
NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A OBSLUHU

 ELEKTRO-AKUMULA ČNÍ KOTLE
KOMEXTHERM EKO a SEZ

Obr.č.1 – foto ELEKTRO-AKUMULAČNÍ KOTEL EKO
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1. ÚVOD

Jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si k vytápění Vašeho  objektu náš elektro-akumulační kotel.
Jedná se o spolehlivý výrobek sestavený z nejmodernějších komponentů, který Vám zajistí
tepelný komfort a nevyžaduje téměř  žádnou obsluhu, neboť systém je plně automatický. Topný
systém vyžaduje pouze nastavení ovládacích prvků k dosažení požadované teploty v objektu.
Přečtěte si proto prosím pečlivě celý návod, abyste se mohli s elektro-kotlem podrobně seznámit
a vyhnuli se tak zbytečným nedorozuměním. Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni a
že Vám bude dobře sloužit.

2. URČENÍ

Elektro-akumulační kotle Komextherm EKO a SEZ jsou konstruovány jako plně automatické
zdroje tepla pro ústřední teplovodní  vytápění s maximálním provozním tlakem 250 [kPa] a
s tlakovými expanzními nádobami, čímž je umožněno, aby byla topná voda v nádržích ohřívána
až na maximální provozní teplotu 110 °C. Mohou sloužit jako náhrada původních zdrojů, např.
kotlů na tuhá paliva, nebo při budování nových topných systémů.  Jejich použití je výhodné
všude tam, kde je nutné použít ekologický způsob vytápění a navíc, při plně elektrifikované
domácnosti poskytují energetické závody výhodnější tarify. Elektro-akumulační kotle
Komextherm EKO jsou vhodné spíše pro vytápění rodinných domů a jiných menších objektů.
Elektro-kotle SEZ jsou v menších sestavách vhodné pro stejný účel, v rozsáhlejším provedení
jsou vhodné pro vybavení větších objektů, např. obchodních a průmyslových provozů, různých
komunálních objektů apod. Díky plně automatickému provozu s minimálními nároky na údržbu
je jejich použití zvláště vhodné všude tam, kde se nepočítá se samostatnou obsluhou topného
systému; je nutný pouze občasný dohled. Využití elektro-akumulačních kotlů je limitováno
stavem rozvodné sítě v daném místě.
Kotle Komextherm EKO a SEZ jsou určeny pro proudovou soustavu 3 x 400 V + PE + N.

Mezi přednosti elektro-akumulačního kotle patří:

• automatická regulace nabíjení nádrží a automatická regulace vytápění objektu
• možnost využití dodávky elektrického proudu nízkého tarifu v celém časovém rozsahu bez

ohledu na počet časových úseků, ve kterých je dodáván
• čistý, bezhlučný a bezodpadový provoz
• vysoká hospodárnost provozu vlivem použité regulace nabíjení a vybíjení
• značná variabilita instalace vzhledem ke stavebnicovému uspořádání elektro-kotle
• úspora montážních prací vzhledem k dodávce ucelených komponentů
• ekologicky nezávadný provoz celého systému
• odpadá zásobování palivy a jejich skladování
• možnost připojení dalších prvků (krb, solární systémy, zásobník TUV, tepelné čerpadlo, atd.)

3. POPIS

Elektrické akumulační kotle Komextherm EKO a SEZ jsou stavebnicové zdroje tepla pro
teplovodní ústřední vytápění, které jako zdroj energie využívají elektrický proud.   Tyto elektro-
kotle jsou určeny pro využívání elektřiny dodávané v nízké sazbě. Dodávka tohoto proudu je
podstatně levnější oproti běžnému tarifu. Součástí automatiky elektro-kotle je regulátor
AKUMATIC 04, který spouští nabíjení pouze v době dodávky nízké sazby.
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Automatika nabíjení AKUMATIC 04 řídí stupeň nabití pro další den v závislosti na venkovní
teplotě a současně podle množství zbytkového tepla v nádržích, které zbylo z minulého dne.
Výsledkem  je optimální nabití nádrží tak, aby akumulovaná energie stačila pro vytápění do
dalšího nabíjecího období, ale aby nádrže nebyly nabíjeny více, než je pro dané období nutné.
Tím je dosaženo dalších úspor prostřednictvím snížení tepelných ztrát.
Ekvitermní regulátor RVT 06, řídí podle nastavení uživatelem využívání tepla naakumulovaného
v  nádržích. Regulátor střídá v průběhu dne podle nastavení hodin dva teplotní režimy, a to
topení na vyšší teplotu a na nižší teplotu. V levé časti regulátoru jsou umístěny spínací hodiny,
které slouží k nastavení  časového programu, ve kterém budou tyto dvě teploty v objektu
udržovány. Nižší teplotu (tlumený provoz) je možno přepnutím příslušného ovládacího prvku
nahradit úplným vypnutím. Tento režim je vhodné využít v té části topné sezóny, kdy jsou vyšší
venkovní teploty a nedojde k takovému poklesu teploty v objektu. Regulátor pracuje na základě
porovnávání venkovní teploty (pomocí čidla TA), teploty topné vody (pomocí čidla TV-J) a
nastavených parametrů na regulátoru RVT. Jedná se tedy o plynulou ekvitermní regulaci.
Správným seřízením a využitím všech funkcí regulátoru RVT 06 je možno dosáhnout úsporu
minimálně 20 % energie v porovnání s neregulovanou soustavou. Podrobný návod k obsluze
regulátorů RVT 06 a Akumatic 04 je dodáván společně s rozvaděčem RET.
Elektro-kotle EKO a SEZ jsou vhodné jak pro systémy vybavené radiátory, tak pro podlahové
vytápění. Lze kombinovat i oba systémy. Pak ale doporučujeme rozdělit topnou soustavu na dvě
nebo více topných zón, kde bude mít každá zóna vlastní regulátor RVT 06. Společnost
KOMEXTHERM vyrábí a dodává stavebnice elektro-akumulačních kotlů (kromě izolace a
opláštění) ve dvou typových řadách  (viz tab. 1 a 2),  ze kterých se elektro-kotel sestavuje až
v místě montáže. KOMEXTHERM nedodává tepelnou izolaci a opláštění. Tyto práce  si provede
provozovatel dle projektu. Při instalaci elektro-kotle nejsou nutné žádné náročné stavební
úpravy, je však třeba zajistit odpovídající montážní prostor – viz kapitola 6.  STAVEBNÍ
DISPOZICE.

Tab.1 – El.kotel typu EKO - *Hmotnost samotných nádrží                     Tab. 2 – El.kotel typu SEZ -*Hmotnost samotných nádrží

Stavebnici kotlů ze dvou různých velikostí nádrží nabízíme v zájmu větší variability systému tak,
aby bylo možno lépe vyhovět různým výkonovým a prostorovým požadavkům. Např.: Kotel o
výkonu 22,5 kW je možné navrhnout z obou typů nádrží, buď ze tří nádrží 750 litrů nebo z jedné
nádrže 2250 litrů. V prvním případě je výhodou menší rozměr nádrží – viz obr. 2 a 3, a proto je
jejich použití možné zpravidla bez stavebních úprav. Ve druhém případě (viz obr. 5) je naopak
jednodušší instalace, s menším nárokem na plochu a s výhodnějším poměrem mezi plochou a
objemem nádrží. Z toho vyplývají i nižší tepelné ztráty.
Pro systém EKO dodáváme větší sortiment typizovaných stavebnicových dílů, což ve svém
důsledku představuje větší úsporu instalačních prací. Tento typ elektro-akumulačních kotlů je
konstruován jako zdroj pro uzavřené teplovodní topné systémy, a to buď pro rekonstrukce a
náhrady jiných kotlů nebo pro budování nových topných systémů.
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Typ      Počet     Příkon    Hmotnost
    nádrží     ( Kw )        ( kg )*

EKO 1 1       7,5 125
EKO 2 2 15 250
EKO 3 3 22,5 375
EKO 4 4 30 500
EKO 5 5 37,5 625
EKO 6 6 45 750

Typ     Počet           Příkon       Hmotnost
   nádrží            ( kW )         ( kg )*

SEZ 1 1 22,5 340
SEZ 2 2 45 680
SEZ 3 3 67,5 1020
SEZ 4 4 90 1360
SEZ 5 5 112,5 1700
SEZ 6 6 135 2040



Výhodné je využití nízkoteplotních systémů, protože je možno lépe využít akumulovaného tepla.
Využití je vhodné všude tam, kde je potřeba z nějakého důvodu navrhnout ekologický typ
vytápění, ale není k dispozici např. rozvod plynu. Na druhé straně představují určité omezení
přenosové možnosti sítě rozvodu elektřiny.
Systémy s elektro-akumulačním kotlem je možno též navrhovat jako vícezdrojové, např.
v kombinaci s kotlem na tuhá paliva nebo krbovými kamny a nabíjet akumulační nádrže ze dvou
nebo více  zdrojů. Tento způsob je vhodný pro lokality s levným a snadno dostupným pevným
palivem. Jiným důvodem pro takovéto řešení může být posílení výkonu v případě, že není možné
instalovat akumulaci v dostatečném objemu a objem teplonosné kapaliny pro nejchladnější dny
sezóny nestačí. V každém takovém případě je výhodou, že i teplo vyrobené v takovém zdroji je
vybíjecí automatikou využíváno úsporným způsobem. Příklad zapojení je uveden na obr. 16.

4. STAVEBNICOVÉ PRVKY PRO SESTAVOVÁNÍ
ELEKTRO-AKUMULA ČNÍCH KOTL Ů

ELEKTRO-KOTEL EKO :

Poř. č. DÍL STAVEBNICE Z ČEHO SE SKLÁDÁ POZNÁMKA
1 Měřící akumulační nádrž

750 l
(viz obr. 1)

1x vlastní měřící  nádrž
1x topné těleso 7,5 kW
1x provozní termostat
1x bezpečnostní termostat
2x jímka termostatu

2 Akumulační nádrž 750 l
(viz obr. 2)

1x vlastní akumulační
nádrž
1x topné těleso 7,5 kW

3 Směšovací stanice
DN 20 nebo DN 25
(viz obr. 3)

1x směšovač MIX BP DN 20 nebo DN 25
1x servomotor MK-DN   , 1x oběhové čerpadlo
3x teploměr                     ,  1x manometr
4x kohout kulový            ,  1x jímka Z-J

4 Rozvaděč RET ( 2, 4, 6 )
rozměr skříně:
       440 x 600 x 160 [mm]

1x regulátor RVT 06 R
1x regulátor
          Akumatic 04 R
     silová část

reguluje topení
řídí elektro-nabíjení
spíná topná tělesa
rozvaděč RET se značí podle počtu nádrží
1 až 2 nádrže …….označení RET 2
3 až 4 nádrže …….označení RET 4
5 až 6 nádrží ……..označení RET 6

5 Krabice s čidly 5x čidlo TV-J Nutno instalovat na měřící aku-nádrž; čidla
jsou funkčním prvkem nabíjecí automatiky

6 Sběrné potrubí horní
Sběrné potrubí dolní

2, 3, 4, 5, 6*

(viz obr. 4)

Pro nádrže umístěné v jedné řadě není třeba
sběrné potrubí upravovat.

7 Tlaková expanzní nádoba TE 80 l; TE 110 l; TE 280
l

Velikost a počet stanoví projektant

8 Pojistný ventil Ventil pro teplovodní systémy s otevíracím
přetlakem 250 kPa (ČSN  06 0830)

9 Kohout vypouštěcí a
napouštěcí

G 3/4“

Tabulka 3 – Díly pro stavebnici el.kotle EKO   * číslo značí počet instalovaných nádrží

POZNÁMKA:
Při sestavování stavebnice elektro-akumulačního kotle EKO se vždy použije jedna
měřící akumulační nádrž a potřebný počet nádrží akumulačních.
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Popis a umístění jednotlivých komponentů elektro-akumulačního kotle EKO je na obr. 9.

Obr. 2 – Měřící akumulační nádrž 750 litrů

                                            Obr. 3 – Akumulační nádrž 750 l

                                                                                                Obr. 4 – Směšovací stanice DN 20 ( DN 25 )
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Legenda k obr.č. 4 :
1 – Směšovač MIX BP DN 20 (DN 25)
2 – Servomotor MK-DN
3 – Oběhové čerpadlo GRUNDFOS
4 – Teploměr (3x)
5 – Manometr
6 – Kohout kulový (4x)
7 – Jímka Z-J

Pozice      Název               Počet ks

     1 TRUBKA  1“ 2
     2 JÍMKA A-J pro TV-J 5
     3 OTVOR pro termostat G1/2“ 2
     4 OTVOR pro topné těleso M48x2 1
     5 ČIDLO TV-J 5
     6 ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUB M5x10 5



a) Horní sběrné potrubí

b)  Dolní sběrné potrubí

PROVEDENÍ EKO 1 EKO 2 EKO 3 EKO 4 EKO 5 EKO 6
L  [mm] - 780 780 780 780 780
a  [mm] - 1 2 3 4 5
L´ [mm] - 1560 2340 3120 3900 4680

Obr. 5 – Sběrné potrubí DN 25 horní (dolní) – typizované provedení

ELEKTRO-KOTEL SEZ

Poř. č. DÍL STAVEBNICE Z ČEHO SE SKLÁDÁ POZNÁMKA
1 Měřící akumulační nádrž

2250 l
(viz obr. 5)

1x vlastní měřící aku-
nádrž
3x topné těleso 7,5 kW
1x provozní termostat
1x bezpečnostní termostat
2x jímka termostatu

2 Akumulační nádrž 2250 l 1x vlastní měřící aku-
nádrž
3x topné těleso 7,5 kW

Akumulační nádrž je konstrukčně shodná
s měřící nádrží

3 Směšovací stanice Směšovací stanice výšší než DN 25 nejsou vyráběny jako
typizovaný stavebnicový prvek a je nutné je z  našich výrobků
sestavit na základě projektu pro jednotlivé elektro-kotle.

4 Rozvaděč RET 4, 6 *
rozměr skříně :
         440 x 600 x 160 [mm]

1x regulátor RVT 06 R
1x regulátor Akumatic 04
R
silová část

reguluje topení
řídí automatiku elektro-nabíjení
spíná topná tělesa
rozvaděč RET se značí podle počtu nádrží
1 nádrž …..….označení RET 4
2 nádrže …….označení RET 6

5 Rozvaděč RET P6.
Má silovou část shodnou s rozvaděčem RET 6. Není
vybaven regulátory, ale je konstruován tak, že po
propojení s hlavním rozvaděčem zajišťuje
kaskádové spínání topných těles – ( viz obr. 12 ).

RET P6 je doplňující rozvaděč –
kombinuje se podle počtu topných těles
(jedna nádrž = 3 topná tělesa). Např. pro 3
nádrže se použije 1x RET 4 a 1 x RET P6

6 Krabice s čidly 5x čidlo TV-J Nutno instalovat na měřící aku-nádrž; čidla
jsou funkčním prvkem nabíjecí automatiky

7 Sběrné potrubí horní
Sběrné potrubí dolní

Nedodává se jako typizovaný prvek.

8 Tlaková expanzní nádoba TE 80 l; TE 110 l; TE 280 l Velikost a počet stanoví projektant

9 Pojistný ventil Ventil pro teplovodní systémy s otevíracím
tlakem 250 kPa (ČSN  06 0830)

10 Kohout vypouštěcí a
napouštěcí

G 3/4“ nebo G 1“ G 1“ je určen pro větší výkony

Tab. 4 – Díly pro stavebnici el.kotle SEZ   * číslo značí počet instalovaných nádrží
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Obr. 6 – Měřící akumulační nádrž 2250 litrů

POZNÁMKA:     Měřící a akumulační nádrže jsou konstrukčně shodné, liší se pouze vybavením.

5. DOPORUČENÝ POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO-
AKUMULA ČNÍHO  KOTLE

A. Ve spolupráci s investorem provést předběžný výpočet velikosti elektro-kotle na základě
přesně zjištěné tepelné ztráty – viz str. 9 Určení velikosti. Nutno stanovit hodnotu tepelné
ztráty.

B. Projednat s místně příslušnými energetickými závody možnost připojení elektro-kotle
příslušného příkonu a za jakých podmínek.

C. Po sjednání dodávky s rozvodnými závody a na základě požadavku investora provést
podrobný projekt celého topného a regulačního systému s použitím tohoto návodu.

D. Pro instalaci elektrické a regulační části elektro-kotlů společnost Komextherm poskytuje
na vyžádání seznam montážních firem, které tuto instalaci provádějí a jejich pracovníci
jsou k tomuto účelu ve společnosti Komextherm každoročně  školeni.

Jedním ze základních požadavků na vytápění je jeho ekonomický provoz. Má-li je splňovat
elektro-akumulační vytápění, je třeba maximálně snížit tepelné ztráty objektu. U starších objektů

je třeba zlepšit tepelnou izolaci. Maximální tepelné ztráty by u budov do 500 m3  prostoru
neměly překračovat hodnotu  0,8 – 1,0   [W/m3 .°K]. Výpočet tepelných ztrát je třeba svěřit
projektantovi. Na základě tohoto výpočtu pak projektant určí velikost elektro-kotle (objem
akumulace = počet a typ nádrží) a stanoví potřebný elektrický příkon.

Základními údaji pro ur čení velikosti elektro-kotle jsou tedy:
• celkové tepelné ztráty daného objektu
• doba vybíjení, tzn. doba vytápění ve vyšším topném režimu v průběhu 24 hodin. Zbylý počet

hodin se uvažuje jako tlumený provoz. Tento údaj volí uživatel podle potřeby.
• teplotní spád, který bude v topné soustavě použit, tedy rozdíl teplot mezi vodou „kotlovou“ a

vodou ve vratném potrubí.
7.

Pozice      Název               Počet ks

     1 TRUBKA  5/4“ 2
     2 JÍMKA A-J pro TV-J 5
     3 OTVOR pro termostat G1/2“ 2
     4 OTVOR pro topné těleso M48x2 3
     ČIDLO TV-J 5
     ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUB M5x10 5



• doba nabíjení v současné době je možno volit 8 nebo 16 hodin (viz sazby rozvodných
závodů).

K rychlému určení potřebného provedení elektro-kotle na základě již známých nebo
uvažovaných parametrů daného otopného systému pomůže nomogram znázorněný na obr. 6.
Vycházejte přitom z tepelných ztrát vytápěného objektu, požadované doby plného vytápění a
teplotního rozdílu mezi maximální teplotou nabitých akumulačních nádrží a teplotou vratné
vody, která je daná teplotním rozdílem ∆t1,3.

Obr. 7 – Nomogram pro předběžné určení odpovídajícího provedení elektro-akumulačního kotle EKO

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DIAGRAMU PRO ELEKTRO-KOTEL EKO :

Vytápěná budova má ztráty Qz = 13 kW; DV = 12 hod. Případ budeme řešit pro dvě různé ∆t1,3

I.  ∆t1,3 = 50 : Pro klasický systém s radiátory a teplotním spádem ∆t2,3 = 75 / 60 °C
II. ∆t1,3 = 70 : Pro systém s podlahovým vytápěním a teplotním spádem ∆t2,3 = 50 / 40 °C
(vysvětlení teplot – viz obr. 7)
Z diagramu odečteme hodnoty  Qa = 180 kWh a Př = 22,5 kW. Pro I. i II. variantu odečteme
z diagramu instalovaný příkon Při a počet  akumulačních nádrží.

Vysvětlivky
Tepelné ztráty (Qz) [kW] – Jsou ztráty objektu vyplývající ze stavebního provedení vytápěného
objektu. Pro použití tohoto diagramu může sloužit i kvalifikovaný odhad TZ stanovený
odborníkem. Podrobné stanovení TZ je obvykle součástí projektu ÚT.
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Doba vytápění (DV) [hod] – je uvažovaná doba, po kterou probíhá plné vytápění objektu.
Předpokládá se, že po zbývající hodiny v průběhu dne probíhá tlumené vytápění. Podíl
tlumeného vytápění je nutné přičíst k celkové době vytápění.
Příklad: Rozhodnete se takto: Na vyšší teplotu 24 [° C] budete topit 8 hodin a na nižší teplotu 12
[° C] zbývající část dne, tj. 16 h. DV v nižším topném režimu přepočítáte na DV ve vyšším
topném režimu. Druhá teplota je poloviční, proto 16 h  v nižším top. režimu = 8 h ve vyšším
topném režimu. Potom DV = 8 + 8 = 16h. Pro výpočet použijete transformovaný  údaj – 16
hodin.
Akumulované teplo (Qa) [kWh] – Graf je vytvořen pro osmihodinové nabíjení akumulačních
nádrží. V praxi k této maximální době nabíjení dochází jen v nejchladnějších obdobích. Nabíjecí
automatika, která je součástí regulačního systému, zkracuje dobu nabíjení zvláště v přechodných
obdobích a řídí ji dle vývoje venkovní teploty a zbytkového tepla v akumulačních nádržích
z předchozího dne.
Vypočítaný potřebný elektrický příkon (Př)[kW]  – Je odvozen z maximální hodnoty
akumulovaného tepla. Tento údaj je rozhodujícím podkladem pro jednání s rozvodným závodem.
Vzhledem k tomu, že je odvozen z maximální hodnoty akumulovaného tepla, zajišťuje otopné
soustavě určitou rezervu.
Teplotní rozdíl ∆∆∆∆t1,3 [°°°° C]– Údaj, který vyjadřuje rozdíl mezi maximální teplotou
v akumulačních nádržích na konci nabíjení (110 [° C]) a teplotou vratné vody z uvažovaného
teplotního spádu delta ∆t2,3 v daném otopném systému. Jednoduchý výpočet je zřejmý z níže
uvedeného příkladu na využití diagramu.
Způsob výpočtu ∆∆∆∆t13

 I.  110 °C – 60 °C = 50 °C   - kde 110 °C je maximální teplota vody v  akumulačních nádržích
po nabití
II. 110 °C – 40 °C = 70 °C   - a 60 °C, respektive 40 °C jsou teploty vratné vody příslušného
teplotního spádu ∆t2,3

Instalovaný elektrický příkon (Při) )[kW] a Objem kapaliny v akumulačních nádržích [m3]
– Údaje, které odečteme z diagramu na základě výše uvedených daných parametrů. V diagramu
jsou již uvažovány velikosti příkonů odvozené od počtu použitých topných těles o příkonu 7,5
[kW], které jsou instalovány v každé akumulační nádrži.

UPOZORNĚNÍ: Všechny úvahy v tomto vydání vycházejí z předpokladu, že bude použit 8
hodinový nízký tarif. Bude-li čtenář uvažovat 16-ti hodinový nízký tarif, je možno použít
přibližně poloviční objem akumulace s tím, že vyjde-li při výpočtu počet nádrží na desetinná
čísla, doporučujeme zaokrouhlit počet nádrží směrem nahoru.

t1 =  tk  = teplota vody kotlové ∆t1,3 = t1 – t3
t2 =  tn  = teplota vody náběhové (topné) ∆t2,3 = t1 – t2
t3 =  tvr = teplota vody vratné

Obr. 8 – Teplotní poměry v potrubí při
                instalovaném směšovači MIX
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Místo nomogramu na obr.7 lze použít k předběžnému stanovení požadovaných veličin elektro-kotle EKO tab.5

DOBA PLNÉHO VYBÍJENÍ [hod]
10 12 14 16POČET

NÁDRŽÍ
PŘÍKON  [kW]

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Qz [kW]
∆∆∆∆t1,3 [° C]

2
3
4
5
6

15,0
22,5
30,0
37,5
45,0

5,55
8,30
11,10
13,85
16,60

5,00
7,55
10,05
12,55
15,10

4,55
6,85
9,10
11,40
13,65

4,10
6,15
8,20
10,30
12,35

40

2
3
4
5
6

15,0
22,5
30,0
37,5
45,0

6,90
10,40
13,85
17,30
20,80

6,30
9,40
12,55
15,70
18,85

5,70
8,55
11,40
14,25
17,10

5,15
7,70
10,30
12,85
15,40

50

2
3
4
5
6

15,0
22,5
30,0
37,5
45,0

8,30
12,45
16,60
20,80
24,95

7,55
11,30
15,10
18,55
22,60

6,85
10,25
13,65
17,10
20,50

6,15
9,25
12,35
15,40
18,50

60

2
3
4
5
6

15,0
22,5
30,0
37,5
45,0

9,70
14,55
19,40
24,25
29,10

8,80
13,20
17,60
22,00
26,40

7,95
11,95
15,90
19,95
23,90

7,20
10,80
14,40
18,00
21,60

70

Tab. 5 – Pomocné údaje pro stanovení příkonu elektro-kotle EKO
                               Pro elektro-kotel SEZ můžete k předběžnému výpočtu použít tab.6

DOBA PLNÉHO VYBÍJENÍ [hod]
10 12 14 16POČET

NÁDRŽÍ
PŘÍKON  [kW]

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Qz [kW]
∆∆∆∆t1,3 [° C]

3
4
5
6

67,50
90,00
112,50
135,00

24,90
33,20
41,50
49,80

22,65
30,20
37,75
45,30

20,50
27,30
34,15
41,00

18,50
24,70
30,85
37,05

40

3
4
5
6

67,50
90,00
112,50
135,00

31,20
41,60
52,00
62,40

28,25
37,70
47,10
56,55

25,65
34,20
42,75
51,30

23,10
30,80
38,50
46,20

50

3
4
5
6

67,50
90,00
112,50
135,00

37,40
49,90
62,35
74,85

33,90
45,20
56,50
67,80

30,75
41,00
51,25
61,50

27,75
37,00
46,25
55,50

60

3
4
5
6

67,50
90,00
112,50
135,00

43,65
58,20
72,75
87,30

39,60
52,80
66,00
79,20

35,85
47,80
59,75
71,70

32,40
43,20
54,00
64,80

70

Tab. 6 – Pomocné údaje pro stanovení příkonu elektro-kotle SEZ

UPOZORNĚNÍ:
Při instalaci kotlů EKO a SEZ je nutno dodržet všechny příslušné požární předpisy dané normou
ČSN 06 1008.
Při naplňování kotlů EKO a SEZ je nutné dodržet předpisy o jakosti vody dle ČSN 07 7401
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6. STAVEBNÍ DISPOZICE

Aby mohl být do uvažovaného objektu instalován elektro-kotel EKO, musí být k dispozici
suchá místnost s minimální nosností podlahy 1100 kg/m2 ,  s výškou stropu minimálně 2,1 m  a
se vstupními dveřmi 80 cm. Pro umístění jedné nádrže potřebujete asi 1 m2  podlahové plochy
včetně prostoru pro tepelnou izolaci a opláštění. V této místnosti nebo v její blízkosti musí být
k dispozici přípojka vody pro napouštění a odpad pro vypouštění nádrží.
Aby mohl být do uvažovaného objektu instalován elektro-kotel SEZ, musí být k dispozici suchá
místnost s minimální nosností podlahy 2500 kg/m2 ,  s výškou stropu minimálně 2,4 m  a se
vstupním otvorem 1,25 x 1,25 m. Pro umístění jedné nádrže potřebujete asi 2,5 m2  podlahové
plochy včetně prostoru pro tepelnou izolaci a opláštění. V této místnosti nebo v její blízkosti
musí být k dispozici přípojka vody pro napouštění a odpad pro vypouštění nádrží.
Nejjednodušší sestava nádrží je jejich uspořádání v  jedné řadě. V tomto případě lze bez dalších
úprav použít sběrné potrubí, které dodáváme jako součást stavebnice elektro-kotle. Při instalaci
nádrží do jedné řady se podstatně zjednoduší montáž. Příklad různých uspořádání je uveden na
obr. 8. To platí pouze pro EKO. Pro SEZ se musí sběrné potrubí vyrobit individuálně.

Jednotlivé nádrže
by měly být  postaveny na přířezech ze dřeva nebo na podložkách z jiného tepelně nevodivého
materiálu odolného teplotě min. 110 °C. Doporučujeme, aby tloušťka těchto podložek byla 30 –
50 mm.
Směšovací stanici
 instalujte co nejvýše, jak dovolí dispozice místnosti a v takové vzdálenosti, aby byla po
provedení tepelné izolace a opláštění nádrží vně tohoto opláštění – viz obr. 8.
Měřící akumulační nádrž
instalujte tak, aby byla nejlépe přístupná. Tato výhoda bude zřejmá při eventuelní opravě. Tato
nádrž by dále měla být  nejblíže k rozvaděči.
Vývody topných těles
je třeba směrovat tak, aby byl zaručen dostatečný prostor pro vysunutí těles z nádrže a
jednoduchý přístup skrz opláštění a izolační materiál.
Tlakové expanzní nádoby
se neizolují ani neoplášťují, proto je nutné je instalovat mimo skupinu nádrží. V případě
nedostatku prostoru je lze umístit i v jiné místnosti s podmínkou zachování všeobecných zásad
pro instalaci – viz ČSN 06 0830 – a pokynů příslušného výrobce.

POZOR: Tlakové expanzní nádoby  je v  uzavřeném systému možno použít pouze do statické
výšky 15 m. Nelze je tedy použít pro vyšší budovy.

Pojistný ventil musí být instalován ve výši horního sběrného potrubí a mimo opláštění a
s odvodem vody do odpadu.

Rozvaděč RET umístěte poblíž bloku akumulačních nádrží, aby se zbytečně neprodlužovaly
délky kabelů. Připojení jednotlivých funkčních prvků k rozvaděči RET je pro EKO uvedeno na
obr. 10, pro SEZ na obr. 11.

Vodiče – přehled doporučených vodičů pro EKO je uveden v Tab. 9   a pro SEZ  v Tab. 10.
11.



7. DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Při manipulaci a dopravě nádrží je třeba dávat pozor, aby nebyly poškozeny a znečištěny
závitové vývody pro topná tělesa a termostaty nebo nedošlo k poškození vývodu potrubí z víka
či dna nemluvě o proražení nádrže. Stejně pečlivě je nutno manipulovat i s ostatními prvky,
jakými jsou rozvaděče, regulátory, směšovací stanice atd. Všechny prvky elektro-kotle (kromě
nádrží) se musejí skladovat v suché a čisté místnosti, případně v souladu s požadavky uvedenými
v jednotlivých návodech.

8. MONTÁŽ

Potřebné topenářské a elektrotechnické práce se musejí zadat odborným firmám, které disponují
pro příslušný druh práce vyškolenými pracovníky. Společnost KOMEXTHERM Praha může
poskytnout seznam smluvních firem, které takovými pracovníky disponují. Jedná se o odborníky
schopné provést kvalitní instalaci, uvedení do provozu a eventuelní opravy.

Pokud budou jednotlivé práce provádět různé firmy, je nutná koordinace jednotlivých prací.
Musí se dodržet správný postup neboť pak budou splněny předpoklady, aby byl kompletní topný
a regulační systém schopen provozu podle uvedených technických parametrů.

Obr. 9 – Varianty půdorysného uspořádání  akumulačních  nádrží do aku-bloku
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A. Montáž topenářská

• rozmístit jednotlivé nádrže podle projektu, aby se dalo použít dodané sběrné potrubí nebo
sestavit jiné dle projektu; nádrže instalujte tak, aby jejich  podstavné patky dosedly na dřevěné
podložky o rozměru cca 100 x 100 x 30 až 50 mm; nádrže vyrovnejte do svislé polohy (přitom
můžete použít plechové podložky) tak, aby bylo připojovací potrubí jednotlivých nádrží ve stejné
výšce;
• přivařte k nádržím horní a dolní sběrné potrubí; v případě, že použijete jiné sběrné potrubí
než námi dodané, vyrobte toto potrubí na místě;
• instalujte do nádrží topná tělesa
• do měřící nádrže instalujte oba termostaty, bezpečnostní i provozní
• instalujte směšovací stanici; je nutné připojit směšovací stanici na výstupní potrubí z nádrží a
na vratné potrubí do nádrží – viz obr. 9 (znamená to, že tato potrubí mají být připojena
z protilehlých konců sestavy nádrží; toto je důležité, aby probíhalo nabíjení i vybíjení  ve všech
nádržích rovnoměrně;
• jakmile jste instalovali směšovací stanici, připojte nádrže k topnému okruhu
• instalujte pojistný ventil; dodržujte zásadu, že pojistný ventil musí být připojen na nejvyšším
bodě celého bloku nádrží; UPOZORNĚNÍ:  Pojistný ventil a jeho přepadové potrubí musejí být
umístěny mimo opláštění a izolaci  elektro-kotle;
• instalujte odvzdušňovací ventil; doporučujeme umístit automatický odvzdušňovací ventil co
nejvýše (jinak řečeno ke stropu místnosti); přitom zajistěte jeho snadnou přístupnost.
Doporučujeme instalovat samočinný odvzdušňovací ventil s nástavcem, který umožňuje výměnu
za provozu.
• připojte expanzní nádoby; můžete s výhodou využít  1“ nástavec dolního sběrače; současně
lze do tohoto potrubí instalovat napouštěcí kohout.
• UPOZORNĚNÍ:  Montáž zabezpečovacích prvků musí být v souladu s ustanoveními normy
ČSN 06 0830;

• jsou-li provedeny všechny topenářské práce, napusťte do elektro-kotle a potrubí vodu
z běžného vodovodního potrubí; pokud je to možné, použijte upravenou vodu; přitom kontrolujte
těsnost všech spojů. V případě potřeby se odstraňují jednotlivé netěsnosti tak, aby nebylo nutno
vypouštět celý objem vody;  UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte vodu znečištěnou. POZNÁMKA:
Pokud v daném uzavřeném potrubním systému neměníte vodu, nehrozí nebezpečí koroze
akumulačních nádrží.
• Po definitivním odstranění všech netěsností a napuštění vody do celé soustavy proveďte
seřízení expanzních nádob podle montážního a provozního předpisu výrobce; přitom používejte
manometr, který je součástí směšovací stanice
• následuje montáž elektrických zařízení

B. Elektro-instalace – silová a regulační část

• Při montáži rozvaděče dodržet zásadu, že rozvaděč RET musí být upevněn pouze na nehoř-
lavé stěně. Postupujte podle schémat zapojení jednotlivých prvků a podle návodu k jednotlivým
prvkům regulace, které jsou součástí dodávky; Všechny návody nejdříve pečlivě prostudujte,
abyste se vyvarovali jakýchkoli pozdějších nedorozumění; teprve po pečlivém prostudování
přistupte k vlastní montáži; schéma zapojení všech elektrických prvků je v návodu pro RET.
• Krabici s čidly instalujte až na vnější stěnu opláštění; do opláštění je nutno v místě upevnění
krabice s čidly vyříznout otvor 90 x 35 mm, aby bylo možno tímto otvorem krabici s čidly
prostrčit; krabici s čidly upevněte na desku opláštění pomocí vrutů, a to přibližně na střed měřící
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nádrže (vzhledem k délce vodičů jednotlivých čidel);
• Umístění připojovacích vodičů jednotlivých funkčních prvků elektro-kotle a jejich
doporučené průřezy pro kotel EKO jsou uvedeny na obr. 10  a v Tab. 9; pro kotel SEZ pak na
obr. 11 a v Tab. 10.
• UPOZORNĚNÍ: Montáž a zapojení elektrické části kotle musejí být provedeny odborným
pracovníkem s příslušnou kvalifikací a při dodržení všech platných předpisů a norem, zvláště
ČSN EN 60335-1 ed.2, ČSN EN 33200-4-41 ed.2 a ČSN EN 50106 ed.2 ; Způsob připojení
jednotlivých funkčních prvků pro elektro-kotel EKO je uveden na obr. 10, pro SEZ na obr. 11,
přehled vodičů je uveden v Tab. 9 a 10;
• Seřiďte správný směr pohybu páky servomotoru v závislosti na funkci regulátoru RVT 06 R
(viz návod pro RVT 06); Toto seřízení  se musí provést vždy v souladu s konkrétním připojením
směšovací stanice, tzn. zda je přívod z nádrží zprava nebo zleva; Podle způsobu připojení
směšovací stanice musí být nastaveno otevírání a zavírání směšovače servomotorem; lze provést
na svorkovnici rozvaděče RET nebo servomotoru podle příslušných návodů;
• Zkontrolujte zapojení všech prvků silové a regulační části soustavy;
• Proveďte funkční zkoušku všech elektrických prvků;
POZNÁMKA:  Elektrické jišt ění pro EKO a SEZ:  Každé topné těleso má 3 sekce. Každá
sekce je jištěna 16 A jističem. Regulační obvody jsou jištěny dvěma jističi 2 A. Oběhové
čerpadlo je jištěno jističem 0,8 A.

C.  Topná zkouška

Jakmile je úspěšně ukončena funkční zkouška elektrické instalace, proveďte topnou
zkoušku v rozsahu předepsaném obecnými předpisy. Pokud pracuje celá soustava ve všech
funkcích bezchybně, a to jak z hlediska topenářského, tak z hlediska elektrické instalace a
regulace,  je možno uskutečnit tepelnou izolaci a opláštění nádrží.

Před předáním uživateli do provozu je nutné ověřit, zda topenářská část vyhovuje požadavkům
příslušných článků ČSN 06 0830 (odst. 8).
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  Obr.č. 10 – Příklad zapojení elektro – kotle EKO 4
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Obr.č.11 – Schema elektrického propojení prvků u el. kotle KOMEXTHERM EKO

Obr.č. 12 – Přehled prvků rozvaděče RET 6 (2, 4 )    a      rozvaděče RET P6
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Legenda k obr.č.11 –
1. Měřící aku nádrž 750 l   8.  Oběhové čerpadlo
2. Akumulační nádrž 750 l   9.  Čidlo teploty vody TV-J
3. Topné těleso 7,5 Kw 10.  Čidlo venkovní teploty TA-DUO
4. Bezpečnostní termostat 11.  Čidlo venkovní teploty TA-DUO
5. Provozní termostat 12.  Rozvaděč RET ( 2, 4, 6 )
6. Krabice s čidly ( TV-J ) 13.  Přídavný termostat IMIT.10
7. Servopohon Komextherm MK-DN ( CN ) 14.  Směšovací ventil třícestný MIX ( DN 20, 25 )



                                  

Obr.č. 13. – Schema připojení na svorkovnici Obr.č. 14. – Schema připojení na svorkovnici
                    rozvaděče RET 6 ( 4, 2 )         rozvaděče RET P6

Vysvětlivky :
 BR – Bezpečnostní relé
 P6 – Rozvaděč RET P6
 TE – Stínění
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Legenda k obr.č. 12. - ( RET 6, 4, 2 ) :

1. Regulátor RVT 06 R
2. Hlavní vypínač
3. Stykače 1 – 3
4. Jističe topných těles
5. Regulátor AKUMATIC 04 R
6. Bezpečnostní relé
7. Jistič regulátoru RVT 06 R
8. Jistič regulátoru AKUMATIC 04 R
9. Jistič oběh. čerpadla
10. Signalizace poruchy

Legenda k obr.č. 12. - ( RET P6 ) :

1. Hlavní vypínač
2. Stykače 1 – 3
3. Jističe topných těles
4. Bezpečnostní relé
5. Jistič ovládání
6. Časové relé
7. Časové relé
8. Časové relé



* Číslo určuje počet nádrží elektro-kotle ,  ** Přibližný údaj
PROVEDENÍ ELEKTRO-KOTLE EKO

1* 2 3 4 5 6
Počet nádrží o objemu 750 l             a) měřících
                                                          b)
akumulačních

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

Počet topných těles 7,5 kW 1 2 3 4 5 6
Jmenovitý instalovaný příkon (kW) 7,5 15 22,5 30 37,5 45
Celkový objem teplonosné kapaliny** (litr) 750 1500 2250 3000 3750 4500
Rozměry aku-bloku, nádrže v jedné řadě
- délka (mm)
- šířka (mm)
- výška (mm)

1160
1160
2070

1940
1160
2070

2720
1160
2070

3500
1160
2070

4280
1160
2070

5060
1160
2070

Přiřazení rozvaděče RET RET 2 RET 2 RET 4 RET 4 RET 6 RET 6
Tab. 7 – Rozměrové a výkonové parametry elektro-kotle EKO

PROVEDENÍ ELEKTRO-KOTLE SEZ
1* 2 3 4 5 6

Počet nádrží – 2.250  litrů a) měřících
                                          b) akumulačních

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

Počet topných těles 7,5 kW 3 6 9 12 15 18
Jmenovitý instalovaný příkon (kW) 22,5 45 67,5 90 112,5 135
Celkový objem teplonosné kapaliny** (litr) 2250 4500 6750 9000 11250 13500
Rozměry aku-bloku, nádrže v jedné řadě
- délka (mm)
- šířka (mm)
- výška (mm)

 1650
1650
2400

2900
1650
2400

4150
1650
2400

5400
1650
2400

6650
1650
2400

7900
1650
2400

Přiřazení rozvaděče RET RET 4 RET 6 RET 4 RET 6 RET 4 RET 6
Přiřazení rozvaděče RET P6 - - 1x RET P6 1x RET P6 2x RET P6 2x RET P6
Tab. 8 – Rozměrové a výkonové parametry elektro-kotle SEZ
* Číslo určuje počet nádrží elektro-kotle ,  ** Přibližný údaj
V následujících tab. jsou uvedeny doporučené průřezy připojovacích vodičů pro elektro-kotel EKO a SEZ
ELEKTRO-KOTEL EKO

OZNAČENÍ
SPOJE

NÁZEV SPOJE
MINIMÁLNÍ
PRŮŘEZ
JÁDRA (Cu)

POZNÁMKA

a Přívod síťového napětí 3x 400 V + PE + N
Provedení kotle: 2   (RET 2)
                           3   (RET 4)
                           4   (RET 4)
                           5   (RET 6)
                           6   (RET 6)

[mm2]
4
6
10
16
25

b Přívod od spínacích hodin (sazbové relé) 1,5
c Propojení RET (12) – čidlo TA (11) AKUMATIC 1,5
d Propojení RET (12) – čidlo TA (10) RVT 1,5
e Propojení RET (12) – přepínač dálkového ovládání (13) 1,5
f Propojení RET (12) – čidlo TV-J (9) RVT 1,5
g Propojení RET (12) – oběhové čerpadlo GRUNDFOS (8) 1,5
h Propojení RET (12) – servomotor MK-DN 1,5
i Propojení RET (12) – krabice s čidly (6) 1,5
j Připojení čidel TV-J do krabice --- Vodiče jsou součástí dodávky
k Propojení RET (12) – provozní termostat (4) 1,5
l Propojení RET (12) – topné těleso měřící aku-nádrže (3) 2,5
m Propojení RET (12) – bezpečnostní termostat 1,5

n, o, p Propojení RET (12) – topná tělesa akumulačních nádrží
(3)

2,5 Počet dle provedení elektro-
kotle a odpovídajícího počtu
akumulačních nádrží

R Ochranný vodič (zelenožlutý); v případě nutnosti
pospojování

10

Tab.č. 9 – Doporučené dimenzování připojovacích vodičů pro elektro-kotel EKO   (viz obr. 10)
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ELEKTRO-KOTEL SEZ
OZNAČENÍ

SPOJE NÁZEV SPOJE
MINIMÁLNÍ

PRŮŘEZ JÁDRA
(Cu)

POZNÁMKA

a Přívod síťového napětí 3x 400 V + PE + N
Rozvaděč RET 2 – 15 kW
                 RET 4 – 30 kW
                 RET 6 – 45 kW  (základní rozvaděč)

[mm2]
4
10
25

b Přívod síťového napětí (přídavný rozvaděč RET P6 16
c Přívod od spínacích hodin (HDO) (sazbové relé) 1,5
d Propojení RET – čidlo TA (AKUMATIC) 1,5
e Propojení RET – čidlo TA (RVT) 1,5
f Propojení RET – tlačítko dálkového ovládání 1,5
g Propojení RET – čidlo TV-J (směšovací stanice) 1,5
h* Propojení RET – oběhové čerpadlo (směš. stanice) 1,5 jednofázové

*alternativní řešení
i* Propojení RET – oběhové čerpadlo (směš. stanice) 1,5 třífázové

*alternativní řešení
j Propojení RET – servomotor (směšovací stanice) 1,5
k Propojení RET – krabice s čidly TV-J 1,5
l Připojení čidel TV-J do krabice --- Vodiče jsou součástí dodávky
m Propojení rozvaděč – bezpečnostní termostat 1,5
n Propojení rozvaděč – provozní termostat 1,5
o Propojení rozvaděč – topné těleso 7,5 kW 2,5
p Propojení základní a přídavné skříně 1,5
r Propojení základní a přídavné skříně 1,5
s Ochranný vodič;  V případě nutnosti pospojování 10

Tab.č. 10 – Doporučené dimenzování připojovacích vodičů pro elektro-kotel SEZ   (viz obr. 11)

Obr.č. 15. – Schema zapojení rozvaděče RET P6
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Obr.č. 16.(a  – Schema zapojení rozvaděče RET 6 ( 4 )
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Obr.č. 16 (b – Schema zapojení rozvaděče RET 2
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Obr.č. 17 – Příklad zapojení el.kotle SEZ 6 ( 135 Kw )
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9. UVEDENÍ ELEKTRO-KOTLE DO PROVOZU A P ŘEDÁNÍ UŽIVATELI

Důležitým krokem uvedení elektro-kotle do provozu je jeho předání zákazníkovi. Protože o
dobré funkci celého zařízení rozhoduje z velké části funkce regulátorů, je nezbytné, aby byl
uživatel seznámen s jejich ovládáním, kontrolou a seřizováním. Základní nastavení parametrů

provede firma provádějící instalaci regulace. Přestože nevyžadují elektro-akumulační kotle
během svého provozu téměř žádnou obsluhu, je nutné, aby byl zákazník při předání
instalovaného zařízení poučen o všech prvcích, které je možné ovládat a nastavovat tak, aby byl
provoz celého zařízení co nejhospodárnější a aby byly využity všechny funkce, které elektro-
kotel nabízí. Pokud nebude zákazník při předání seznámen s ovládáním zařízení a jeho funkcí,
může později dojít k  nesprávným závěrům o hospodárnosti a bezchybném provozu staveb-
nicového elektro-kotle. Dále musí být zákazník předávající firmou seznámen s postupem při
selhání některé funkce. V této souvislosti je potřeba uživateli připomenout - NUTNOST
VYPLNĚNÍ záručního listu. Opravu spotřebitel uplatňuje buď přímo u výrobce (Komextherm)
nebo u jeho servisních zástupců a servisních spol. Seznam naleznete na web.stránkách nebo na
tel.čísle výrobce.

10. IZOLACE A OPLÁŠT ĚNÍ ELEKTRO-AKUMULA ČNÍHO BLOKU

Celou soustavu nádrží je třeba před zahájením řádného provozu tepelně izolovat a ukrýt do
opláštění. Izolaci i opláštění naše firma neprovádí. Zajišťuje si sám uživatel. Pro izolaci
doporučujeme použít některý z minerálních tepelně-izolačních materiálů. Minimální tloušťka
izolace by měla být  200 mm.

Pro umístění této izolace je třeba vybudovat kolem nádrží opláštění. K tomu je možno použít
např. dřevotřískové desky, sádrokarton apod. Při navrhování konstrukce opláštění je nutné
počítat s potřebou demontáže té stěny, za kterou jsou umístěna topná tělesa, termostaty a čidla.
Doporučujeme stěnu sestavit z panelů o šířce jednotlivých nádrží a tyto panely upevnit tak, aby
bylo jednoduché je jednotlivě vyjmout.  Je to proto, aby byl zajištěn snadný přístup k těmto
komponentům při jejich eventuelních opravách či výměnách.

11. DALŠÍ MOŽNOSTI ELEKTRO-KOTLE

K otopné soustavě je možno v případě potřeby připojit kotel na pevná paliva,  krbová kamna,
solární systémy nebo tepelné čerpadlo jako doplňkový zdroj pro nabíjení nádrží a nabíjet tak
akumulační nádrže z více zdrojů. Výhodou je, že i takto vyrobené teplo je pomocí vybíjecí
automatiky úsporně využíváno. Příklady zapojení el.kotlů jsou uvedeny na obr. č.10 a 17.

Úplné zařízení elektro-akumulačních kotlů typu KOMEXTHERM EKO  a
SEZ bylo certifikováno v SZÚ Brno (AO 202) certifikátem č. B-30-00143-09 dne
27.2.2009. Na jeho základě bylo vydáno „Prohlášení o shodě“.
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12.   TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální provozní teplota - 110 °C
Maximální provozní přetlak - 250 kPa
Zkušební přetlak - 375 kPa
Ochrana proti přetopení 1. Regulátor Akumatic 04 R

2. Dvojice termostatů - provozní  - 107 °C
-  bezpečnostní - 113 °C

Ochrana proti tepelným dilatacím - tlaková expanzní nádoba (objem dle výpočtu)
Ochrana proti kritickému tlaku           - pojistný ventil s otevíracím tlakem 250 kPa

s připojovacím závitem 1“
Proudová soustava - 3 x 400 V + PE + N
Jmenovité napětí - 400 / 230 V ± 10 %
Kmitočet - 50 Hz
Krytí - IP 40
Kvalifikace ochrany - elektrický předmět I. třídy

13.   OBJEDNÁVÁNÍ ELEKTRO-KOTLE

Zájemce o koupi elektro-kotle se obrátí na obchodní odd. firmy KOMEXTHERM. Toto odd.
zašle zákazníkovi objednací list dílů elektrokotle s ceníkem. Zároveň předá informaci o dodací
lhůtě a dalších obchodních podmínkách.

14.  ZÁRUKA

Na celý systém dodaný naší firmou poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje, a to za
předpokladu, že byl elektro-kotel sestaven podle odborného projektu a užíván v souladu
s popisem určení, že byl instalován, vyzkoušen v souladu s výše popsanými podmínkami. Dále
musí být splněna podmínka, že jednotlivé typy montážních prací provedly firmy, které mají
příslušné oprávnění k takové činnosti a že byly tyto práce provedeny pracovníky, kteří mají
potřebnou kvalifikaci k jejich provádění. Doporučujeme, aby tyto práce provedla některá ze
smluvních servisních firem. Informaci o nejbližší firmě podá naše obchodní oddělení. Záruka se
nevztahuje na závady způsobené použitím nesprávných projekčních podkladů, nesprávnou
instalací či nepřiměřeným zacházením. Ostatní podmínky platí dle záručního listu.

15.  LIKVIDACE OBAL Ů  A ELEKTROOPAD Ů

Firma KOMEXTHERM Praha má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného
odběru a využití odpadu z obalů.
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VYRÁBÝ A DODÁVÁ:

KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.,
 Augustova 236/1,

     163 00 Praha 6 – Řepy

Tel.: 235 313 284; 235 315 272; 235 321 748; Fax: 235 313 286; Mobil:  724 025 428

E-mail: info@komextherm.cz , http://www.komextherm.cz

Prodejny firmy KOMEXTHERM :

  Augustova 236/1   Kamenická 517/40
163 00 Praha 6 – Řepy  405 01 Děčín

Tel.: 235 313 284, 235 32 17 48 Tel.: 607 972 277
Mob: 724  025 428
Fax: 235 313 286

IX. VYDÁNÍ
03 / 2011
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