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Sestavy pro kotle
Varianty zapojení kotlů ATMOS 

Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 22, 
termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených 
elektronickou regulací pro požadovanou teplotu vratné 
vody, elektronické regulace topných systémů a ohřev 

teplé užitkové vody, pro výkony kotlů do 100 kW.
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ATMOS

Jaroslav Cankař & syn ATMOS     Tel.:  +420 326 701 404
Velenského 487, Bělá pod Bezdězem                       +420 326 701 414
294 21, Česká republika www.atmos.cz      Fax: +420 326 701 492
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SESTAVY PRO KOTLE – SUPER CENY
platné od 1.9. 2021

  KÓD                                  cena bez DPH       cena s 21% DPH

1. Pojišťovací sestava 

Pojišťovací sestava malá: AS 01/DN15 - KÓD: T0501
Složení: 
S0392	 Odvzdušňovací	ventil	1/2“	110°C/10bar	
P0386	 Pojistný	ventil	1/2“	-	2,5	bar	
P0341	 Tlakoměr	d=100-1/2“	-	4	bar	
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 820,20 992,-

Pojišťovací sestava střední: AS 02/DN20 - KÓD:T0502
Složení: 
S0392	 Odvzdušňovací	ventil	1/2“	
P0387	 Pojistný	ventil	3/4“	-	2,5	bar 
P0341	 Tlakoměr	d=100-1/2“	-	4	bar	
Doporučená do výkonu kotle 50 kW. 954,20 1.155,-

Pojišťovací sestava velká: AS 03/DN25 - KÓD:T0503
Složení: 
S0392	 Odvzdušňovací	ventil	1/2“	
P0390	 Pojistný	ventil	1“	-	2,5	bar 
P0341	 Tlakoměr	d=100-1/2“	-	4	bar	
Doporučená do výkonu kotle 100 kW. 1.617,40 1.957,- 

            
2. Směšovací sestava vytápěného okruhu
 

Směšovací sestava malá: AS 04/DN25 - KÓD: T0504
Složení:
P0312	 Trojcestný	směšovač	VRG	131	-	DN25	-	ESBE	
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA		
P0371 Filtr	Y			1“	
Doporučená do výkonu na větev 40 kW. 4.792,30 5.799,-

Směšovací sestava střední: AS 05/DN32 - KÓD: T0505
Složení:
P0333	 Trojcestný	směšovač	VRG	131	-	DN32	-	ESBE
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
P0372	 Filtr	Y	5/4“ 
Doporučená do výkonu na větev 70 kW. 5.593,90 6.769,-
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  KÓD                                  cena bez DPH       cena s 21% DPH

3. Přímá sestava vytápěného okruhu bez směšování 

Směšovací sestava malá: AS 06/DN25 - KÓD: T0506
Složení:
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
P0371 Filtr	Y			1“
Doporučená do výkonu na větev 50 kW. 3.560,90 4.309,-
 
Směšovací sestava střední: AS 07/DN32 - KÓD: T0507
Složení:
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
P0372	 Filtr	Y	5/4“
Doporučená do výkonu na větev 70 kW. 4.064,90 4.919,-

4. Termoregulační sestava kotlového okruhu ESBE
 

Směšovací sestava malá: AS 08/DN25 - KÓD: T0508
Složení:
P0021	 Termoregulační	ventil	VTC511	DN25	/	70	°C	 			
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0371 Filtr	Y			1“	
P0091	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	1“ 
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 5.935,30 7.182,-

Směšovací sestava střední: AS 09/DN32 - KÓD: T0509
Složení:
P0022	 Termoregulační	ventil		VTC511	DN32	/	60	°C	
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0362	 Kulový	kohout	5/4“ 
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0372	 Filtr	Y	5/4“ 
P0092	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	5/4“ 
Doporučená do výkonu kotle 40 kW. 6.910,40 8.362,-

Směšovací sestava velká: AS 10/DN40 - KÓD: T0510
Složení:
P0030	 Termoregulační	ventil	VTC512	DN40	/	60	°C	
P0363	 Kulový	kohout	6/4“ 
P0363	 Kulový	kohout	6/4“ 
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0373	 Filtr	Y	6/4“ 
P0093	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	6/4“ 
Doporučená do výkonu kotle 80 kW. 7.974,80 9.650,-
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  KÓD                                  cena bez DPH       cena s 21% DPH

5. Termoregulační sestava kotlového okruhu REG
 

Směšovací sestava malá: AS 11/DN25 - KÓD: T0511
Složení:
P0029	 Termoregulační	ventil	TSV3	DN25	-	65/72	°C	(vnitřní	1“)	 	
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0371 Filtr	Y			1“	
P0091	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	1“ 
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 5.392,90 6.525,-

Směšovací sestava střední: AS 12/DN32 - KÓD: T0512
Složení:
P0220	 Termoregulační	ventil	TSV5	DN32	-	65/72	°C	(vnitřní	5/4“)	
P0362	 Kulový	kohout	5/4“	
P0362	 Kulový	kohout	5/4“	
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0372	 Filtr	Y	5/4“	
P0092	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	5/4“ 
Doporučená do výkonu kotle 40 kW. 6.416,90 7.765,-

Směšovací sestava velká: AS 13/DN40 - KÓD: T0513
Složení:
P0067	 Termoregulační	ventil	TSV6	DN40	-	65/72	(vnitřní	6/4“)	
P0363	 Kulový	kohout	6/4“ 
P0363	 Kulový	kohout	6/4“ 
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
P0373	 Filtr	Y	6/4“ 
P0093	 Zpětná	klapka	bez	pružiny	BUG	180	–	6/4“ 
Doporučená do výkonu kotle 80 kW. 7.568,50 9.158,-

6.  Výstupní sestava pro chladící smyčku

Sestava malá: AS 14/DN15 - KÓD: T0514
Složení:
P0360	 Kulový	kohout	1/2“	
P0370	 Filtr	Y	1/2“	
P0081	 Termostatický	ventil	Honeywell	TS	131-3/4	ZA	95	°C
Doporučená do výkonu kotle 70 kW. 1.423,40 1.722,-

 
Sestava velká: AS 15/DN20 - KÓD: T0515
Složení:
P0359	 Kulový	kohout	3/4“	
P0369	 Filtr	Y	3/4“	
P0081	 Termostatický	ventil	Honeywell	TS	131-3/4	ZA	95	°C
Doporučená do výkonu kotle 100 kW. 1.527,90 1.849,-
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  KÓD                                  cena bez DPH       cena s 21% DPH

7.  Vstupní sestava pro chladící smyčku

Sestava malá: AS 16/DN15 - KÓD: T0516
Složení:
P0360	 Kulový	kohout	1/2“	
P0096	 Zpětná	klapka	s	pružinou	1/2“	
P0395	 Pojistný	ventil	1/2“	-	6	bar
Doporučená do výkonu kotle 70 kW. 521,10 631,- 

Sestava velká: AS 17/DN20 - KÓD: T0517
Složení:
P0359	 Kulový	kohout	3/4“	
P0094	 Zpětná	klapka	s	pružinou	3/4“		
P0395	 Pojistný	ventil	1/2“	-	6	bar
Doporučená do výkonu kotle 100 kW. 618,70 749,-

8.  Bojlerová sestava TUV

Sestava malá: AS 20/DN20 - KÓD: T0520
Složení:
P0359	 Kulový	kohout	3/4“
P0359	 Kulový	kohout	3/4“
P0094	 Zpětná	klapka	s	pružinou	3/4“	
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
  3.404,70 4.120,-
Sestava velká: AS 21/DN25 - KÓD: T0521
Složení:
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0361 Kulový	kohout	1“ 
P0095	 Zpětná	klapka	s	pružinou	1“		
P0032	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKC	
  3.716,40 4.497,-
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SPECIÁLNÍ SADY ATMOS
platné od 1.9. 2021

  KÓD                                  cena bez DPH       cena s 21% DPH

Mísící sestava 

Mísící sestava: Sada ES1/DN25 - KÓD: T0531
Složení: 
P0312	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN25	-	Kvs10	
P0415	 Servopohon	ESBE	ARA	661	-	230V	-	120s	-	6Nm	
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 4.413,20 5.340,-

Mísící sestava: Sada ES2/DN32 - KÓD: T0532
Složení: 
P0333	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN32	-	Kvs16	
P0415	 Servopohon	ESBE	ARA	661	-	230V	-	120s	-	6Nm	
Doporučená do výkonu kotle 40 kW. 4.710,80 5.700,-

Čerpadlová sestava 

Čerpadlová sestava: Sada ESP3/DN25 - KÓD: T0533
Složení: 
P0312	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN25	-	Kvs10	
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 4.121,40 4.987,-

Čerpadlová sestava: Sada ESP4/DN32 - KÓD: T0534
Složení: 
P0333	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN32	-	Kvs16	
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
Doporučená do výkonu kotle 40 kW. 4.419,00 5.347,-

Kompletní sestava 

Kompletní sestava: Sada ESP5/DN25 - KÓD: T0535
Složení: 
P0312	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN25	-	Kvs10
P0415	 Servopohon	ESBE	ARA	661	-	230V	-	120s	-	6Nm
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
Doporučená do výkonu kotle 25 kW. 7.303,20 8.837,-

Kompletní sestava: Sada ESP6/DN32 - KÓD: T0536
Složení: 
P0333	 Trojcestný	mísící	ventil	ESBE	VRG131	-	DN32	-	Kvs16
P0415	 Servopohon	ESBE	ARA	661	-	230V	-	120s	-	6Nm	
P0028	 Čerpadlo	Yonos	PARA	25/1	-	6,	RKA	
Doporučená do výkonu kotle 40 kW. 7.600,80 9.197,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAPOJENÍ KOTLŮ
platné od 1.9. 2021

  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

1 Akumulační nádrže typ DZ a DH
 
Akumulační nádrž bez izolace typ DZ a DH
P0139	 500	l	 Ø	600/1970			(DZ)	 10.289,30	 12.450,-
P0236	 600	l	 Ø	750/1611			(DZ)	 11.115,70		 13.450,-
P0140	 750	l	 Ø	750/2010			(DZ) 11.859,80	 	14.350,-
P0170	 750	l	 Ø	790/1750			(DH) 12.562,00		 15.200,-
P0199	 800	l	 Ø	790/1910			(DH) 12.809,90		 15.500,-
P0171	 1000	l	 Ø	790/2210			(DH) 14.132,20	 	17.100,-
P0141	 1000	l	 Ø	850/2065			(DZ)   15.165,30		 18.350,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm typ DZ  
P0142	 500	l	 Ø	600/1970	 17.553,80		 21.240,-
P0238	 600	l	 Ø	750/1611	 18.743,80		 22.680,-
P0143	 750	l	 Ø	750/2010	 20.363,60		 24.640,-
P0144	 1000	l	 Ø	850/2065	 25.760,30		 31.170,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm  typ DH
P0176	 750	l	 Ø	790/1750	 20.702,50		 25.050,-
P0201	 800	l	 Ø	790/1910	 21.289,20	 	25.760,-
P0177	 1000	l	 Ø	790/2210	 23.710,70		 28.690,-

2 Akumulační nádrže s vestavěným příslušenstvím typ DZ nebo DH  

Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem 200 l pro ohřev TUV bez izolace 
P0145 500	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 20.743,80		 25.100,-
P0146	 750	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 22.727,30		 27.500,-
P0202	 800	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DH 23.719,00		 28.700,-
P0147	 1000	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 25.702,50		 31.100,-

Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem 200 l pro ohřev TUV s izolací 
P0148	 500	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 28.223,10		 34.150,-
P0149	 750	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 31.115,70		 37.650,-
P0204	 800	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DH 32.190,10		 38.950,-
P0150	 1000	l	s	bojlerem	o	obj.	200	l	-	typ	DZ 35.371,90		 42.800,-

   
Aku. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV + výměník pro solár bez izolace
P0160	 500	l	-	v.	plocha	solár	-	1,7m2 21.900,80		 26.500,-
P0161	 750	l	-	v.	plocha	solár	-	2,3m2 25.867,80		 31.300,-
P0205	 800	l	-	v.	plocha	solár	-	2,3m2-	typ	DH 24.702,10		 29.950,-
P0162	 1000	l	-	v.	plocha	solár	-	3,3m2 27.768,60		 33.600,-

Aku. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV + výměník pro solár s izolací 
P0163	 500	l	-	v.	plocha	solár	-	1,7m2  29.297,80		 35.450,-
P0164	 750	l	-	v.	plocha	solár	-	2,3m2 34.338,90		 41.550,-
P0207	 800	l	-	v.	plocha	solár	-	2,3m2-	typ	DH 33.305,80		 40.300,-
P0165				1000	l	-	v.	plocha	solár	-	3,3m2 37.355,40		 45.200,-
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  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

3 Elektrické topné těleso s termostatem

P0125	 TJ-M48x2	-	4,5	kW	 3.447,00		 4.171,-      
P0126	 TJ-M48x2	-	6	kW	 3.648,00		 4.414,-

4 Laddomat 22 s úsporným čerpadlem

P0227 Laddomat 22  9.735,00		 11.780,-
 s úsporným čerpadlem 
 (určeno	od	15	do	100	kW)  
 -	s	úsporným	čerpadlem	WILO	Yonos	Para	-	7,5	m
 -	včetně	izolační	sady
 

                          
5 Termoregulační ventil 

Termoregulační ventil REGULUS (65/72/77 °C) - mosaz 
P0029	 TSV3	DN25	(vnitřní	1“)	 1.408,00	 1.704,-
P0220	 TSV5	DN32	(vnitřní	5/4“)	 1.771,00	 2.143,-
P0067	 TSV6	DN40	(vnitřní	6/4“)	 2.354,90	 	2.848,-
P0018	 TSV8	DN50	(vnitřní	2“)	 2.728,00	 3.301,-

Termoregulační ventil ESBE (60/65/70 °C) - litina   
P0021	 VTC511	25/70°C	-	DN25	-	Kvs9	 1.950,40		 2.360,-																						
P0022 VTC511	32/60°C	-	DN32	-	Kvs14	 2.264,50		 2.740,-	
P0030 VTC512	40/60°C	-	DN40	-	Kvs17	 2.760,30	 3.340,-

     
6 Termostatický ventil směšovací pro ohřev TUV a podlahové topení 

P0346 ESBE	VTA	322-1“-Kvs1.6	-	35-60°C 1.363,60		 1.650,- 
P0347 ESBE	VTA	522-1“-Kvs3.2	-	20-43°C 1.801,80	 2.180,-
P0348 ESBE	VTA	522-1“-Kvs3.2	-	50-75°C 1.801,10	 2.180,-
P0398	 MT52,	vnější	1“,	30-70°C 2.150,40	 2.602,-
P0399	 MT52HC,	vnější	5/4“,	30-70°C	 2.680,50	 3.243,-								
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  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

7 Termostatický ventil pro chladící smyčku

P0081	 Honeywell	TS	131-3/4	ZA	95	°C	 1.247,90		 1.510,-
P0073	 Honeywell	TS	131-3/4	ZA	110	°C	 1.410,70		 1.707,-
P0082	 WATTS	STS	20	97	°C	 	 1.350,40	 1.634,-  
P0089	 BVTS	-	3/4	A	*	95	°C		 	 1.359,80		 1.645,-
P0090	 BVTS	-	3/4A	*	108	°C	 	 1.751,20		 2.119,-

8 Trojcestný mísící ventil

Trojcestný směšovač mosaz – závit
P0312	 ESBE	VRG	131	-	DN25-		Kvs10	 1.231,40		 1.490,-
P0333	 ESBE	VRG	131	-	DN32-		Kvs16	 1.529,00		 1.850,-
P0349	 ESBE	VRG	131	-	DN40-		Kvs25	 2.388,40		 2.890,-

Trojcestný směšovač litina – závit
P0344	 3G32	-	ESBE	 1.095,00	 1.325,-	

Servopohon 

P0415	 ESBE	ARA	661-230V-120s-6Nm 3.181,80		 3.850,-

Čtyřcestný mísící ventil  

P0342	 ESBE	VRG	141	-	DN32-		Kvs16 1.274,20		 1.542,-
P0345	 ESBE	VRG	141	-	DN40	-	Kvs25	 1.904,20	 2.304,-
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  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

9 Čerpadlo WILO 

s	digitálním	zobrazením	-	bez	kabelu	-	univerzální	provedení
P0034	 Yonos	PICO	25/1	-	4,	typ	RKA		 2.722,30	 3.294,-
P0035	 Yonos	PICO	25/1	-	6,	typ	RKA		 2.970,30	 3.594,-

s	grafickým	zobrazením	-	bez	kabelu	-	univerzální	provedení
P0038	 Stratos	PICO	25/1	-	4		 4.400,00	 5.324,-
P0039	 Stratos	PICO	25/1	-	6		 5.000,00	 6.050,-

10 Pojistný ventil  

P0386	 1/2“	-	2,5	bar	 178,00	 215,-
P0387	 3/4“	-	2,5	bar 312,00	 378,-
P0390	 1“	-	2,5	bar	 975,20	 1.180,-																																																									

 
 
 

11 Pojišťovací ventil MSW pro TUV a chladící smyčku

 

P0395	 1/2“	-	6	bar	 244,00	 295,-



12

  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

12 Automatický odvzdušňovací ventil

Odvzdušňovací nádobka s montážním ventilem 
P0393 G	3/8“	 209,90	 254,-
P0394	 G	1/2“	 224,80	 272,-

Odvzdušňovací ventil komplet se zpětným ventilem 
S0392	 1/2“	110	°C/10bar	 170,20	 206,-

  

13 Tlakoměr 

P0341	 d	=	100	-	1/2“	-	4	bar	 472,00		 571,-

14 Kulový kohout  

P0360	 1/2“	 82,10	 99,-
P0359	 3/4“	 140,00	 169,-
P0361 1“ 227,20 275,-
P0362	 5/4“ 379,20	 459,-
P0363	 6/4“ 482,10	 583,-

15 Filtr

P0370	 Y	1/2“	 93,40	 113,-
P0369	 Y	3/4“	 101,40	 123,-
P0371 Y			1“	 216,50		 262,-
P0372	 Y	5/4“ 416,50	 	504,-
P0373	 Y	6/4“ 519,00	 628,-
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  KÓD rozměr cena bez DPH cena s 21% DPH

16 Příložný termostat na čerpadlo
                               

P0011 IMIT/TG 355,00	 430,-

17 Zónový ventil

Zónový ventil se spínačem	(bez	el.	energie	zavřený)  
P0384	 1“	Z-SF25-2MI	 2.336,40		 2.827,-	
Zónový ventil se spínačem (bez	el.energie	otevřený)
P0385 1“	O-SF25-2MI 2.299,00	 2.782,-
  

18 Zpětná klapka bez pružiny

P0091	 BUG	180	–	1“ 424,00		 513,-
P0092	 BUG	180	–	5/4“ 581,00		 703,-
P0093	 BUG	180	–	6/4“ 841,30		 1.018,-

19 Zpětná klapka – s pružinou – univerzální

P0096	 1/2“	 195,00	 236,-
P0094	 3/4“		 234,70	 284,-
P0095	 1“			 372,00	 450,-

  KÓD  
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cena bez DPH cena s 21% DPH

Teploměr spalin DTU     

P0031	 Teploměr	spalin	DTU	s	jímkou 736,40		 891,-

Teploměr 

P0340	 d	=	63	příložný	
	 s	připevňovací	pružinou,	0	-	120	°C	 163,60	 198,-

Teploměr do akumulačních nádrž 

P0076 Teploměr	do	akumulačních	nádrží
	 -	délka	150	mm	-	do	jímky	 361,20		 437,-

Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulační nádrže

P0078 jímka	pro	jeden	teploměr	nebo	čidlo
	 	-	200	mm	 167,80	 203,-
P0079 jímka	pro	tři	čidla
	 	-	230	mm	 350,00	 424,-
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  KÓD  cena bez DPH cena s 21% DPH

Sada ekvitermní regulace ACD 03   

Ekvitermní	regulace	ATMOS	ACD	03	je	novým	regulačním	
prvkem	s	dotykovým	barevným	displejem	umožňující	snadné	
ovládání	kotle	a	topného	systému	intuitivním	způsobem	podle	
nejmodernějších	trendů.

Sada ekvitermní regulace ACD 03 
-	doporučená	sada	pro kotle na pelety (bez čidla spalin)
S0103	 	 13.140,50	 15.900,-

Sada ekvitermní regulace ACD 03 AGF 
-	doporučená	sada	pro kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalin)
S0106	 	 14.793,40		 17.900,-

  

Pokojové jednotky pro regulaci ACD 03/04

Pokojová jednotka (čidlo) ATMOS ARU5 
P0471	 	 1.033,10		 1.250,-

Pokojová jednotka bez displeje ATMOS ARU10 
P0473  2.388,40		 2.890,-

Pokojová jednotka s dotykovým displejem ATMOS ARU30 
P0475	 	 5.372,00		 6.500,-

GSM modulregulátor AB01 ATMOS

P0430 	 5.702,50	 6.900,-

je	speciálním	multifunkčním	zařízením,	které	slouží	k	ovládání	a	
komunikaci	přes	mobilní	telefon	s	různými		zařízeními	v	rodinném	
domě	či	 na	 chalupě.	 Jeho	hlavní	 uplatnění	nalezneme	při	 vzdále-
ném	 ovládání	 topných	 systémů	 vybavených	 automatickými	 kotli	
na	 pelety,	 zemní	 plyn	 nebo	 topný	 olej.	 Je	 speciálně	 vyvinut	 pro	
čtyřstavové	 ovládání	 ekvitermní	 elektronické	 regulace	 ATMOS	
ACD	01	nebo	Honeywell	typ	SMILE.	V	neposlední	řadě	umožňuje	
zasílání	informací	o	venkovní	teplotě,	teplotě	v	referenční	místnos-
ti,	teplotě	v	topném	systému	a	komunikaci	s	dalšími	zařízeními	a	
spotřebiči.	Modul	je	také	vybaven	programem	pro	optimální	řízení	
kotle	na	pelety	s	vyrovnávací	nádrží	a	také	programem	pro	řízení	
dvou	až	třech	kotlů	do	kaskády.
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  KÓD  cena bez DPH cena s 21% DPH

Kouřovod s čistícím víkem

         
P0041 Ø	152	mm	s	čist.	víkem 1.314,00		 1.590,-

P0037 Ø	180	mm	s	čist.	víkem 1.636,40	 1.980,-
P0042 Ø	200	mm	s	čist.	víkem 1.801,70		 2.180,-

   

Kouřovod Ø 152 mm – smaltovaný

K0101	 1000	mm	 747,50	 904,-																
K0102	 500	mm	 496,70	 601,-			
K0103	 250	mm	 330,80	 400,-
K0100	 koleno	90°	 690,00	 835,-      
K0106	 1000	mm	s	čistícím	otvorem	 915,00	 1.107,-																
K0107	 500	mm	s	čistícím	otvorem	 690,00	 835,-																
K0108	 250	mm	s	čistícím	otvorem	 525,00	 635,-																
K0104	 koleno	45°	s	čistícím	otvorem	 824,80	 998,-																
K0105	 koleno	90°	s	čistícím	otvorem	 855,40	 1.035,-																

Omezovač tahu na kouřovod 

S0195	 pro	průměr	Ø	152	-	180	mm	 1.363,60		 1.650,-

Popelník 

P0043 malý	pro	kulový	prostor	-	400	mm 562,00		 680,-                
P0044 velký	pro	kulový	prostor	-	550	mm 562,00		 680,-   
P0060 velký	pro	kotle	se	střechou 562,00		 680,- 
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2. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. s dvěma příložnými termo-
staty

1. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba - jednoduchá regul. s třemi příložnými 
termostaty

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva 
(kotle na dřevo, uhlí a brikety)

POZOR - čísla doporučených schémat se neshodují a nemají nic společného s čísly schémat pro zapojení 
regulace ACD01. Hydraulická schémata pro regulaci ACD 01 najdete pouze v návodu pro samotnou regulaci!
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3. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem 
TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. s třemi termostaty

4. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regulace s dvěma termostaty
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5. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem 
TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regulace topného systému

6. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regulace topného systému
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8. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, otevřená expanzní nádoba - jednoduchá reg. s jedním příložným ter-
mostatem

7. Zapojení kotle s dvěma řízenými trojcestnými ventily, jedním topným okruhem 
s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regul. topného 
systému a vratné vody do kotle
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9. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrž 
s ohřevem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného 
systému

10. Zapojení kotle s term. ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrž s ohře-
vem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
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11. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací 
nádrží s ohřevem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. top-
ného systému a vratné vody do kotle

13. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s dvěma 
termostaty
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14. Zapojení kotle s term. ventilem, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. 
bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s dvěma termo-
staty

15. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, jedním topným okruhem, s ohřevem 
TUV v komb. bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. 
topného systému a vratné vody do kotle
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16. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a dvěma akumulačními nádržemi s ohřevem 
TUV, jedním topným okruhem, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného 
systému

17. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem a dvěma akumulačními nádržemi 
s ohřevem TUV, jedním topným okruhem, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. 
topného systému a vratné vody do kotle
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18. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a dvěma akumulačními nádržemi, jedním top-
ným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická 
regul. topného systému

19. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a třemi akumulačními nádržemi s ohřevem 
TUV, dvěma topnými okruhy, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s jedním přílož-
ným termostatem
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20. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a třemi akumulačními nádržemi s ohřevem 
TUV, dvěma topnými okruhy, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného sys-
tému

21. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, s jedním topným okruhem, s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a  auto-
matické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
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22. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, s jedním topným okruhem, s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému a přepí-
nání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu

23. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jed-
ním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elek-
tronická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí troj-
cestného ventilu
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24. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jed-
ním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jedno-
duchá regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcest-
ného ventilu

25. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV 
v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a auto-
matické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu 
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26. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jed-
ním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektro-
nická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcest-
ného ventilu

27. Zapojení dvou kotlů na pevná paliva s termoregulačním ventilem pro ochranu zpá-
tečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, 
vyrovnávací nádrž - jednoduchá regul. topného systému a ruční přepínání provozu 
kotlů
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28. Zapojení dvou kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, jedním 
topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací 
nádrž 1000 l - jednoduchá regul. topného systému, možný provoz obou kotlů současně

29. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným 
okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. 
topného systému
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30. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okru-
hem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topné-
ho systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů

31. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okru-
hem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného 
systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů a termostatů
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33. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, vyrov-
návací nádrží, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. 
nádoba - jednoduchá regul. topného systému, automatické přepínání provozu kotlů 
pomocí trojcestného mísícího ventilu

32. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okru-
hem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného 
systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů a termostatů
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34. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okru-
hem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. top-
ného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí dvou zónových ventilů

35. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okru-
hy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž - jedno-
duchá regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zóno-
vých ventilů
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36. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okru-
hy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topné-
ho systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů

37. Zapojení tří kotlů s řízeným trojcestným ventilem pro každý kotel s ochranou zpá-
tečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba 
- jednoduchá regul. topného systému
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38. Zapojení tří kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, dvěma topný-
mi okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. 
topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů

39. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okru-
hy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž - elek-
tronická regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zóno-
vých ventilů
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40. Zapojení tří kotlů s řízeným trojcestným ventilem pro každý kotel s ochranou zpá-
tečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba 
- elektronická regul. topného systému

41. Zapojení tří kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, dvěma topný-
mi okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. 
topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů
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2. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací ná-
drží (500 - 1000 l) - řízení podle dvou teplot (čidel TV a TS), jedním topným okruhem 
s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba 

1. Možné, ale né doporučené zapojení kotle s Laddomatem 21/22, bez vyrovnávací 
nádrže, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní 
nádoba - jednoduchá regul. s příložným termostatem

Zapojení kotlů s automatickým 
podáváním paliva 
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3. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s vý-
měníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), dvěma topnými 
okruhy s ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev, uza-
vřená exp. nádoba

4. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s vý-
měníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), dvěma topnými 
okruhy s ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev řízený z 
hořáku A25, uzavřená exp. nádoba

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou AS2012.

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou CS2012.
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5A. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací ná-
drží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a 
TS), jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, solární ohřev, uzavřená 
exp. nádoba

5B. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací 
nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) 
a TS), jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, solární ohřev řízený z 
hořáku A25, uzavřená exp. nádoba

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou AS2012.

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou CS2012.
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6. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, jedním topným okruhem, vyrovnávací 
nádrží (500 - 1000 l), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronic-
ká regulace ACD01 topného systému a vratné vody do kotle, regulace podle dvou teplot 
(VE3 a KSPF)

7. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací ná-
drží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár, ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovná-
vací nádrže, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regulace ACD01 topné-
ho systému a soláru, regulace podle dvou teplot (VE3 a KSPF)
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8. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22 (termoregulačním 
ventilem), jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle 
dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba

9. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22 (termoregulačním 
ventilem), jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle 
dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, s 
automatickým startem peletového hořáku po dohoření dřeva - řízeného z hořáku A25

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou AS2012.
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10. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22, jedním topným 
okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel VE3 a 
KSPF), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, s automatickým startem  
hořáku po dohoření dřeva - řízeného z elektronické regulace ACD01

11. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s termoregulačním ventilem, dvěma 
topnými okruhy, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel 
VE3 a KSPF) s výměníkem pro solár, ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací 
nádrže, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba, s automatickým startem  hořáku po do-
hoření dřeva - elektronická regulace ACD01 topného systému a soláru
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12. Zapojení kotlů DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxRS se zabudovaným hořákem 
ve vrchních dvířkách, Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží 
(500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojle-
ru, uzavřená exp. nádoba

13. Zapojení kotlů DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxRS se zabudovaným hořákem 
ve vrchních dvířkách, Laddomatem 21/22, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrží 
(500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojle-
ru, uzavřená exp. nádoba - řízení z elektronické regulace ACD01

POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 amladší (AC07X) a zapojení kotle s modulem AD03 a třemi čidly KTF20.
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14. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), jedním topným 
okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TS a TK 
(TS2)), s ohřevem TUV v solárním. bojleru se dvěma výměníky, solární ohřev řízený z 
hořáku A25 a združeným termostatem T (STB), uzavřená exp. nádoba, 

Důležité informace - shrnutí
1. Modul AD02 slouží standatně k ovládní odtahového ventilátoru kotle
2. Modul AD03 slouží standatně k ovládní odtahového ventilátoru kotle a zároveň čerpadla v kotlovém okruhu nebo solárního 

čerpadla. Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).
3. Sada SC2012 je sadou čtyř samostatných čidel, která se skládá ze tří čidel vody KTF20 s 6 m kabelem, jedním čidlem spalin 

(soláru) s 5 m kabelem a jímkou pro solár. Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).
4. Sada AS25 slouží k ovládání hořáku A25 (A45) a kotle vybaveného odtahovým ventilátorem podle dvou teplot (čidel) na 

vyrovnávací nádrži o objemu 500 až 1000 l. Skládá se ze dvou čidel KTF20 s 5 m kabelem, modulu AD02 pro ovládání 
odtahového ventilátoru a speciální propojky.

5. Sada AS2012 slouží k ovládání hořáku A25 (A45), kotle vybaveného odtahovým ventilátorem, čerpadla v kotlovém okruhu 
nebo čerpadla solárního ohřevu podle tří teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži se solárním výměníkem a ve spolupráci s čidlem 
na solárním panelu. Sada čtyř čidel se zapojeným konektorem se skládá ze tří čidel vody KTF20 s 6 m kabelem, jedním čidlem 
spalin (soláru) do 400 °C s 5 m kabelem, jímkou pro solár, čtyřmi dutinkami s cínem ke snadnému spojení vodičů, modulem 
AD03 pro ovládání odtahového ventilátoru kotle a čerpadla v kotlovém okruhu (soláru) z hořáku A25 a jednou propojkou pro 
kotle DCxxSP. Tato sada je určena pro kotle DCxxSP s funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva, nebo 
pro kotle DxxP s funkcí řízení hořáku podle tří teplot na vyrovnávací nádrži s výměníkem pro solár. Platí pouze pro model 
hořáku 2012 a mladší (AC07X).

6. Chceme-li, aby hořák A25 (A45) pracoval podle dvou teplo na vyrovnávací nádrži musím do nádrže umístit čidla Tv (vrchní) 
a Ts (spodní).

7. Chceme-li, aby hořák A25 (A45) pracoval podle tří teplot na vyronávací nádrži s výměníkem pro spolár, musíme do nádrže 
umístit čidla Tv (vrchní), Tk (Ts2 - prostřední) a Ts (spodní). Dále musíme umístit na solární panel čidlo Tsv. Ohřívání 
vyrovnávací nádrže energií ze solárního panelu je řízeno na základě porovnávání teplot Tsv a Ts. Nabíjení vyrovnávací nádrže 
hořákem na pelety je řízeno podle čidla Tv a Ts nebo Tk (Ts2 - speciální funkce hořáku). Platí pouze pro model hořáku 2012 
a mladší (AC07X).

8. V případě, že chceme ovládat čerpadlo v kotlovém okruhu z hořáku A25 (A45), musí být do kotle umístěno čidlo teploty kotle Tk 
(nelze ale využít funkce řízení podle tří teplot na vyrovnávací nádrži). Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).
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POZOR - Platí pouze pro hořák model 2012 a mladší (AC07X) a zapojení kotle se sadou AS2012.
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