble sú už namontované z výroby. Niektoré voliteľné  PG  

priechodky sú dodávané samostatne. 
 
Maximálny priemer drôtu pre svorky je 2,5 mm

2
 

Vodič pripojte stlačením ovládacej páčky na svorke pomocou plochého  
skrutkovača. (Pozri obr 5.0.d). 

  

Pozícia Pripojenie Použitie PG 
Max 
V/A 

1, 2, 3 Fáza Neutral Zem Napájanie kotla. Napájací kábel nie je v dodávke 13.5* 230V 

4, 5, 6 Fáza Neutral Zem Výstup 13.5 

230V 
4A 

7, 8, 9 Fáza Neutral Zem Primárne čerpadlo P3 13.5 

10 Fáza   3-cestný ventil  CH (zatvára),  

13,5 
11 Fáza   3-cestný ventil (otvára), alebo čerpadlo TV P2 

12  Neutral  3-cestný ventil, alebo čerpadlo TV P2 

13   Zem 3-cestný ventil, alebo čerpadlo TV P2 

14 Fáza   Nabíjacie čerpadlo TV P4 

13,5 15  Neutral  Nabíjacie čerpadlo TV P4 

16   Zem Nabíjacie čerpadlo TV P4 

Pozícia Pripojenie Použitie PG 
Max 
V/A 

1, 2 1 2 Reléový výstup - porucha  13,5 230V
4A 

3, 4 3 4 Reléový výstup – Požiadavka na kúrenie 13,5 230V
4A 

5, 6 5 6 Reléový výstup – ext. zdroj tepla / 2. plynový ventil propan 13,5 230V
4A 

Pozícia Pripojenie Použitie PG 

1, 2 1 2 Snímač teplej vody T3 -NTC10k IP67 

3, 4 3 4 Snímač vonkajšej teploty T4  - NTC1k IP67 

5, 6 5 6 Snímač výst. teploty T10** (musí byť pripojený) -NTC10k IP67 

7, 8 7 8 On/Off kontakt** / Open Therm zbernica (auto detect) IP67 

9, 10 9 10 Vstup 0-10V ( teplota, alebo výkon)  IP67 

11, 12 11 12 Blokovací kontakt ( prepojka ) IP67 

13, 14 13 14 Spínač nízkeho tlaku vody,  kontakt NO (funkcia neaktívna) IP67 

Pozícia Pripojenie Použitie PG 

   Zbernicový kábel  IP67 

Obrázok 5.0.b 

Obrázok 5.0.c 

Obrázok 5.0.d 

Obrázok 5.0.e 

 

Tabuľka 5.0.a 

Tabuľka 5.0.b 

Tabuľka 5.0.c 

Tabuľka 5.0.d 
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5.1 Externé riadenie 
 

POZNÁMKA:  - T10 spoločný senzor (súčasťou dodávky) musí byť 

  Pripojený 

- T4 vonkajší snímač (voliteľné) 

 

ATAG XL poskytuje viacero možností pre prevádzkovanie kotlov s externým riadením. 

 

Súčasne môže byť pripojený iba jeden typ externého riadenia. Prípojky 

externého ovládania musí byť nastavené v master kotli  (adresa 01) na 

konektore 3 pri zodpovedajúcom zapojení. 

 

Na tejto stránke nájdete popis možností a nastavení možných parametrov 

 

1. On-Off kontakt 

On-Off kontakt beznapäťový - uzavretý kontakt povel kúrenie.  

On-Off regulácia musí byť pripojená na konektor 3, svorka 7 a 8. Ten istý konektor je 

aj pre OpenTherm. Žiadne špecifické nastavenia po pripojení termostatu  OpenTherm 

nie sú potrebné, vstup je vybavený autodetekciou.  

 

 

2. Open Therm riadenie 

OpenTherm-zariadenie je regulátor, ktorý komunikuje s kotlom po OpenTherm-

protokole.  

    

3. 0-10V riadenie 

Na požiadavku tepla z nadradeného regulátora je vyslaný signál v rozsahu 0-10 Volt,. 

Tento signál je vyslaný do ATAG XL ako žiadaná hodnota (požadovaná  teplota 

výstupnej vody, alebo výkon), ktorý je posielaný cez ATAG dátovú zbernicu do kotla 

(ov). V závislosti od  riadiaceho napätia nastaví sa hodnota požadovanej teploty alebo 

výkonu v rámci priradeného rozsahu. 

 

0-10 Volt-regulátor musí byť pripojený ku konektoru 3, svorky 9 a 10. Voľba pre ridenie  

teploty alebo výkonu môže byť vykonaná pomocou nastavenia na riadiacej jednotke 

kotla. 

 

ODPORÚČANIE: Vyberte ovládanie od teploty pre viac vyvážené riadenie kotla 

 

 

Vlastnosti externého riadenia 

- Pri použití OpenTherm, alebo 0-10V riadenia ak je zvolený časový program, bude 

tento program v ignorovaný. 

- Keď je zapnuté / vypnuté ovládanie pripojený termostat prepnutý na ručne  pred 

zmenou času naprogramovaného zapnutia, časový program bude ignorovaný a bude 

fungovať na nastavenú dennú teplotu. Keď vypneme ručné ovládanie,  časový 

program bude pokračovať podľa pôvodného nastavenia. 

 

  

OT chybové správy sú 
prenášané. 
Chybové hlásenia 
regulátora OpenTherm 
zobrazí nasledovne: 
(E) EB (E = Kód chyby 
= B a číslo kotla) 
Príklad: Kód chyby 
Ex02SC02 na kotle 6 
sa bude javiť ako (0) 
26 

Obrázok 5.1.a 

Obrázok 5.1.b 

Obrázok 5.1.c 
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6 Základné nastavenia 
 

Štruktúra ponuky 

Existujú 2 úrovne nastavenia: 

1. Základná úroveň (správca/používateľ): Modrá obrazovka 

2. Úroveň nastavenia (inštalatér):  Zelená obrazovka 

 

Pri vypnutom podsvietení najprv stlačte jedno z tlačidiel, čím sa podsvietenie 

zapne a potom pokračujte v nastavovaní. Po stlačení posledného tlačidla sa 

modré podsvietenie po 2 minútach vypne. 

 

Štruktúra ponuky na základnej úrovni 

 

Všetky parametre a príslušné nastavenia nájdete v inštalačnej a servisnej príručke. 

 

Program hodín (pri štandardnom vypnutí v základných nastaveniach) 

 

Spínacie časy vo vopred nastavených programoch 

hodín sú podrobne uvedené v tabuľke napravo. 

Každý program hodín je možné nastaviť na konkrétne 

situácie. Podmienkami sú:  

 

- maximálne 4 spínacie body za deň; 

- nastavenia pre deň a noc sú určené 

nastaveniami: možnosti časového 

programu/Časový prog. ÚK/Denná tepl. a 

Nočná tepl.; 

- nastavenie VYP. vypne kúrenie počas celého 

nastaveného obdobia; ochrana pred mrazom je 

aktívna; 

- nastavenie - - - VYPNE spínací bod; 

- spínacie časy je možné nastaviť v krokoch po 

30 min. 

  

Tabuľka 6.0.a 

Obrázok 6.0.a 
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Rada: 

Nezabúdajte, že nastavovanie spínacích časov pre TÚV má byť dostatočne dlhé, aby 

sa zabezpečilo, že počas aktuálneho používania bude teplá voda vždy k dispozícii. Vo 

väčšine prípadov stačí vopred nastavený program hodín 1. 

 

Chod pripojených externých ovládacích prvkov 

- Keď použijete OpenTherm regulátor alebo 0-10 V regulátor a zvolíte program 

hodín, program hodín XL sa bude ignorovať. 

- Ak sa pripojí regulátor zap./vyp. a termostat sa zapne ručne pred vopred 

nastaveným časom zapnutia, program hodín sa bude ignorovať a bude bežať 

podľa nastavenej dennej teploty. Po ručnom vypnutí bude nasledovať program 

hodín. 

 

Štruktúra ponuky na úrovni nastavenia 

 

Pri vypnutom podsvietení najprv stlačte jedno z tlačidiel, čím sa podsvietenie 

zapne a potom pokračujte v nastavovaní. Po stlačení posledného tlačidla sa 

zelené podsvietenie po 2 minútach vypne. 

 

Pri štandardnom zobrazení podržte naraz stlačené tlačidlá so šípkami po dobu 2 sek. 

Farba obrazovky sa zmení z modrej na zelenú. 

 

Všetky parametre a príslušné nastavenia nájdete v inštalačnej a servisnej príručke. 

 

Obrázok 6.0.b 
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Obrázok 6.0.c Ekvitermická krivka (K faktor)  
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7 Systém odvodu spalín a prívodu vzduchu 
 

Systém odvodu spalín a systém prívodu vzduchu pozostáva z: 

- dymovodu, 

- prívodného potrubia na vzduch, 

- ukončenia na strechu. 

 

Inštalácia vývodu spalín prívodu vzduchu musí vyhovovať požiadavkám aktuálne 

platných predpisov 

 

Okrem uvedených: 

- triede kotla uvedenej na typovom štítku kotla (kategória dymovodu) 

- miestnym predpisom, 

- pokynom na inštaláciu od výrobcu 

 

Vždy, keď máte pochybností alebo akékoľvek otázky, kontaktujte spoločnosť ATAG. 

 

Ku kotlu je možné pripojiť paralelne zapojený vývod dymovodu a systém prívodu 

vzduchu (priemer pripojenia pre obidva kanály je 100 mm) alebo koncentrický vývod 

dymovodu a systém prívodu vzduchu. V takomto prípade priemer pripojenia je 

100/150 mm. Pozrite si kapitoly 7.1 a 7.2. 

 

7.1 Paralelné pripojenie kotla 
 

Kotol sa štandardne dodáva s paralelným pripojením pre vývod dymovodu a systém 

prívodu vzduchu. 

 

Otvor prívodu vzduchu (1) má priemer 100 mm. Môže sa k nemu pripojiť potrubie 

prívodu vzduchu alebo ak je potrebné „otvorené zariadenie“ (Plynový spotrebič 

kategórie B), musí sa sem namontovať aj vzduchový filter. 

 

Prívod vzduchu (3) na koncentrickej časti je uzatvorený vekom s priemerom 150 mm. 

Spoj vývodu dymovodu (2) má priemer 100 mm. 

 

7.2 Koncentrické pripojenie kotla 
 

Vykonajte nasledujúce kroky, ak chcete zmeniť kotol na koncentrické pripojenie. 

 

- Odstráňte veko s priemerom 150 mm zo spoja prívodu vzduchu na hrdle 

koncentrického spoja (2). 

- Namontujte veko s priemerom 100 mm na otvor prívodu vzduchu (1) a utiahnite ho 

pomocou skrutky (všetky časti sa dodávajú osobitne v penovom balení pod 

kotlom). 

 

Otvor prívodu vzduchu má priemer 150 mm. 

Pripojenie vývodu dymovodu má priemer 100 mm. 

 

Vývod dymovodu/systém prívodu vzduchu sa potom pripoja ku hrdlu koncentrického 

spoja. 
  

Obrázok 7.2.a 

Obrázok 7.1.a 
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7.3 Pripojenie odvodu spalín/systému prívodu vzduchu 
 

XL kotly sa môžu použiť v „otvorenom“ i „uzavretom“ systéme. 

Otvorený:  Potrebný spaľovací vzduch sa berie z bezprostredného okolia (kotolňa). 

Z tohto dôvodu dodržujte príslušné predpisy BS 6644 vzťahujúce sa na 

vetranie kotolne. 

 

Ak používate kotol kategórie B23 a B33 ako „otvorený kotol“, stupeň ochrany 

pre kotol bude IPX0D namiesto IPX4D. 

Na prívod vzduchu na kotli sa musí namontovať vzduchový filter (je dostupný 

ako príslušenstvo, č. čl. AX00540U). 

 

Uzavretý:  Potrebný spaľovací vzduch sa nasáva zvonka cez potrubie. Toto 

zlepšuje možnosti inštalácie v rámci budovy. Vo všeobecnosti je 

vonkajší vzduch čistejší ako vzduch v kotolni. 

 

Pre XL kotly môžete použiť nasledujúce systémy odvodu spalín: 

- Samostatný odvod spalín 

- Spoločný odvod spalín s podtlakom 

- Spoločný odvod spalín s pretlakom 

 

7.4 Samostatný odvod spalín 
 

Výber samostatného odvodu spalín je ovplyvnený: 

- vhodnou polohou kotlov s ohľadom na miesto vývodu (stena alebo strecha), 

- obmedzeným priestorom nad kotlami, 

- obmedzeným počtom kotlov. 

 

Navrhujeme, aby ste skonštruovali jednoduchý systém prívodu vzduchu a odvodu 

spalín.Odporúčame, aby ste sa kontaktovali spoločnosť ATAG ohľadom ďalších 

informácií o dostupných komponentoch dymovodu a prívodu vzduchu. 

 

Systém dymovodu ATAG je určený a navrhnutý výlučne na použitie na kotloch 

ústredného kúrenia ATAG upravených pre zemný plyn alebo LPG. Maximálna teplota 

spalín je menej ako 70 °C (plný výkon 80/60 °C) 

Zmeny alebo úpravy správneho nastavenia môžu mať škodlivý vplyv na bezchybnú 

prevádzku. 

Prípadné nároky na uplatnenie záruky nebudú uznané, ak nesprávne zmeny spôsobia 

nesúlad s inštalačnou príručkou, miestnymi predpismi a zákonmi. Systém dymovodu 

by mal byť postavený len z výrobkov programu ATAG. Kombinácie s inými značkami 

alebo systémami nie sú povolené bez súhlasu spoločnosti ATAG. 

 

Spotrebič vytvára biely oblak pary. Oblak pary je neškodný, ale môže pôsobiť 

rušivo, najmä v prípade vývodov na vonkajších múroch. 

 

Pri inštalácii uzavretého systému musia byť koncovky na streche v rovnakej 

výške, aby sa zabránilo tomu, že sa spaliny budú nasávať druhým kotlom 

(recirkulácia). Použitie vývodov vo výklenkoch a v blízkosti zvyslích stien môže 

tiež viesť k vzniku recirkulácie dymových plynov. Vždy je potrebné zabrániť 

tejto recirkulácii. 
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Vodorovný systém dymovodu by mal byť vždy nainštalovaný v sklone smerom ku 

kotlu, aby sa v ňom nehromadil kondenzát. Minimálny sklon je 50 mm na meter. Keď 

sa bude kondenzát vracať späť ku kotlu, zníži sa riziko tvorby ľadu pri vývode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncovku dymovodu je nutné umiestniť tak, aby nič nebránilo rozptylu spalín a 

s náležitým ohľadom na možnosti poškodenia alebo straty farby na častiach budovy v 

blízkosti vývodu (pozrite si obrázok 7.4.a). 

 

Za určitých podmienok počasia sa môže taktiež akumulovať kondenzácia na 

vonkajšku potrubia prívodu vzduchu. Je nutné zvážiť takéto podmienky a prípadne 

zaizolovať potrubie prívodu vzduchu. Za chladného a/alebo vlhkého počasia môže 

kondenzovať vodná para vychádzajúca z dymovodu. Je nutné zvážiť dojem, ktorý 

bude vytvárať takýto oblak pary. 

 

V prípade, že je koncovka dymovodu osadená pod oknom, ktoré má pánty hore, 

ktorého os pántov je vodorovná a ktoré sa otvára smerom von, musí byť 

koncovka 1 m pod spodnou hranou okenného otvoru. 

 

Ak má byť kotol umiestnený pod schodmi, musí byť nainštalovaný dymový 

alarm vyhovujúci požiadavkám I.S. 409 alebo ekvivalentného predpisu. 

 

Dymovod musí byť zakončený na mieste, kde nebude môcť spôsobovať 

nepríjemnosti. 

 

Obrázok 7.4.a 

Tabuľka 7.4.a 
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Vodorovné časti dymovodu musia byť vždy inštalované v spáde (50 mm na 1 m) 

smerom k spotrebiču tak, aby sa v ňom nemohla hromadiť kondenzovaná voda. 

Pravdepodobnosť tvorby cencúľov na strešnom vývode je minimalizovaná tým, že 

kondenzovaná voda sa vracia späť do spotrebiča. V prípade vodorovných vývodov by 

mal byť prívodný systém nainštalovaný v spáde smerom von, aby do neho nevnikla 

dažďová voda. 

 

Spotrebič vytvára biely oblak pary. Oblak pary je neškodný, ale môže pôsobiť rušivo, 

najmä v prípade vývodov na vonkajších múroch. 

 

 Pri montáži systému dymovodu dbajte na smer prúdenia. Smer je vyznačený šípkou 

na výrobku. Nie je povolené montovať systém naopak, porušenie bude viesť k 

sťažnostiam. 

 

Pozrite si tabuľku 7.4.b. s maximálnymi dĺžkami potrubia. 

 

 
 

 
  

Obrázok 6.4.b 

Obrázok 7.4.c 

Tabuľka 7.4.b Rozmery systému na odvod spalín a systému prívodu vzduchu 

Príklad: 
 
Kotol XL70 s 
koncentrickým 
dymovodom s 
priemermi 100/150 mm 
má podľa tabuľky 
maximálnu priamu dĺžku 
25 m. V systéme, ktorý 
bude nainštalovaný, 
budú dva ohyby 45°, 
takže maximálna dĺžka 
plynovodu je 25 – ( 2 x -
1.3 ) = 22.4 metra. 
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7.5 Združený odvod spalín 
 

Výber Združeného odvodu spalín je ovplyvnený: 

- polohou kotlov s ohľadom na miesto vývodu: 

- dostatočný priestor nad kotlami, 

- veľký počet kotlov. 

 

Môžete si vybrať: 

- Združený odvod spalín s podtlakom 

- Združený odvod spalín s pretlakom 

 

V mnohých prípadoch nie je možné jednotlivo vypustiť spaliny, pretože sa inštalácia 

nachádza vo vnútri. V takýchto situáciách odporúčame využiť systém združeného 

odvodu spalín. Prívod vzduchu môže byť tiež združený, ale ak je kotolňa vhodná na 

tento účel (pozri kapitolu 7.3), je tiež možné ho umiestniť do tohto priestoru („otvorené 

zariadenie“, kotol kategórie B). 

 

V prípade združeného odvodu spalín vývod dymovodu musí vždy končiť 

v otvorenom priestore (otvorený priestor 1) 

. 

Spoločnosť ATAG dodáva systém združeného odvodu spalín pre ATAG XL kotly. 

Pozrite si nasledujúce kapitoly, kde sú uvedené rôzne možnosti a maximálne dĺžky 

potrubia, ktoré môžete použiť. 

  
Otvorený a uzavretý systém Obrázok 7.5.a 
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7.5.1 Združený odvod spalín - podtlakový 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabuľka 7.5.1.a 

Tabuľka 7.5.1.b 

Obrázok 7.5.1.a 

Obrázok 7.5.1.b 
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7.5.2 Združený odvod spalín - Pretlakový 
 

Inštalácia so združeným odvodom spalín s pretlakom v kombinácii s jednotlivo 

riadenými kotlami (napr. 0-10 V riadenie), kde nie je pripojený zbernicový kábel 

AX00600U, NIE JE povolená. 

 

 

 

 

 

 

Pri hmax > 20 m kontaktujte spoločnosť Certima. 

  

Tabuľka 7.5.2.a 

Tabuľka 7.5.2.b 

Obrázok 7.5.2.a 

Obrázok 7.5.2.b 
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Priemer a účinné dĺžky odvodu spalín/prívodu vzduchu: 

 

- Uzavretý systém, s podtlakom. Kontaktujte spoločnosť Certima. 

 

7.6 Odvod kondenzátu združeným komínovým systémom 
 

Spaliny v spalinovom potrubí kondenzujú. Približne v objeme 1 liter kondenzátu na 

meter kubický spáleného zemného plynu. Výsledný kondenzát musí byť odvedený. 

Preto musí byť spoločné komínové vedenie vybavené systémom odvodu kondenzátu. 

Pomocou plastovej zápachovej uzávierky je odvod pripojený na kanalizačný systém 

prostredníctvom otvoreného spojenia. Priemer kondenzačného potrubia je 40 mm a 

môže byť vyrobené z PVC. 

 

Odvod kondenzátu zo spoločného komínového systému môže byť kombinované 

s odvodom kondenzátu kotlov. 

 

Vypúšťanie kondenzátu do dažďovej kanalizácie nie je povolené z dôvodu rizika 

zamŕzania. 
  

Obrázok 7.5.2.c 
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7.7 Príklady systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu 
 

Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného potrubia. (Alternatíva závislá na 

vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu z miestnosti) 

 

 
 
 

5 6 7 8             9 10 
    

 
 

 
 

    

  popis obj. Kód 
    

1 Kontrolný T-kus PPs/Alu 100/150 mm CTAL.AA.600 

2 

Potrubie L=250 mm 

PPs/Alu 100/150 mm 

CTAD.AA.600 

Potrubie L=500 mm CTAC.AA.600 

Potrubie L=1000 mm CTAB.AA.600 

Potrubie L=1950 mm CTAA.AA.600 

3 

Alt 1: Prechod cez stenu           
(koncentrický, typ C33) 

100/150 mm CBDD.AA.600 

Alt 2: Prechod cez stenu            
(koncentrický, typ B23) 

100/150 mm CBDE.AA.600 

4 Pätkové koleno PPs 100 mm CTCR.AA.600 

5 Kontrolný kus priamy PPs 100 mm CLAM.AA.600 

6 
Rozperný držiak , sada 2 
ks 

PP 100 mm CACS.AA.500 

7 

Potrubie L=245 mm 

PPs 100 mm 

CLAD.AA.600 

Potrubie L=495 mm CLAC.AA.600 

Potrubie L=995 mm CLAB.AA.600 

Potrubie L=1945 mm CLAA.AA.600 

8 Redukcia 100/110 mm CKEF.AA.700 

9 Kovový kryt komína 110 mm CACT.AA.500 

10 koncová nerezová krytka 110 mm 173.091 

1 2 3 4 
   

 

 
 

 
 

 

Tabuľka 7.7.a 

Tabuľka 7.7.b 

Obrázok 7.7.a 
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Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu 
z miestnosti.) 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
   

 
 

 

 
 

4 5 6 7 8 
     

 

   

   

 

  
popis 
 obj. Kód 

    

1 

Potrubie L=245 mm 

PPs 100 mm 

CLAD.AA.600 

Potrubie L=495 mm CLAC.AA.600 

Potrubie L=995 mm CLAB.AA.600 

Potrubie L=1945 mm CLAA.AA.600 

2 Oblúk 87° PPs 100 mm CLAH.AA.600 

3 Kontrolný kus priamy PPS 100 mm CLAM.AA.600 

4 Pätkové koleno PPs 100 mm CTCR.AA.600 

5 Rozperný držiak , sada 2 ks PP 100 mm CACS.AA.500 

6 Redukcia 100/110 mm CKEF.AA.700 

7 Kovový kryt komína 110 mm CACT.AA.500 

8 koncová nerezová krytka 110 mm 173.091 

Obrázok 7.7.b 

Tabuľka 7.7.c 

Tabuľka 7.7.d 
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Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu cez šikmú strechu. (Prevádzka nezávislá na 
vzduchu z miestnosti.) 
  

 

  popis obj. Kód 
    

1 

Potrubie L=250 mm 

PPs/Alu 100/150 mm 

CTAD.AA.600 

Potrubie L=500 mm CTAC.AA.600 

Potrubie L=1000 mm CTAB.AA.600 

Potrubie L=1950 mm CTAA.AA.600 

2 
Prechod cez strechu - 
kondenzačný 

PPs/Alu 100/150 mm CTBX.AA.500 

3 
Šikmé prekrytie α = 25°- 
45° 

Ø100/150 mm CBCG.AA.500 

 
 
 

1 2 3 
   

 

 
 

 

 

  

Obrázok 6.7 

Tabuľka 7.7.e 

Obrázok 7.7.c 

Tabuľka 7.7.f 
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Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu cez plochú strechu. (Prevádzka nezávislá na 

vzduchu z miestnosti.) 

 

 

1 2 3 4 5 
     

 
 

   
 
 

 

 

 

  popis obj. Kód 
    

1 Kontrolný T-kus PPs/Alu 100/150 mm CTAL.AA.600 

2 

Potrubie L=250 mm 

PPs/Alu 100/150 mm 

CTAD.AA.600 

Potrubie L=500 mm CTAC.AA.600 

Potrubie L=1000 mm CTAB.AA.600 

Potrubie L=1950 mm CTAA.AA.600 

3 Oblúk 87° PPs/Alu 100/150 mm CWCN.AA.600 

4 
Prechod cez strechu - 
kondenzačný 

PPs/Alu 100/150 mm CTBX.AA.500 

5 Ploché prekrytie Alu 100/150 mm CBBT.AA.000 

Tabuľka 7.7.h 

Obrázok 7.7.d 

Tabuľka 7.7.g 
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Združený odvod spalín. (Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  popis obj. Kód 
    

1 Zápachový uzáver PPs 0031.AA.000 

2 
Koncový kus s 
inšpekčným otvorom a 
odvodom kondenzátu 

PPs Ø = 110 mm CKFN.AK.700 

PPs Ø = 125 mm CZFN.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKFN.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKFN.AK.700 

3 
Kaskádový T-kus 45° s 
pripojením Ø = 110 mm 

PPs Ø = 125 mm CZFM.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKFM.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKFM.AK.700 

PPs Ø = 250 mm FKFM.AK.700 

4 Redukcia 100/110 mm CKEF.AA.700 

5 Oblúk 45° PPs Ø = 110 mm CKAJ.AK.700 

6 

Potrubie L=500 mm 

PPs Ø = 110 mm 

CKAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm CKAB.AK.700 

Potrubie L=1950 mm CKAA.AK.700 

Potrubie L=500 mm 

PPs Ø = 125 mm 

CZAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm CZAB.AK.700 

Potrubie L=1950 mm 113 703 

Potrubie L=500 mm 

PPs Ø = 160 mm 

DKAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm DKAB.AK.700 

Potrubie L=1950 mm 113 723 

Potrubie L=500 mm 
PPs Ø = 200 mm 

EKAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm EKAB.AK.700 

7 
Šachtový obl´úk 87° s 
oporou 

PPs Ø = 125 mm CZCR.AA000 

PPs Ø = 160 mm AKCR.AA.000 

PPs Ø = 200 mm EKCR.AA.000 

8 Kryt komína 

Kov Ø = 125 mm 0028.AA.500 

Kov Ø = 160 mm 0027.AA.500 

Kov Ø = 200 mm 0029.AA.500 

9 
Rozperný držiak, sada 2 
ks 

PP Ø = 110 mm CKEJ.AA.500 

PP Ø = 125 mm CZEJ.AK.500 

PP Ø = 160 mm DKEJ.AA.500 

PP Ø = 200 mm EKEJ.AA.500 

10 
Kontrolný kus 
Jednostenný 

PPs Ø = 110 mm CKAM.AK.700 

PPs Ø = 125 mm CZAM.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKAM.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKAM.AK.700 

Obrázok 7.7.e 

Tabuľka 7.7.i 
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Tabuľka 7.7.j 
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Združený odvod spalín. (Alternatíva nezávislá na vzduchu z miestnosti) 
 

  popis obj. Kód 
    

1 Zápachový uzáver PPs 0031.AA.000 

2 
Koncový kus s 
inšpekčným otvorom a 
odvodom kondenzátu 

PPs Ø = 110 mm CKFN.AK.700 

PPs Ø = 125 mm CZFN.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKFN.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKFN.AK.700 

3 
Kaskádový T-kus 45° s 
pripojením Ø = 110 mm 

PPs Ø = 125 mm CZFM.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKFM.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKFM.AK.700 

PPs Ø = 250 mm FKFM.AK.700 

4 Redukcia 100/110 mm CKEF.AA.700 

5 Oblúk 45° PPs Ø = 110 mm CKAJ.AK.700 

6 

Potrubie L=500 mm 

PPs Ø = 125 mm 

CZAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm CZAB.AK.700 

Potrubie L=1950 mm 113 703 

Potrubie L=500 mm 

PPs Ø = 160 mm 

DKAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm DKAB.AK.700 

Potrubie L=1950 mm 113 723 

Potrubie L=500 mm 
PPs Ø = 200 mm 

EKAC.AK.700 

Potrubie L=1000 mm EKAB.AK.700 

7 
Šachtový obl´úk 87° s 
oporou 

PPs Ø = 125 mm CZCR.AA000 

PPs Ø = 160 mm AKCR.AA.000 

PPs Ø = 200 mm EKCR.AA.000 

8 Kryt komína 

Kov Ø = 125 mm 0028.AA.500 

Kov Ø = 160 mm 0027.AA.500 

Kov Ø = 200 mm 0029.AA.500 

9 
Rozperný držiak, sada 2 
ks 

PP Ø = 110 mm CKEJ.AA.500 

PP Ø = 125 mm CZEJ.AK.500 

PP Ø = 160 mm DKEJ.AA.500 

PP Ø = 200 mm EKEJ.AA.500 

10 
Kontrolný kus 
Jednostenný 

PPs Ø = 110 mm CKAM.AK.700 

PPs Ø = 125 mm CZAM.AK.700 

PPs Ø = 160 mm DKAM.AK.700 

PPs Ø = 200 mm EKAM.AK.700 

11 Potrubie L=500 mm PPs Ø = 110 mm CKAC.AK.700 

12 Koncová krytka 

PPs Ø = 110 mm RD1100PU 

PPs Ø = 125 mm RD1300PU 

PPs Ø = 160 mm RD1600PU 

PPs Ø = 200 mm RD2000PU 

 

 

Obrázok 7.7.f 

Tabuľka 7.7.k 
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Tabuľka 7.7.l 
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7.8 Samostatné prvky systému odvodu spalín 
 

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK OBJ. KÓD MATERIÁL/FARBA ROZMERY 

                  

Rúra PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 X1 
 

 
CTAD.AA.600 biela 100 150 250 

 
194 

 

 
CTAC.AA.600 biela 100 150 500 

 
450 

 

 
CTAB.AA.600 biela 100 150 1000 

 
944 

 

  CTAA.AA.600 biela 100 150 1950   1890   

Koleno 87° PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 X1   

  

CTAH.AA.600 biela 100 150 145 130 90   

Koleno 45° PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 X1   

  

CTAJ.AA.600 biela 100 150 120 110 65   

Koleno 30° PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 X1   

  

CTDA.AA.600 biela 100 150 80 65 25   

Koleno 15° PPs/Alu PPs/Alu D1 D2         

  

CTDB.AA.600 biela 100 150         

Kontrolné koleno 87° PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 X1   

  

CWCN.AA.600 biela 100 150 145 130 90   

Pätkové koleno PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 L2 L3 
 

 

CTCR.AA.600 biela 100 150 145 130 260 
 

Kontrolný kus priamy PPs/Alu PPs/Alu D1 D2     
 

CDAM.AA.600 biela 110 150 
  

 

 

Tabuľka 7.8.a 
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NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK OBJ. KÓD MATERIÁL/FARBA ROZMERY 

         

Kontrolný T-kus PPs/Alu   D1 D2 L1 X1 X2 X3 

  

CTAL.AA.600 biela 100 150 270 140 115 220 

Posuvné hrdlo PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L1 X1     

  

CTAK.AA.600 biela 100 150 255 50     

Prechod cez stenu PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 L       
 

CTBK.AA.600 biela 100 150 800 
   

             

Rúra PPs PPs D L1 L2 X     
 

CLAD.AA.600 biela 100 245 
 

185 
  

 
CLAC.AA.600 biela 100 495 

 
440 

  

 
CLAB.AA.600 biela 100 995 

 
940 

  

  CLAA.AA.600 biela 100 1945   1890     

Koleno 87° PPs PPs D1 L1 L2 X1 X2   

  

CLAH.AA.600 biela 100 145 130 90     

Koleno 45° PPs PPs D1 L1 L2 X1     

  

CLAJ.AA.600 biela 100 120 110 65     

Kontrolný T-kus PPs PPs D1 L1 X1 X2 X3   

  

CLAL.AA.600 biela 100 255 140   170   

Kontrolný kus priamy PPs PPs D1 L1 X1 X2 X3   

  

CLAM.AA.600 biela 100 270   110 270   

Kontrolné koleno 87° PPs PPs D           

 

CLCN.AA.600 biela 100      

Tabuľka 7.8.b 
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NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK OBJ. KÓD MATERIÁL/FARBA ROZMERY 

                  

Pätkové koleno PPs PPs D1      

 CLCR.AA.000 biela 110      

 CKCR.AA.000 siva 110      

 CZCR.AA.000 siva 125      

 DKCR.AA.000 siva 160      

 EKCR.AA.000 siva 200      

Redukcia PPs PPs D1 D2 L1 X1     

  CKEF.AA.700 sivá 100 110 160 105     

Kryt komína HDPE HDPE D1      

 CACT.AA.500 čierna 110      

 

Metal Metal       

 0028.AA.500 čierna 125      

 0027.AA.500 čierna 160      

 0029.AA.500 čierna 200      

Prechod cez strechu  PPs/Alu PPs/Alu D1 D2 D3 L1 L2 X1 

  CTBX.AA.500 čierna 100 150   1195   410 

Prechodka plochou strechou Alu Alu D1 D2 L X     

  

CBBT.AA.000 Ø100/150 150   150       

Prechodka strechou pre malé sklony Alu Alu D           

  

223.000 Ø100/150 150           

Prechodka šikmou strechou Alu   α           

 
CBCG.AA.500 čierna 25°-45° Ø100/150 

    

  CBCG.AA.300 červená 25°-45° Ø100/150         

Kaskádový T-kus 45° PPs PPs D1 D2 L       
 

CZFM.AK.700 sivá 125 110 1000 
   

 
DKFM.AK.700 sivá 160 110 1000 

   

 
EKFM.AK.7-00 sivá 200 110 1000 

   

  FKFM.AK.7-00 sivá 250 110 675       

 

  
Tabuľka 7.8.c 
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NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK OBJ. KÓD MATERIÁL/FARBA ROZMERY 

         

PPS čiapka s kontrolným otvorom 
a odtokom kondenzátu Ø32mm 

PPs PPs D          

 CZFN.AK.700 sivá 125      

 DKFN.AK.700 sivá 160      

 EKFN.AK.7-00 sivá 200      

  FKFN.AK.7-00 sivá 250           

Spätná klapka PPs PPs D         

  

CKFP.AK.700 sivá 110         

Zápachový uzáver Ø32mm s výškou 
hladiny vody 150mm + flexi hadica 
Ø21/25m PPs PPs D           

  0031.AA.000 sivá 32           

Záslepka PPs PPs D           
 

RD1300PU sivá 125 
     

 
RD1600PU sivá 160 

     

  RD2000PU sivá 200           

Fixačný držiak pre PPs Potrubie Pre PPs Pre PPs D1           
 

CLBM.AA.000 hliník 100 
     

 

CKBM.AA.000 hliník 110 
     

 
CZBM.AA.000 hliník 125 

     

 
DKBM.AA.000 hliník 160 

     

  EKBM.AA.000 hliník 200           

Stenová rozeta 2 KS Alu Alu D1 D2 L       
 

ABBN.AA.600 biela 102 194 18 
   

  CBBN.AA.600 biela 150           

Rozperný držiak 2 KS PP PP D1 L1 L2       

  

CACS.AA.500 čierna 100 45 400       

Nerezová komínová hlavica METAL METAL D         

  

173.091 metal 80 - 90 - 100        

Tabuľka 7.8.d 
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NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK OBJ. KÓD MATERIÁL/FARBA ROZMERY  

         

Krycí plech C33 koncentrický METAL METAL D1 D2         

  

CBDD.AA.600 biela 100 150         

Krycí plech B23 koncentrický METAL METAL D1 D2         

  

CBDE.AA.600 biela 100 150         

 

 
Obrázok 6.4.c 

Tabuľka 7.8.e 


