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11 Rychlomontážní systémy - přehled a data

Rychlomontážní systémy - označení

Kotel

Označení Popis   Zkratky

Bezpečnostní souprava
kotle

Pojistný ventil, 2,5 barů, 
Automatické odvzdušnění, 
Manometr

 KSS/BSS

Souprava k připojení
expanzní nádoby

Potrubí s ventilem s krytkou včetně KFE-kohoutu  AAS

Otopný okruh   

Čerpadlová skupina se
směšovačem

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo DN 25/ DN 32
Teploměr na výstupu a zpátečce
Zpětný ventil
Plošné utěsnění přípojky
Tepelně izolační plášť v černé barvě
Třícestný směšovač se servomotorem

Směšovač DN 15, max. 16 kW při ∆T 20 K
Směšovač DN 20, max. 40 kW při ∆T 20 K
Směšovač DN 25, max. 45 kW při ∆T 20 K
Směšovač DN 32, max. 69 kW při ∆T 20 K

HSM 15
HSM 20
HSM 25
HSM 32

Čerpadlová skupina 
bez směšovače

 

 

 

 

Čerpadlová skupina s
modulem MM100

Nízko energetické oběhové čerpadlo DN 25 / DN
32
Teploměr na výstupu a zpátečce
Zpětný ventil
Plošné utěsnění přípojky
Tepelně izolační plášť v černé barvě     

+ magnetický odlučovač nečistot a odlučovač plynů
                  

dtto čerp.skupina s/bez směšovače
Integrovaný EMS modul

 

HS 25/4
HS 25/6
HS 32           

 

 

HS25/6 MSL

HS .. MM100
HSM MM100

Čerpadlová skupina
HSM2 pro dva okruhy

Rozdělovač pro 2 okruhy s THR (max. 2500 l/h)       
Oběhová čerpadla 25/7                                             
Uzávěry s teploměry na výstupu a zpátečce           
Zpětné ventily na výstupech                                     
3cestný směšovač s pohonem (1 nebo 2)                
Bezpečnostní termostat pro směšovaný okruh        
Teplotní čidla                                                             
Integrovaný EMS modul

Směšovač DN 20, max. 35 kW při ∆T 20K
HSM2-U 20/7
MM200 

HSM2-M 20/7
MM200

Rozdělovače

Označení Popis  Zkratky

  Rozdělovače

HKV 2/25/25 pro dva otopné okruhy max. 50 kW ∆T = 20 K, top   přípojka DN 25 pro
HS(M) 25, přípojka DN 25, G 1 1/4"

HKV 3/25/32 pro tři otopné okruhy max. 70 kW ∆T = 20 K, top přípojka DN 25 pro HS(M)
25, přípojka DN 32, G 1 1/2"

HKV 2/32/32 pro dva otopné okruhy max. 80 kW ∆T = 20 K, top přípojka DN 32 pro HS(M)
32, přípojka DN 32, G 1 1/2"

HKV 2/32/40 pro dva otopné okruhy max. 150 kW ∆T = 20 K, top přípojka DN 32 pro
HS(M) 32, přípojka DN 32, DN 40, G 2"

HKV 3/32/40 pro tři otopné okruhy max. 150 kW ∆T = 20 K, top přípojka DN 32 pro HS(M)
32, přípojka DN 40, G 2"

HKV 3/32/32 pro tři otopné okruhy max. 80 kW ∆T = 20 K, top přípojka DN 32 pro HS(M)
32, přípojka DN 32, G 1 1/2"

HKV

Doplňková souprava Bezpodmínečně objednat u HS...25 ve spojení s HKV...32 ES 0

Souprava montáže na stěnu Upevňovací sada pro montáž HKV na stěnu WMS
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Rychlomontážní systémy - přehled a data 11
- Parametry čerpadlových skupin HS, HSM

Typ
směšovač
     K  

(m /h)

max.průtok 
(m /h)

max.přenositelný
výkon (kW)

typ čerpadla
max.příkon
čerpadla

(W)

HS25/4 - 1 24

Para 25-130/4-20SC 12H 20HS25/4 s - 1 24

HS25/4+MM100 - 1 24

HS25/6 MSL - 2,0 44 Alpha2.2 25-60 130 9H 34

HS25/6 - 2,2 50
Para 25-130/7-50/SC 12H

50HS25/6 s - 2,2 50

HS25/6+MM100 - 2,2 50

HS32/7.5 - 3,2 75
Para 30-130/8-75/SC 12H 75

HS32/7.5+MM100 - 3,2 75

HSM15/4 2,5 0,6 15
Para 25-130/4-20SC 12H 20

HSM15/4+MM100 2,5 0,6 15

HSM20/6 6,3 1,7 40

Para 25-130/7-50/SC 12H 50
HSM20/6+MM100 6,3 1,7 40

HSM25/6 8 1,9 45

HSM25/6+MM100 8 1,9 45

HSM32/7.5 18 3 70
Para 30-130/8-75/SC 12H 75

HSM32/7.5+MM100 18 3 70

- Parametry čerpadlových skupin HSM2 pro dva okruhy

Typ
směšovač
     K  

(m /h)

max.průtok 
(m /h)

max.přenositelný
výkon (kW)

typ čerpadla
max.příkon
čerpadla

(W)

HSM2-U / HSM2-M  20/7 MM200  2,5    

    nesměšovaný okruh - 2,0 47
Para 25-130/7-50 SC 12H 50

    směšovaný okruh 6,3 1,5 35

Max. přenositelný výkon při ΔT = 20 K a 200 mbar.

VS   
3

3

VS   
3

3
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11 Rychlomontážní systémy - přehled a data

- Rozměry

  - - Čerpadlové skupiny HS,HSM a rozdělovače HKV2. HKV3 - nástěnná montáž

 

  

      HS25/4-s, HS25/6-s  (nízké provedení)  HS/HSM

            B=278         B=364

            P=291 (po hranu vrchního šroubení)         P=377 pro HS/HSM 15-25, P=380 pro HS/HSM32

            H=471 (po hranu vrchního šroubení)         H=557 pro HS/HSM 15-25, P=560 pro HS/HSM32

11-004 Technický katalog Buderus 2023/2



Rychlomontážní systémy - přehled a data 11
  - - Rozdělovače HKV

                      R     : zpátečka čerpadlové skupiny                                       V   : přívod čerpadlové skupiny

                      RK   : zpátečka ke kotli (anuloidu)                                         VK : přívod od kotle (anuloidu)

                      RK2 : alternativní zpátečka ke kotli (anuloidu)

 

    

 

                Rozměry bez tepelné izolace 
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11 Rychlomontážní systémy - přehled a data
  - - Čerpadlové skupiny HSM2
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Rychlomontážní systémy - přehled a data 11
- Charakteristiky oběhových čerpadel skupin HS

HS25/4 - ∆p variabilní          EEI ≤ 0,20 HS25/4 - ∆p konstantní          EEI ≤ 0,20

HS25/6 - ∆p konstantní          EEI ≤ 0,20

HS32 - ∆p konstantní           EEI ≤ 0,21

  

∆p variabilní          HS25/6 - EEI ≤ 0,20

HS32 - ∆p variabilní             EEI ≤ 0,21
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11 Rychlomontážní systémy - přehled a data
  Charakteristiky čerpadlové skupiny HS25/6 MSL

HS 25/6 MSL - ∆p variabilní          EEI ≤ 0,20 HS 25/6 MSL - ∆p konstantní          EEI ≤ 0,20

HS 25/6 MSL - režim AutoAdapt          EEI ≤ 0,20

  

          HS 25/6 MSL - konstantní otáčky EEI ≤ 0,20
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Rychlomontážní systémy - přehled a data 11
- Charakteristiky oběhových čerpadel skupin HSM

HSM15/4 - ∆p variabilní             EEI ≤ 0,20 HSM15/4 - ∆p konstantní          EEI ≤ 0,20

HSM20/6 - ∆p konstantní          EEI ≤ 0,20

 

HSM25/6 - ∆p konstantní           EEI ≤ 0,21

 

  

∆p variabilní          HSM20/6 - EEI ≤ 0,20

HSM25/6 - ∆p variabilní             EEI ≤ 0,21

HSM32/7,5 - ∆p variabilní        EEI ≤ 0,21 HSM32/7,5 - ∆p konstantní        EEI ≤ 0,21
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11 Rychlomontážní systémy - přehled a data

- Charakteristiky oběhových čerpadel skupin HSM2

 ∆p variabilní             ∆p konstantní

 

 

- Tlaková ztráta HSM2

 směšovaný okruh          nesměšovaný okruh

konstantní otáčky
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Rychlomontážní systémy - přehled a data 11
- Tlaková ztráta rychlomontážních komponentů

 

1. HKV 3/32/40

2. HKV 2/32/40

3. HKV 4/25/40, HKV 5/25/40

4. HKV 2/32/32

5. HKV 3/32/32

6. KAS 1/ BCS20, GB125, GB145, GB212, SB105

7. HKV 2/25/25

8. KAS 2/ BCS25, GB125

9. KAS 2/GB225
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11 Skupiny bezpečnostních armatur kotlů, přírubové pojistné ventily

Skupiny bezpečnostních armatur kotle

 

Všeobecně
Podle současných německých platných
předpisů patří ke kotli s nejvyšší pracovní
teplotou (bezpečnostní omezovač teploty)
nad 110 °C všechna související zařízení a
rozvody, až k uzavíracímu zařízení. To
znamená, že všechny díly mezi uzavíracími
(např. šoupátky) na výstupu vody z kotle i na
vratném potrubí musí odpovídat předpisům. 
To platí též pro mezi kusy na výstupu vody z
kotle, na nichž lze pojistná zařízení montovat.
Podle druhu jištění, je třeba na příslušných
přípojkách montovat určitá bezpečnostní
zařízení. Je nutné respektovat ČSN EN
12828 a ČSN EN 12953-6

Popis skupiny pojistných zařízení
Skupina pojistných zařízení schválené
konstrukce pro vytápění dle DIN 4751, část 2
pro max. teplotu 120 °C a max. provozního
tlaku 6 bar.

Provedení GE315 a GE515 ≤ 300kW
Základní vybavení, sestávající z mezikusu na
výstupu vody z kotle, hlídače min. tlaku,
teploměru,s manometrem včetně ventilu a
zkušebním nátrubkem, servisního ventilu,
kohoutu KFE a montážního návodu.

Provedení SB615
Základní vybavení sestává z mezikusu na
výstupu vody z kotle, teploměru, manometru
včetně ventilu a zkušebního nátrubku, ventilu
s krytkou, kohoutu KFE, odvzdušňovacího
ventilu a montážního návodu. Je nutné
respektovat ČSN EN 12828 a ČSN EN
12953-6.

Jiná provedení
Základní vybavení sestávající z mezikusu na
výstupu vody z kotle, přístrojového
rozdělovače, teploměru, jištění proti
nedostatku vody, uzavíracího ventilu s
manometrem a zkušebním nátrubkem,
servisního ventilu, sady těsnění a
montážního návodu.

 Označení pojistných zařízení

Díl Výrobek Označení

Jištění proti nedostatku vody Sasserath, SYR 0933.20.011 TÜV HWB-96-190 

Omezovač maximálního tlaku Sauter, DSH 143 F 001 TÜV SDB-00-331

Omezovač minimálního tlaku Sauter, DSL 143 F 001 TÜV SDBF-00-330 

Bezpečnostní omezovač teploty Sauter, RAK 74.4/3727B TÜV ID 0000006982

Hlídač minimálního tlaku Fantini Cosmi 2B01ATF0,8 WB40286519 

 Varianty vybavení pojistnými zařízeními

Varianty Bezpečnostní omezovač teplotys vypínací teplotou
≤110 °CPodle ČSN EN 12828

Bezpečnostní omezovač teplotys vypínací teplotou >100
°C,120 °CPodle ČSN EN 12953-6

Nutné vybavení Zdroj tepla ≤ 300 kW Zdroj tepla > 300 kW Zdroj tepla ≤300 kW Zdroj tepla >300 kW

Omezovač
maximálního tlaku

+ + + +

Omezovač
maximálního tlaku

- + + +

Sada STB a omezovač
max. tlaku 

- + 1) - -

Omezovač
minimálního tlaku 

- 2) - 2) + +

1) Použítí separační nádoby podle ČSN EN 12828 u zařízení s t R ≤ 105 °C (STB ≤ 110 °C).
2) V případě použití jištění proti nedostatku vody, podle ČSN EN 12828 u zařízení s t R ≤ 105 °C (STB ≤110 °C).
+ nutné vybavení.

1)

2)
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Skupiny bezpečnostních armatur kotlů, přírubové pojistné ventily 11
- Bezpečnostní skupina armatur kotle pro Logano GE515 nebo Logano plus GE515 > 300 kW

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Pojistná skupina GE515,
DN100**

Pojistná sada kotle GE515 podle ČSN EN 12 828, s
nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody,
teploměrem, manometrem s uzávěrem a kontrolní
přírubou a ventilem s čepičkou PN6, DN100, bez
pojistného ventilu

CBP 5639210 48 900,-

  Popis

- Bezpečnostní skupina armatur kotle pro Logano GE615 nebo Logano plus GE615

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Pojistná skupina GE615,
svislé provedení**

Pojistná sada kotle podle ČSN EN 12828, s
nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody,
teploměrem, manometrem s uzávěrem a kontrolní
přírubou a ventilem s čepičkou PN6, DN 150, svislé
provedení, bez pojistného ventilu

CBP 5639284 59 600,-

Pojistná skupina GE615,
vodorovné provedení**

Pojistná sada kotle podle ČSN EN 12828, s
nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody,
teploměrem, manometrem s uzávěrem a kontrolní
přírubou a ventilem s čepičkou PN6, DN 150,
vodorovné provedení, bez pojistného ventilu

CBP 5639280 61 000,-

  Popis
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11 Skupiny bezpečnostních armatur kotlů, přírubové pojistné ventily

- Bezpečnostní skupina armatur kotle Logano plus SB625

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Zabezpečovací soustava
armatur - DN65**

Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN
EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti
nedostatku vody, teploměrem, manometrem s
uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem
PN 6
Pro kotel velikosti 145-185 DN65

CBP 5584790 33 200,-

Zabezpečovací soustava
armatur - DN80**

Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN
EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti
nedostatku vody, teploměrem, manometrem s
uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem
PN 6
Pro kotel velikosti 240-310 DN80

CBP 5584792 33 400,-

Zabezpečovací soustava
armatur - DN100

Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN
EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti
nedostatku vody, teploměrem, manometrem s
uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem
PN 6
Pro kotel velikosti 400-640 DN100

CBP 5584794 34 200,-

 Popis
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Skupiny bezpečnostních armatur kotlů, přírubové pojistné ventily 11
- Nosník armatur

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Nosník armatur**

Dle DIN ČSN 12828
Manometr s uzavíracím a zkušebním kohoutem
Ventil s ochranou proti uzavření
Přípojky pro: 2x omezovač max. tlaku a 1x omezovač
min. tlaku

CBP 8718583198 20 700,-

 Popis
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11 Skupiny bezpečnostních armatur kotlů, přírubové pojistné ventily

Pojistné ventily přírubové

- Popis

                

Přírubový pružinový pojistný ventil s vysokým zdvihem
Provedení dle ČSN EN 12828
Třída D/G/H
Materiál EN-JL1040
Pro teploty do 120°C
PN16
Dosedací plocha kuželky s EPDM kroužkem

- Typy

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Ventil poj. přírubový
DN32/50 3,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 3,5 bar

CBH 82643564 22 500,-

Ventil poj. přírubový
DN32/50 4 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4 bar

CBH 82643566 22 500,-

Ventil poj. přírubový
DN32/50 4,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4,5 bar

CBH 82643568 22 500,-

Ventil poj. přírubový
DN32/50 5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 5 bar

CBH 82643570 22 500,-

Ventil poj. přírubový
DN32/50 6 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 6 bar

CBH 7747434991 22 500,-

Ventil poj. přírubový
DN50/80 3,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 3,5 bar

CBH 82643644 37 700,-

Ventil poj. přírubový
DN50/80 4 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4 bar

CBH 82643646 37 700,-

Ventil poj. přírubový
DN50/80 4,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4,5 bar

CBH 82643648 37 700,-

Ventil poj. přírubový
DN50/80 5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 5 bar

CBH 82643650 37 700,-

Ventil poj. přírubový
DN65/100 3,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 3,5 bar

CBH 82643684 49 400,-

Ventil poj. přírubový
DN65/100 4 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4 bar

CBH 82643686 49 400,-

Ventil poj. přírubový
DN65/100 4,5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 4,5 bar

CBH 82643688 49 400,-

Ventil poj. přírubový
DN65/100 5 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 5 bar

CBH 82643690 49 400,-

Ventil poj. přírubový
DN65/100 6 bar

Pojistný přírubový ventil s vysokým zdvihem, třída
D/G/H, PN16, otevírací tlak 6 bar

CBH 82643694 49 400,-

- Rozměry a parametry

   

    
Vstup  E        DN 32       DN 50        DN 65

Výstup A DN 50 80 100

rozměr a mm  110 120  140

rozměr b mm  115  150  170

rozměr H mm  330   435   545

rozměr x mm   200   300   350

hmotnost kg   13,5     26   39
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Tlumení hluku kotlů 11
Zařízení pro tlumení hluku kotlů

 

- Všeobecně

Použití zařízení k tlumení hluku je dáno
výsledným efektem skutečně dosažené
hladiny hluku a tím vyvolaného obtěžování
hlukem v uzavřených prostorech, popř. ve
vnějším okolí.

Ve stadiu zahájení protihlukových opatření to
ve většině případů znamená náročné změny
a přestavby, pokud nebyly již při projektování
navrženy nebo přinejmenším uvažováno s
potřebným místem.

Již provedená zařízení k útlumu hluku přitom
v podstatě skýtají zkušenosti a vodítka - i
když za předpokladu, že je nelze v plném
rozsahu a se stejnou účinností přenášet z
jednoho zařízení na druhé. Častěji dopadne
vyvolaná hladina hluku a z ní plynoucí
obtěžování hlukem jinak, protože se obojí řídí
velikostí a výkonem kotlového zařízení,
druhem spalování (atmosferické či přetlakové
spalování), jakož i celkovou velikostí,
uspořádáním a vybavením kotelny.

Zamýšlená protihluková opatření se musejí
řídit uvedenými skutečnostmi s přihlédnutím
ke stavebním a jiným podmínkám.

 

- Protihluková opatření u kotlů Buderus

Protihluková opatření u větších kotlů Buderus
jsou zaměřena na ochranu před hlukem v
bezprostřední blízkosti zdroje a tím jsou
zvlášť účinná. Podle jejich významu jde
přitom o:

- hluk tlumící podstavce kotle
- tlumiče hluku spalin
- hluk tlumící kryty hořáků

Je dobré zkontrolovat, zda nabízená opatření
tlumící hluk a jimi dosažené potlačení hluku
odpovídá místním podmínkám a stavební
situaci. V případě přísnějších podmínek nebo
při zvláštnostech daného zařízení je třeba se
bezpodmínečně obrátit s radou na
akustického odborníka. Ten rozhodne, jak
dalece je třeba realizovat jednotlivá, nebo
všechna zařízení tlumící hluk, popř. i jiná
opatření přesahující jejich rámec.

Pokud se týče stavby, ochrana proti hluku by
se měla zaměřit na všechna potřebná
opatření k zabránění šíření hluku. To se
především týká zavěšení a průchodů potrubí,
použití kompenzátorů ve spojovacích
potrubích až po zdroje hluku, jako jsou např.
čerpadla apod. (viz též přehled na další
stránce).
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11 Tlumení hluku kotlů

- Stavební opatření proti hluku

Kromě vyjmenovaných opatření proti hluku
sladěných s různými kotli Buderus, se
doporučují další opatření ze strany stavby. Je
zejména dbát na umístění vytápěcího
zařízení v kotelně, zejména jedná-li se o
střešní kotelnu. Základy agregátů
způsobujících hluk kotle, (hořáky, čerpadla,
ventilátory aj.) je třeba usazovat na rostlou
půdu, na vystupující (zesílené) zdivo nebo na
podpěry základů na volně kmitajících
stropech, zejména nad obytnými místnostmi,
vede ke zvýšenému obtěžování hlukem.
Především je třeba se vyhnout zvukovým
mostům. K těm patří také všechna spojovací
potrubí ke zdrojům hluku. Kompenzátory
umístěné v rozvodech vytápění a pojistných
armaturách u kotle, v přívodu paliva,

u hořákových agregátů, jakož i před a za
čerpadly jsou důležitým předpokladem
úspěchu protihlukových opatření. K uchycení
potrubí ke stropu a stěnám je třeba též použít
závěsy absorbující hluk. Všechny průchody
potrubí stropy a stěnami je třeba provést tak,
aby nedošlo k tuhému spojení mezi potrubím
a tělesem stavby. Zde se doporučují
mezivložky z pružných, hluk absorbujících
materiálů. Čerpadla nutno usazovat jen na
hlukově odizolované základy. Jejich otáčky
jakož i rychlosti médií (vody nebo topného
oleje) nemají být nasazeny příliš vysoko. Je
přitom třeba mít na zřeteli dostatečný
výstupní tlak u oběhových vytápění.

K tomu patří exaktní dimenzování komínu,
protože předimenzované či poddimenzované
komíny mají sklon k tvorbě hluku.K
podstatným zdojům hluku patří hořáky a
proces spalování. Z toho vyplývá důležitost
protihlukových opatření ze strany stavby,
jakož i pečlivého zaregulování a údržby
hořáku a/nebo procesu spalování se dá často
silně potlačit výměnou určitých dílů nebo
příznivějším vybavením hlavy, popř.
zaregulováním hořáku.
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Hluk tlumící podložky

 

- Popis

Podložky kotlů absorbující hluk brání přenosu
hluku, vibrací z kotlového tělesa na jejich
základ, resp. na těleso stavby a jsou tedy
velmi účinné.

Oblast použití
Podložky kotlů absorbující hluk jsou vždy
navrhovány v závislosti na styčné ploše kotle
se základem a hmotností kotle vč. hořáku,
obsahu vody a přídavných zatížení a jsou
tedy prováděny rozličně podle druhu kotle.

Provedení, popis
Podložky kotlů absorbující hluk spočívají v
jejich působení na segmenty tzv. podélného
tlumícího třmenu. Jsou vytvořeny z nerezové
pružinové oceli o průřezu ve tvaru omega a
jsou s rámem z profilové oceli uspořádány
pro rovnoměrné zatížení. Takto vytvořený
základový rám je svým tvarem přizpůsoben
patkám kotlových článků, resp. základnímu
rámu kotle Buderus. Pro

litinové kotle tvoří rám vždy jeden díl pro
přední a zadní článek. U větších kotlů je
složen ze dvou středních dílů. Podložky kotlů
absorbující hluk ocelových kotlů Buderus
jsou vždy uspořádány po straně vlevo a
vpravo pod základním rámem kotle. Podélné
tlumicí třmeny jsou opatřeny vrstvou hmoty
tlumící chvění a základní rám je opatřen
šedou protikorozní ochranou. Stlačení pružin
vyvolané hmotností kotle u podložek
absorbujících hluk činí asi 5 mm.

Projekční pokyny
Podložky kotlů absorbující hluk je třeba mít
na zřeteli již při projektování, protože jejich
dodatečná instalace má za následek
rozsáhle změny pozic připojovacího potrubí a
odvodu spalin. Přenosu hluku připojeným
potrubím se zabrání kompenzátory (dodávka
instalační firmy) a současně s tím se i
vyrovná odpružení podložek absorbujících
hluk.

Ze stejných důvodů je důležité napojení
vývodu spalin na komín odhlučnit. Zásobník
umístěný bezprostředně vedle kotle by měl
být usazen na samostatný základ (sokl).
Přitom lze vyrovnat nepatrné výškové rozdíly
mezi kotlem a zásobníkem. K zamezení
zvukových mostů je třeba dodržet minimální
odstup mezi kotlem a zásobníkem 10 mm a
spojovací potrubí opatřit kompenzátory.

Pokyny k instalaci, kotelna
K zabezpečení rovnoměrného zatížení
podložek kotlů absorbujících hluk je důležité
dodržet úložnou plochu naprosto vodorovnou
a opatřit ji hladkou mazaninou s přesností ± 1
mm. Úložnou plochu kotle, při použití krytu
hořáku tlumícího hluk, je třeba uspořádat v
souladu s daným účelem ve formě
zvýšeného základu.
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- Hluk tlumící podložky pro litinové kotle

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Podložka tlumicí GE515-
455-520**

Tlumící podložka pod kotel Logano (plus) GE515-
455(520) kW

CBP 5093408 18 800,-

Podložka tlumicí GE515-
510-580**

Tlumící podložka pod kotel Logano (plus) GE515-
510-580 kW

CBP 5093410 24 500,-

Podložka tlumicí GE615-
570**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-570
kW CBP 5093420 20 200,-

Podložka tlumicí GE615-
660**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-
660(745) k

CBP 5093422 21 000,-

Podložka tlumicí GE615-
740**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-
740(835) kW

CBP 5093424 22 200,-

Podložka tlumicí GE615-
820**

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615-820 kW CBP 5093426 23 100,-

Podložka tlumicí GE615-
920**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-
920(970) kW

CBP 5093428 25 300,-

Podložka tlumicí GE615-
1020**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-
1020(1065) kW

CBP 5093430 26 200,-

Podložka tlumicí GE615-
1110**

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615-1110 kW CBP 5093432 27 800,-

Podložka tlumicí GE615-
1200**

Tlumící podložky pod kotel Logano (plus) GE615-
1200(1150) kW

CBP 5093434 29 600,-

 Rozměry

 

Objednací číslo Ke kotli typu výkonu/
počtu článků 

Délka 
mm 

Šířka
mm

A 
mm 

B
 mm 

C
 mm 

D
mm 

E
 mm

Hmotnost 
kg

5093408 GE515 455/11 2040 980 545  545  80 1870 80 14,5

5093410 GE515 510/12 2210 980 545 545  80 2040 80 15,8

5093402 GE615 570/9 1800 1280 820 430 120 1480 120 17,1

5093422 GE615 660/10 1970 1280 820 430 120 1650 120 18,9

5093424 GE615 740/11 2140 1280 820 430 120 1820 120 20,7

5093426 GE615 820/13 2310 1280 820 430 120 1990 120 22,5

5093428 GE615 920/13 2480 1280 820 430 120 2160 120 24,3

5093430 GE615 1020/14 2650 1280 820 430 120 2330 120 26,1

5093432 GE615 1110/15 2820 1280 820 430 120 2500 120 27,9

5093434 GE615 1200/16 2990 1280 820 430 120 2670 120 30,5
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- Hluk tlumící podložky pro ocelové kotle

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Podložka tlumicí 145 -310** Tlumící podložka pod kotel Logano plus SB625 - 145-
310 kW

CBP 5963880 6 500,-

Podložka tlumicí 400** Tlumící podložka pod kotel Logano plus SB625-400
kW

CBP 5963884 6 600,-

Podložka tlumicí 510 -640** Tlumící podložka pod kotel Logano plus SB625 - 510-
640 kW

CBP 5963886 7 300,-

Rozměry

Objednací
číslo

Ke kotli typu/ výkonu
Délka
L
mm

Šířka
B
mm

Délka
L

mm

Šířka
B
mm

Rozteč
A
mm

Délka

mm

Šířka
B
mm

Hmotnost

kg

5963880 SB625 145/185 1750 900 1140 60 690 2x312,5+2x500 30 10

5963880 SB625 240/310 1780 970 1140 60 760 2x312,5+2x500 30 10

5963884 SB625/400 1780 970 1140 60 760 4 x 500 30 8,4

5963886 SB625 510/640 1920 1100 1140 60 890 4 x 500 30 9,6

1) SB745/800 2300 1060 2060 55 – 4 x 500 55 1

1) SB745 1000/1200 2300 1140 2060 55 – 4 x 500 55 1

1) Hluk tlumící podložka je součástí kotle.

SO SO S S B B
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Tlumič hluku spalin pro nekondenzační kotle

                    

- Všeobecně, oblast použití, konstrukce, montáž, projekční pokyny

Všeobecně
Spaliny způsobují značnou část hluku, který
se
přenáší spalinovým potrubím a komínem.
Hluk spalin může navíc obtěžovat vnější
okolí. Vznikající hluk vyvolává v budově v
závislosti na tlumící schopnosti
konstrukčního materiálu přinejmenším v
přilehlých prostorách (u kotelen stojících na
volném prostranství i ve vnějším okolí) rušivý
hluk.
Vhodným protiopatřením, které může snížit
rušivý hluk, je tlumič hluku spalin,
přimontovaný přímo na kotel, není-li možno
rozhodujícím způsobem redukovat hluk
spalování lepším nastavením hořáku nebo
vhodnějším vybavením hlavy hořáku.

Okruh použití
Zde nabízené tlumiče hluku spalin je možno
přimontovat na všechny kotle ústředního
vytápění, jejichž komín má odpovídající
jmenovitou světlost. V případě zvlášť
vysokých požadavků na odhlučnění je třeba
přezkoušet, zda je dosažitelné snížení
hladiny hluku dostačující.

Konstrukce, popis
Tlumič hluku spalin je svářen z ocelového
plechu nebo z plechu z ušlechtilé oceli o síle
stěny podle platných předpisů. Vnitřní průřez
odpovídá vždy nejméně průřezu přípojky.

Použité tlumící látky jsou nehořlavé a působí
tepelně izolačně. V místech, kde přicházejí
do
styku se spalinami, jsou chráněny
děrovanými plechy tak, aby nemohly být
poškozeny obvyklými čistícími nástroji. Na
vnější straně
je tlumič hluku spalin opatřen žáruvzdorným
nátěrem.

Pokyny k montáži
Ve způsobu činnosti je tlumič hluku spalin
nezávislý na poloze zabudování. Může být
tedy zabudován vodorovně, šikmo vzhůru,
nebo svisle.
Na tělese tlumiče hluku spalin je navařena
objímka R 1/2, pomocí které může být tlumič
zavěšen na akusticky izolované stropní
závěsy nebo podepřen.
K zamezení šíření hluku přes zvukové mosty
ve spalinové cestě patří k nabízeným
tlumičům hluku spalin sériově speciální
utěsňující manžeta. Trubka odvádějící
spaliny se nasune do přípojky tlumiče hluku
spalin a pomocí současně dodávané těsnící
šňůry se ochrání před případným stykem.
Těsnící manžeta trubky spalin utěsní místo
napojení zvenčí. Pro připojení na komín se
doporučuje zvukotěsnící přípojka. To platí
zejména tehdy, když se současně používá
hluk  absorbující podložka kotle.

Projektové pokyny
Provede-li se zvukotechnické měření dříve
než se namontuje tlumič hluku spalin, je třeba
kotel v kotelně už postavit tak, aby mezi ním
a komínovou přípojkou zůstalo dostatečné
místo pro dodatečné namontování tlumiče
hluku spalin podle výsledku měření.

Odpor proudění
Pro výpočet dodatečného odporu pro tlumič
hluku spalin je třeba v rámci výpočtu komínu
podle ČSN použít odporu Zeta 0,5.

Snížení hladiny akustického tlaku
Střední hodnota útlumu celkové hladiny
hlučnosti činí 10 - 15 dB(A) pro oblast
frekvence od 200 do 2000 Hz.
Tlumič hluku spalin

  • Z oceli St 37-2
  • Vhodný jak pro podtlakový, tak i přetlakový
    provoz
  • Na tlumiči je navařena objímka R1/2";
    pomocí které může být tlumič zavěšen na
    akusticky izolované stropní závěsy nebo
    podepřen

 

Není určen ke kondenzačním kotlům !
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- Typy tlumičů hluku spalin pro nekondenzační provoz

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Tlumič hluku spalin
DN250**

Tlumič hluku spalin DN250, ocelový válcový, útlum
15 dB(A)

CBP 5074550 11 800,-

Tlumič hluku spalin
DN360**

Tlumič hluku spalin DN360, ocelový válcový, útlum
15 dB(A)

CBP 5074554 25 000,-

Rozměry

Technická data

Jmenovitá velikost  DN 250 360

Průměr tělesa tlumiče D mm 600 700

Celková délka L mm 650 1240

Délka tělesa tlumiče l mm 550 1000

Délka nátrubků a, b mm/mm 50/50 160/50

1) Délka hrdla a může být v případě potřeby zkrácena

 Útlum

1)
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Tlumič hluku spalin pro kondenzační kotle

   

vhodný pro podtlakový i přetlakový systém
těsnost do 200 Pa
pro teploty spalin do 400°C
vyroben z nerezové oceli 1.4571/1.4404
vnitřní absorbér z vodoodpudivé minerální vlny kryté nerezovou
mřížkou
útlum hluku 15-25 dB(A)
připojovací hrdla dle DIN 1298
pro vodorovnou i svislou montáž

- Typy

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

Tlumič hluku AGM
760/150**

připojení DN150, útlum 15 dB(A) CBP 89228365 16 900,-

Tlumič hluku AGM
760/180**

připojení DN180, útlum 15 dB(A) CBP 89228354 23 200,-

Tlumič hluku AGM
760/200**

připojení DN200, útlum 15 dB(A) CBP 89228353 24 100,-

Tlumič hluku AGM
940/250**

připojení DN250, útlum 20 dB(A) CBP 89228357 33 900,-

Tlumič hluku AGM
1120/300**

připojení DN300, útlum 25 dB(A) CBP 89228250 42 700,-

Tlumič hluku AGM
1220/350**

připojení DN350, útlum 25 dB(A) CBP 89228342 89 900,-

 Rozměry 

                   

Odvod kondenzátu :

vnější průměr D18, délka 50 mm

Jmenovitá
velikost

 DN 150 180 200 250 300 350

Délky 
L1 mm 580 760 760 940 1120 1220

L2 mm 360 540 540 720 900 1000

Průměry

D1 mm 150 180 200 250 300 350

D2 mm 149 179 199 249 298 348

D3 mm 300 450 450 500 500 600

Hmotnost  kg 6 16 16 22 24 26

Útlum dB 

63 Hz  2,6 3,1 2,7 3,8 3,2 2,4

125 Hz 4,4 5,3 4,5 5,2 5,9 3,6

250 Hz 5,8 13,4 12,6 12,7 12,3 11,9

500 Hz 12,7 17,1 20,1 20,3 21,6 24,7

1000 Hz 18,5 21,7 23,1 24,8 27,5 23,3

2000 Hz 23,1 15,3 15,2 16 17,5 12,7
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Neutralizační zařízení

 

 

- Obecný popis

Vznikající zkondenzovaná voda během
provozu vytápění, jak v kondenzačním kotli,
tak ve spalinovém potrubí, musí být podle
předpisu odvedena.

Pro odvádění zkondenzované vody z
kondenzačního kotle včetně příslušného
spalinového potrubí platí směrnice
Pracovního listu ATV A 251 Technického
sdružení pro odpadní vody (kanalizaci). V
tom je stanovena povinnost neutralizace se
zřetelem na ochranu veřejných kanalizačních
zařízení.

Přitom může být od neutralizace
zkondenzované vody z kondenzačního kotle
do jmenovitého tepelného výkonu včetně 200
kW upuštěno, když nastane odtok přiměřeně
velkého domovního množství odpadní vody
do veřejné kanalizace, přesahující tutéž
hranici předání. Podle směrnice platí:
průměrně za rok odtéká domovní odpadní
voda 25-násobným objemem proti
očekávanému množství zkondenzované
vody.

Povinnost neutralizace u kondenzačních
kotlů

Výkon kotle Neutralizace 1)

≤ 25 kW ne 2)

> 25 do ≤ 200 kW ne 2)3)

> 200 kW ano

Provedení
Musí-li být zkondenzovaná voda, např. z
důvodů komunálních předpisů
neutralizována, lze použít neutralizačních
zařízení NE 1.1, popř. NE 2.0. Jsou připojena
mezi výstup zkondenzované vody
kondenzačního kotle a přípoj na kanalizační
síť.

Neutralizační prostředky
Neutralizační zařízení jsou plněna
neutralizačním prostředkem HYDROLIT Mg.
Tento granulát sestává z kulovitého,
pórovitého filtračního materiálu z oxidu
magnesia (MgO) a hydroxidu magnesia
(Mg(OH2)). Kontaktem zkondenzované vody
s naplněným granulátem se zvyšuje její pH a
6,5 až 10. S touto hodnotou pH může být
neutralizovaná zkondenzovaná voda
přivedena do kanalizační sítě. Tento
neutralizační granulát je použitelný výhradně
pro kondenzační kotle v plynovém provozu.

Zbytková dopravní výška.

Dopravní výška čerpadla zkondenzované vody
je určena množstvím zkondenzované vody.
Vyobrazení znázorňuje dopravní výšku
neutralizačního zařízení NE 1.1 a NE 2.0
v závislosti na dopravním výkonu. Má-li
být instalován modul zvyšující tlak pro NE
2.0, sčítají se dopravní výšky, neboť dvě
čerpadla se stejnou charakteristikou jsou
spojena v řadě. 
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Neutralizační zařízení NE 0.1

 

- Popis NE 0.1

Zařízení se skládá z plastové schránky s
komorou pro neutralizační granulát. Zařízení
je použitelné tam, kde je k dispozici spád k
potrubí

kanalizace nebo kde je k dispozici externí
čerpadlové zařízení pro přečerpávání
odpadní vody do kanalizace. Není potřeba
elektrické

přípojky. Zařízení postačuje pro neutralizaci
kondenzátů plynových kondenzačních kotlů s
celkovým výkonem do 800 kW.

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

NE 0.1
Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s
neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 800
kW.

CBP 8718576749 14 700,-

Neutralizační granulát Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0
Hmotnost 10 kg

CBP 7115120 3 740,-

Neutralizační zařízení NE 1.1

- Popis NE 1.1

Neutralizační zařízení NE 1.1 sestává z
pláště z umělé hmoty s jednou komorou pro
neutralizační granulát, přehrazeného
prostoru pro neutralizovanou
zkondenzovanou vodu, jakož i hladinou

řízeným čerpadlem zkondenzované vody o
dopravní výšce cca 2,0 m. NE 1.1 umožňuje
neutralizaci množství zkondenzované vody
do jmenovitého výkonu 850 kW.
Neutralizační zařízení

NE 1.1 je vybaveno přípojem 230 V. Proto
může být provozováno nezávisle na
regulačním přístroji firmy Buderus a také
může být použit pro kotle jiných výrobců.

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

NE 1.1

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s
neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně
řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca
2 m, vč. granulátu, cca do 850 kW

CBP 8718577421 30 500,-

Neutralizační granulát Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0
Hmotnost 10 kg

CBP 7115120 3 740,-
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Neutralizační zařízení 11
Neutralizační zařízení NE 2.0

- Popis NE 2.0

Neutralizační zařízení NE 2.0 sestává z
pláště ve tvaru kvádru z umělé hmoty se
třemi komorami a integrované řídící
elektroniky s obslužným a indikačním
prvkem, jakož i hladinou řízeným čerpadlem
zkondenzované vody o dopravní výšce cca
2,0 m. Když je zapotřebí, může být k
neutralizačnímu zařízení instalován modul
pro zvýšení tlaku o dopravní výšce do 4,5 m.

NE 2.0 umožňuje neutralizace
zkondenzované vody o množství do 1500 kW
jmenovitého výkonu.

Neutralizační zařízení NE 2.0 je vybaveno
nezávislým přípojem 230 V. Proto může být
provozováno nezávisle na regulačním
přístroji Buderus a také může být použit pro
kotle jiných výrobců.

Integrovaná řídící elektronika je vybavena
speciálními kontrolními a servisními
fukncemi:

Bezpečnostní odpojení hořáku ve
spojení s řídícím přístrojem Logamatic
Ochrana proti přeplnění
Indikace pro výměnu neutralizačního
granulátu

Indikace stavu provozu
Předat dále poruchové hlášení např. u
dálkového modemu Logamatic.

Rozměry

Šířka (mm) 545

Hloubka (mm) 840

Výška (mm) 275

Přívod/Výška
přívodu = 161 mm

Podle volby DN 40
nebo DN 50

Odvod/Výška
odvodu = 92 mm

DN 20

Vypouštění DN 20

Typ Popis Skupina
zboží

Objednací
číslo

Cena v Kč
(bez DPH)

NE 2.0**

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou,
skládající se z kvalitního plastu s neutralizačním
oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného čerpadla
kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.
granulátu, s diodami k indikaci poruch, provozních
stavů a doplnění, možnost předání signálu dále např.
na DDC, cca do 1500 kW.

CBP 8738612817 60 100,-

Modul pro zvýšení
dopravního tlaku pro NE
2.0**

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační
zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5 m CBP 8738612819 15 500,-

Neutralizační granulát Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0
Hmotnost 10 kg

CBP 7115120 3 740,-

 Rozměry NE 2.0

Typ / Rozměry Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Hloubka
(mm)

Přívod Odvod Výška odvodu
(mm)

Vypouštění

NE 2.0 545 275 840 40/20 20 92 20
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