Plynové kondenzační kotle
60, 70, 80, 100, 120, 140 kW

THISION® L EVO
Podklady pro projektování

THISION L EVO

Nekompromisní výkon po celou dobu životnosti
Jedinečně úsporný
THISION L EVO využívá nejnovější technologii
a nabízí tak jedinečně úsporný provoz
po celou dobu své nadstandardní životnosti.
Kotel je navržen tak, aby spolehlivě a efektivně
pracoval i v těch nejnáročnějších aplikacích
bez nutnosti jakýchkoliv kompromisů.

Minimální vlastní spotřeba elektrické energie
Optimalizovaná geometrie výměníku umožnila snížit jeho vnitřní
odpor na technicky možné minimum. Pro provoz 140 kW kotle
na plný výkon je potřeba méně než 150 W elektrické energie.

Minimální hlučnost
a tepelné ztráty
Dokonalá izolace tělesa kotle od
okolního prostředí umožnila snížit jeho
vnější hlučnost a ztráty vyzařováním na
minimum. Vlastní tepelná ztráta kotle
nepřekračuje 81 W.

Nízkoteplotní diskový hořák
Plochý hořák vyrobený z nerezových
kovových vláken s optimalizovaným
spalovacím prostorem umožnil
razantní snížení teploty plamene
a tím dosažení extrémně nízkých
emisí NOX 36 mg/kWh.
Tato hodnota s rezervou splňuje
současné i budoucí požadavky
na Ecodesign.

Unikátní výměník
s dvojitou spirálou
Vlastní konstrukce výměníku s dvojitou
spirálou z nerezové oceli umožnila
zkombinovat minimální hydraulické
odpory a velkou teplosměnnou plochu
do kompaktního tvaru.

Robustní dvouplášťový výměník
z nerezové oceli
Excelentní přenos tepla ve výměníku
za všech provozních režimů kotle
umožňuje dosažení převýšení teploty
spalin pouhé 2 °C nad teplotou vratné
vody při provozu kotle na maximální
výkon. Konstrukce výměníku z nerezové
oceli zajišťuje jeho vynikající účinnost
po celou životnost kotle.

Podklady pro projektování
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THISION L EVO-nástěnný kondenzační kotel
Modely a výkony
Možnosti použití
Přednosti
Popis
Modely a výkony
Kondenzační nástěnný kotel na
plynná paliva THISION L EVO se
dodává v
6 typech s výkonem 60,5 – 137,8 kW
(40/30°C).

Možnosti použití
Kotle THISION L EVO jsou vhodné pro
všechny topné systémy splňující
požadavky ČSN EN12828 (06 0205).
V kaskádové konfiguraci (max. 8 kotlů
s LMS14 Master/Slave regulací a
s kaskádovým řízením) mohou kotle
THISION L EVO pokrýt spotřebu až
1040 kW (při max.T náběhové vody 90°
C a min. tlaku topné vody 1,0 bar).
Optimální využití představuje vytápění
a ohřev užitkové vody v obytných budovách, skladech nebo průmyslových
budovách.
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1
2

4

1
2
3
4
4

Předsměšovaný hořák
Nerezový šnekový tepelný výměník
Ventilátor s řízenými otáčkami a plynová armatura
LMS 14 základní regulace kotle SIEMENS

Přednosti
 Jeden z nejvyšších výkonů mezi
nástěnnými kotli - až 138kW
 Díky nerezovému výměníku jedosaženo po celou dobu životnostikotle vysoké účinnosti >110%.
 Díky nerezovému výměníku je
dosaženo po celou životnost kotle
vysoké účinnosti.
 ΔT až 30K při plném výkonu
 Jednoduché projektování a instalace
s Plug & Play příslušenstvím.
 Minimální zátěž pro životní prostředí,
emise CO a NOx splňující s rezervou
současné platné předpisy.
 Nenáročná údržba, konstrukční
řešení kotle zaručuje minimální servis.

Popis
THISION L EVO je kondenzační kotel
na plynná paliva s plynule regulovaným
výkonem. Systém řízení automaticky
mění výkon kotle v závislosti na
aktuální potřebě tepla v topném
systému. Regulace pracuje na principu
řízení otáček ventilátoru. Důsledkem je
optimalizace množství dodávané směsi
plynu se vzduchem a maximální
účinnost provozu. Vznikající spaliny
proudí směrem dolů a následně jsou
odváděny do výfuku spalin.
Připojení vratné (studené) vody topení
je na spodní straně kotle, ve spodní
části výměníku. Zde je teplota kotle a
teplota spalin nejnižší a dochází zde ke
kondenzaci. Otopná voda jde proti toku
spalin nahoru a odtud do výstupu
topení - systém protiproudého
výměníku. Toto řešení umožňuje
maximální využití vyrobeného tepla a
vysokou účinnost provozu.

Technický popis

Technická data
THISION L EVO
80
100

60

70

120

140

Jmenovitý tepelný výkon 80/60ºC max./min.

kW

56,5/15,5

65,5/15,6

75,3/19,4

92,9/18,7

111,9/22,5

130,4/26,2

Jmenovitý tepelný výkon 50/30ºC max./min.

kW

60,4/17,2

70,0/17,2

79,7/21,2

98,9/20,6

118,5/24,8

137,8/28,9

Jmenovitý tepelný výkon 40/30ºC max./min.

kW

60,5/17,3

70,0/ 17,4

79,7/21,5

98,9/20,9

118,5/25,2

137,8/29,3

Jmenovitý tepelný příkon Hi max./min.

kW

57,9/16,0

66,8/16,0

76,8/19,8

95,2/19,0

114,3/22,9

133,3/26,7

Modulační poměr
Účinnost pro výkon Q max./min. (80/60°C)
Účinnost pro výkon Q max./min. (50/30°C)

%
%

3,6
97,6/97,0
104,4/107,4

4,2
98,0/97,5
104,8/107,3

3,9
98,0/97,9
103,8/107,2

5,0
97,6/98,3
103,9/108,5

5,0
97,9/ 98,3
103,7/108,4

5,0
97,8/ 98,3
103,4/108,3

Účinnost pro výkon Q max./min. (40/30°C)

%

104,5/108,3

104,8/108,5

103,8/108,6

103,9/110,0

103,7/109,9

103,4/109,8

Účinnost pro výkon Q=30% (36/30°C)

%

107,2

107,2

107,1

107,8

107,9

107,6

Průměrná roční účinnost při 40/30°C

%

108,7

109,1

109,4

109,4

109,1

108,7

Tepelná ztráta v pohotovostním stavu

W

81,0

81,0

81,0

92,7

92,7

92,7

Max.množství kondenzátu

l/h

3,6

4,4

4,3

5,4

6,4

7,1

Spotřeba plynu G20 max/min (10,9 kWh/m 3)

m3/h

5,3/1,5

6,1/1,5

7,0/1,8

8,7/1,7

10,5/2,1

12,2/2,4

Spotřeba plynu G25 max/min (8,34 kWh/m 3)

m3/h

6,9/1,9

8,0/1,9

9,2/2,4

11,4/2,3

13,7/2,7

16,0/3,2

Spotřeba plynu G31 max/min (12,8 kWh/kg)

kg/h

4,5/1,3

5,2/1,3

6,0/1,5

7,4/1,5

8,9/1,8

10,4/2,1

Připojovací přetlak plynu G20

mbar

Připojovací přetlak plynu G25

mbar

25

Připojovací přetlak plynu G31

mbar

30/50

Maximální podtlak v komíně

mbar

50

20

Max. teplota spalin (havarijní omezení)

ºC

Teplota spalin při Q max./min. (80/60ºC)

ºC

59/57

60/57

61/58

60/56

63/56

66/57

Teplota spalin při Q max./min. (50/30ºC)

ºC

43/35

44/34

45/33

44/33

46/33

48/33

Teplota spalin při Q max./min. (40/30ºC)

ºC

42/33

44/33

44/33

43/32

45/32

47/32

Teplota spalin při výkonu Q=30% (36/30°C)

ºC

34

35

35

33

34

35

m3/h

83/22

98/22

113/27

139/27

168/33

202/38

CO emise při 80/60 °C max/min

ppm

75/11

92/11

87/7

67/5

82/4

62/7

CO emise při 80/60 °C max/min

mg/kWh

80/11

99/11

94/7

72/5

88/5

67/7

CO roční emise EN15502

ppm

35,79

43,76

51,73

41,53

40,76

39,99

CO roční emise EN15502

mg/kWh

38,44

47,00

55,56

44,60

43,78

42,95

Množství spalin max/min

90

CO2 emise G20 max. výkon

%

8,5 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,2 (+0 -0,2)

CO2 emise G20-G25 min.výkon

%

9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2)

Omezení ΔCO2 max. / min.výkon (G20-G25)

%

CO2 emise G31 max. výkon

%

CO2 emise G31 min. výkon

%

9,6 (0 +0,2)

Omezení ΔCO2 max. / min. výkon (G31)

%

CO2 Min. load ≤ CO2 Max. load

-

-

-

-

-

<0,3

9,6 (0 +0,2)

NOx emise 80/60°C max./min.

ppm

26/10

30/11

34/16

26/11

22/15

15/15

NOx emise 80/60°C max./min.

mg/kWh

45/17

53/19

60/28

46/19

38/27

26/26

ppm

13,94

18,78

23,61

28,38

22,61

16,84

40,61/36,57

46,67/42,03

38,19/34,40

29,71/26,76

173
9

134
9

200
9

NOx roční emise EN15502
NOx roční emise Hi/Hs EN15502
NOx třída EN15502

mg/kWh 24,60/22,15 32,61/29,36
-
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Zbytkový přetlak ventilátoru max
Objem vody v kotli

Pa
l

167
6

200
6

200
6

Provozní přetlak vody v kotli max./min.

bar

8/1

Teplota vody maximální - havarijní termostat
Teplota vody maximální - provozní termostat

ºC
ºC

100
90

Jmenovitý průtok vody při dT=20K

m3/h

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

Hydraulický odpor kotle při dT=20K

kPa

15

18

22

7

9

11

Elektrické napájení

V

230

Kmitočet

Hz

50

Elektrické jištění

A

10

Stupeň elektrického krytí

-

IP30

5
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Technická data
60
IP stupeň elektrického krytí pro aplikace typu
C13, C33, C43, C53, C63, C83
Hmotnost ( prázdný kotel, bez příslušenství)
Hmotnost (včetně topné vody)
Hladina akustického výkonu (LWA)

70

THISION L EVO
80
100

-

120

140

IPX4D

Ionizační proud minimální

kg
kg
dB
µA

83
89
55
1,15

83
89
55
1,15

83
89
56
1,15

96
105
62
4,2

96
105
57
1,15

96
105
57
4,2

Otáčky ventilátoru max./min. výkon G20-G25

rpm

6070/1770

7260/1800

7820/2060

6710/1570

4960/1150

5730/1300

Otáčky ventilátoru max./min. výkon G31

rpm

5810/1770

6710/1800

7190/2060

6090/1570

4960/1150

5460/1300

Otáčky ventilátoru předvětrání / dovětrání

rpm

2800/2800

Doba předvětrání / dovětrání komory

sec

10/30

Bezpečnostní doba

sec

5

Kód certifikace CE

-

3.2
CE-0063CM3576

Připojení vody (vnější závit)

-

R1¼”

Připojení plynu (vnější závit)

-

R¾"

Hodnota pH kondenzátu

Připojení odtahu spalin
(DN)
Připojení přívodu vzduchu (pro uzavřené provedení)
Připojení odvodu kondenzátu

mm

R1½”
R1"
100
100

130
130
22

Informace o výrobku ve smyslu směrnice 2009/125/EG a nařízení (EU) 811-813/2013
60

70

THISION L EVO
80
100

120

140

Kondenzační kotel

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Nízkoteplotní kotel

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

B1 kotel

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kogenerační prostorový ohřívač

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kombinovaný ohřívač

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vytápění podle směrnice ErP 1) při teplotě zpátečky 30°C 2) při teplotním spádu (60-80°C)
Prated

kW

57

66

75

93

112

130

P4

kW

56,5

65,5

75,3

92,9

111,9

130,4

P1

%

18,6

21,5

24,7

30,8

37,0

43,0

ηs

%

91,7

91,8

91,7

92,3

92,5

92,3

η4

%

87,9

88,2

88,2

87,9

88,2

88,1

η1

%

96,5

96,5

96,4

97,1

97,2

96,9

Při plném výkonu

elmax

kW

0,10

0,12

0,13

0,13

0,12

0,15

Při výkonu 30%

el30%

kW

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,03

V pohotovostním režimu

PSB

kW

Pstby

kW

Jmenovitý tepelný výkon kotle
Užitečný tepelný výkon při
80/60°C
Užitečný tepelný výkon při
výkonu 30% a 40/30°C 1)
Sezónní energetická účinnost
vytápění
Účinnost topení při Pjmen a
80/60°C 2)
Účinnost topení při výkonu 30% a
40/30°C 1)

Spotřeba elektrické energie

0,004

Doplňkové údaje
Tepelné ztráty v pohotovostním
režimu
Příkon zapalovacího hořáku
Emise oxidů dusíku

6

0,081

0,093

Pign

kW

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NOx

Mg/kWh

22

29

37

42

35

27

Technický popis

Produktový list ErP
Informace o výrobku ve smyslu směrnice 2010/30/EU a nařízení (EU) 811-813/2013

THISION L EVO

Třída sezónní energetické účinnosti topení
Jmenovitý tepelný výkon
Sezónní energetická účinnost
topení
Hladina akustického výkonu ve
vnitřním prostoru

60

70

A

A

Prated

kW

57

66

ηs

%

91,7

91,8

LWA

dB

55

55

Důležitá informace:
Energetická účinnost topné soustavy s kotlem ηs je ovlivněna instalovaným příslušenstvím pro regulaci.
V tabulce jsou pro jednotlivé typy kotlů a doporučené volitelné příslušenství pro regulaci uvedeny hodnoty energetické
účinnosti soustavy.

THISION L EVO
60

70

ηs %

95,7

95,8

ηs %

94,7

94,8

ηs %

93,7

93,8

Třída VI, s použitím komponentů:
- THISION L EVO
- Prostorový termostat QAA 75
(volitelné příslušenství)
- Venkovní čidlo QAC 34
Podíl zařízení pro řízení teploty
ηs : 4%
Třída V, s použitím komponentů:
- THISON L EVO
- Prostorový termostat QAA 75
(volitelné příslušenství)
Podíl zařízení pro řízení teploty
ηs : 3%
Třída II, s použitím komponentů:
- THISON L EVO
- Venkovní čidlo QAC 34
Podíl zařízení pro řízení teploty
ηs : 2%
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Technický popis

Rozměry
Boční pohled

Čelní pohled

Pohled zezadu

Pohled zespodu

THISION L EVO
Rozměry

PV = pojistný ventil připojení
THISION L EVO 60, 70, 80 vnitřní závit 3/4”
THISION L EVO 100, 120, 140 vnější závit 1”
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60-70-80

100-120

140

100

100

130

A

mm

B

mm

630

D

mm

605

H

mm

810

950

950

W1

mm

R 1.1/4"

R 1.1/2"

R 1.1/2"

W2

mm

R 1.1/4"

R 1.1/2"

R 1.1/2"

G

mm

R 3/4"

R 1"

R 1"

F

mm

100

100

130

L

mm

140

140

190

M

mm

115

115

130

Technický popis

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

ELCO BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL),
Prohlašuje, že produkt

THISION L EVO
je v souladu s normami:
EN 15502-1
EN 15502-2-1
EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1/ -2
a je v souladu s pokyny následujících směrnic:
92 / 42 / EEC (směrnice o účinnosti kotle)
2009 / 142 / EEC (směrnice o plynových zařízeních)
2006 / 95 / EEC (směrnice o nízkém napětí)
2004 / 108 / EEC (směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě)
2014 / 68 / EU směrnice PED čl. 4-3
2009 / 125/ CE Výrobky spojené se
spotřebou energie
Nařízení EU 811-813 / 2013
Tento produkt je označen číslem CE:

CE – 0063CM3576
Kerkrade, 01-03-2016

A.J.G. Schuiling
Plant Manager
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Technický popis

Standardní kotel
Transport kotle
Umístění kotle
Standardní kotel
Dodávané balení kotle obsahuje
následující položky:
Položka

Ks.

Obal

Kotel, kompletně sestavený a odzkoušený

1

Kartonová krabice na dřevěné paletě

Závěs (včetně šroubů a hmoždinek)

1

Kartonová krabice v balení kotle

Sifon pro připojení k odvodu kondenzátu

1

Součástí balení kotle

Provozní a montážní návod

1

Součástí balení kotle

Seznam náhradních dílů

1

Součástí balení kotle

Elektrická schémata

1

Součástí balení kotle

Transport kotle
Předmětem dodávky je kompletně sestavený a
odzkoušený kotel THISION L EVO .
Rozměry balení jsou pro všechny kotle řady THISION L
EVO:
š x v x h 68 x 68 x 119 cm
Dané rozměry kotlů umožňují bezproblémový průchod
standardním otvorem o minimální šíři 70 cm.

1000 mm

Pro manipulaci se zabaleným kotlem lze použít jeřáb.
Při manipulaci je nutné zajistit řádné zafixování kotle na
paletě. Manipulační závěs musí být fixován k paletě,
nikoli ke kotli.
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Umístění kotle
Kotel může být instalován pouze do prostoru s prostředím
obyčejným, základním dle ČSN 33 2000,
s teplotou od +5°C do max. + 40°C a max. vlhkostí do 85%.
V případě instalace střešní kotelny nesmí být kotel
nejvyšším prvkem systému.
Při instalaci kotle dodržujte doporučené odstupové
vzdálenosti od pevných stěn viz. obrázek. Menší
vzdálenosti mohou výrazně ztěžovat údržbu kotle.
Vždy dodržujte platné předpisy upravující instalaci topných
systémů a platné předpisy pro bezpečnost práce.

Předpisy a podmínky
Obecná ustanovení
Použití
Normy
Obecná ustanovení
Tato dokumentace obsahuje důležité
informace týkající se bezpečné a
spolehlivé instalace, zprovoznění a
použití kotlů THISION L EVO.
Montáž kotlů smí provádět pouze organizace, vlastnící příslušná oprávnění
pro montáž plynových spotřebičů.
Uvedení kotle do provozu smí provést
pouze výrobcem nebo dovozcem autorizovaný servis.
Servis, údržbu čištění může provádět
pouze výrobcem nebo dovozcem autorizovaný servis.
Obsluhu kotlů smí provádět pouze osoba svéprávná, náležitě poučená,
případně vlastnící příslušná oprávnění
pro obsluhu plynových kotlů (v
případech, kdy je toto oprávnění vyžadováno).
Výrobce si vyhrazuje právo na změny
tohoto dokumentu a nezavazuje se
upozornit na změny v tomto dokumentu
u již dodaných výrobků. Pro případné
opravy je nutno použít pouze originální
díly výrobce. V případě použití neoriginálních dílů dochází automaticky
ke ztrátě záruky poskytnuté výrobcem.
Použití
Kotle THISION L EVO jsou určeny výhradně
pro vytápění a přípravu TV.
Kotel musí být připojen k uzavřenému
topnému systému s maximální provozní
teplotou v topném systému 90°C a
limitní maximální teplotou systému 100°C
(=maxT havarijního termostatu).

Normy a předpisy
Instalace a provoz kotle THISION L
EVO musí být v souladu se všemi
příslušnými normami EN, resp. ČSN a
v souladu
s předpisy TPG v jejich aktuální
podobě:
• Místně platné stavební normy upravující vlastnosti topných systémů a
odtahových systémů spalin
• Předpisy upravující podmínky připojení k elektrické síti
• Předpisy místních plynárenských
společností
• Normy a předpisy upravující vlastnosti
systémů
zabezpečení pro topné systémy
• Ostatní zákony a předpisy upravující
instalaci a provoz topných systémů

Kotel THISION L EVO s certifikací CE
splňuje požadavky těchto směrnic
EHS a norem EN:

Při projektování je nutno dodržet
zejména následující normy a
předpisy v jejich aktuálním znění:

• 92/42/ES o požadavcích na účinnost
nových teplovodních kotlů na kapalná
nebo plynná paliva
• 2009/142/ES Spotřebiče plynných
paliv
• 2006/95/ES – Nízké napětí
• 2004/108/ES – Elektromagnetická
kompatibilita
• ČSN EN 483 (075323) Kotle na
plynná paliva pro ústřední vytápění Kotle provedení C s jmenovitým
tepelným příkonem nejvýše 70 kW
• ČSN EN 15420 (075324) Kotle na
plynná paliva pro ústřední vytápění Kotle provedení C se jmenovitým
tepelným příkonem větším než 70 kW,
nejvýše však 1 000 kW
• ČSN EN 15417 (075328) Kotle na
plynná paliva pro ústřední vytápění Zvláštní požadavky na kondenzační
kotle s
jmenovitým tepelným příkonem větším
než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW
• EN 50165 Požadavky na bezpečnost
elektrického vybavení neelektrických
spotřebičů v domácnostech
• EN 15502-1 Požadavky na systémy
plynového vytápění - Část 1: Obecné
požadavky a testy
• ČSN EN 55014-1 sb. 3 (334214)
Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a
podobné přístroje - Část 1: Emise
• ČSN EN 55014-2 (334214)
Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a
podobné přístroje
• ČSN EN 61000-3-2 sb. 3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- Část 3-2: Meze - Meze pro emise
proudu harmonických (zařízení se
vstupním fázovým proudem <= 16 A)
• ČSN EN 61000-3-3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- Část 3-3: Meze - Omezování změn
napětí, kolísání napětí a flikru v
rozvodných sítích nízkého napětí pro
zařízení se jmenovitým fázovým
proudem <= 16 A, které není
předmětem podmíněného připojení
• ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro
domácnost a podobné účely. Část 1:
Všeobecné
požadavky
• ČSN EN 60335-2-102 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost

• ČSN 07 0703 (070703) Kotelny se
zařízeními na plynná paliva
• ČSN EN 12828 (060205) Tepelné
soustavy v budovách - Navrhování
teplovodních tepelných soustav
• ČSN EN 12831 (060206) Tepelné
soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
• ČSN EN 15316-1 (060401) Tepelné
soustavy v budovách
• ČSN EN 12170 (060810) Tepelné
soustavy (otopné soustavy) v budovách
• ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v
budovách - Zabezpečovací zařízení
• ČSN EN 1443 (734200) Komíny Všeobecné požadavky
• ČSN 73 4201 (734201) Komíny a
kouřovody - Navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv
• ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování
plynem – Plynovody v budovách –
Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar
• TPG 704 01 Odběrná plynová
zařízení a spotřebiče na plynná paliva v
budovách
• TPG 800 03 Připojování odběrných
plynových zařízení a jejich uvádění do
provozu
• TPG 908 02 Větrání prostorů se
spotřebiči na plynná paliva s celkovým
výkonem > 100 kW
• ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
• ČSN 386405 Plynová zařízení Zásady provozu.
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Předpisy a podmínky

Údržba, Palivo
Spalovací vzduch
Kvalita vody
Zprovoznění, servis, údržba
Kotel musí být uveden do provozu
autorizovaným servisem.
Předpokladem bezpečného a
ekonomického provozu systému je
pravidelná údržba.
Údržbu a kontrolu bezvadné funkčnosti
kotle THISION L EVO a celého systému
provádějte minimálně jedenkrát ročně a
to prostřednictvím výrobcem nebo
dovozcem autorizovaného servisu.
UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
AUTORIZOVANÝM SERVISEM,
STEJNĚ JAKO PROVÁDĚNÍ OČNÍCH
SERVISNÍCH PROHLÍDEK JE PODMÍNKOU PRO PŘÍPADNÉ
UZNÁNÍ ZÁRUKY.
.

Palivo
Kotel na plynná paliva THISION L EVO
je určen pro spalování zemního plynu G20, případně propanu – G31.
Z výroby je seřízen pro spalování
zemního plynu - G20.
Úprava pro spalování propanu – G31
spočívá v záměně plynové trysky
(součástí dodávky kotle).
Maximální připojovací přetlak plynu je
50 mbar (5 kPa).
V případě připojení přívodu plynu s
přetlakem vyšším než 50 mbar je nutno
namontovat na přívodní plynové potrubí
(před kotle) přídavný regulátor tlaku
plynu s vhodným rozsahem průtoku.
Spotřebu a tlaky pro zemní plyn i propan najdete v kapitole "Technické
údaje".

Spalovací vzduch
Kotel na plynná paliva THISION L EVO
může
pracovat v provedení „B“ (sání vzduchu
z místnosti) nebo provedení „C“ (sání
vzduchu z venkovního prostoru).
Přiváděný spalovací vzduch nesmí
obsahovat prach ani halogenové
sloučeniny (fluor, chlor atd….). Vysoká
koncentrace prachu nebo halogenovodíků může poškodit povrch výměníku
tepla. Zejména v budovách, kde se s
halogenovými sloučeninami pracuje,
musí být provedena taková opatření,
která zabrání nasávání těchto
sloučenin do kotle. Některé typy konfiguraci pro provedení „C“ (sání
vzduchu z venkovního prostoru) najdete v kap tole "Systém odtahu spalin“. V
případě, že spotřebič je instalován v
provedení „B“ (přívod spalovacího
vzduchu z místnosti) je nutno zajistit
dostatečný přívod spalovacího vzduchu
do kotelny a to formou přirozeného
nebo nuceného (ventilátor) přívodu
vzduchu a to v souladu s platnými
předpisy.

Kvalita vody
Kotel THISION L EVO je možno použít
pouze v systémech s uzavřenou otopnou soustavou.
Životnost celého topného systémů do
značné míry závisí na kvalitě použité
otopné vody.

Náklady spojené s úpravou otopné
vody jsou vždy nižší, než náklady na
případnou opravu.
Dodržení následujících požadavků na
kvalitu vody podmiňuje platnost záruky
výrobce. Škody způsobené špatnou
kvalitou vody (zanesení výměníku)
nejsou předmětem záruky.

Pro plnění systému je možno použít
pouze čistou vodu, bez mechanických
a chemických nečistot.
Voda použitá pro plnění systému musí
mít pH v rozmezí 8,0 až 9,5.
Koncentrace chloridů nesmí překročit
50 mg/l.

Výkon kotle nebo
kotelny
[kW]

Max. koncentrace
alkalických sloučenin
[mol/m3]

50 - 200

2,0

11,2

20

200 - 600

1,5

8,4

15

Koncentrace
Ca(HCO3)2
mol/m

3

Max. celková
tvrdost
[ºdH]
[ºf]

Výkon kotelny Q (kW)
200

250

300

400

500

600

600

ºdH

ºf

Max.doplňovací/plnící objem vody Vmax [m³] za
životnost kotle
-

≤0.5

≤2.8

≤5

1.0

5.6

10

-

-

-

-

-

-

-

1.5

8.4

15

3

4

5

6

8

10

12

2.0

11.2

20

3

4

5

6

6,3

7,8

9,4

2.5

14.0

25

1,9

2,5

3,1

3,8

5,0

6,3

7,5

≥3.0

≥16.8

≥30

1,6

2,1

2,6

3,1

4,2

5,2

6,3

Pronikání vzdušného kyslíku do
topného systému zvenčí je nutno eliminovat. Z tohoto důvodu musí být tlak v
libovolném bodě systému vždy vyšší,
než je okolní atmosférický tlak.
Pro podlahové vytápění musí být použity plasty s difuzní ochranou. Budou-li
nevhodné materiály přesto použity, je
třeba zajistit oddělení kotle od topného
systému (například pomocí deskového
výměníku).V každém případě je nutno
zabránit difuznímu pronikání kyslíku do
topného systému. Na škody vzniklé v
důsledku pronikání kyslíku se záruka
nevztahuje.
Doplňování topné soustavy vodou Dopouštění V tabulce je uveden vztah
mezi kvalitou vody a maximálním
plnicím objemem během životnosti kotle. Přesné informace najdete ve směrnici VDI2035.

U systémů s větším objemem vody je
nutno dodržovat maximální plnicí objemy a
doplňované objemy vody s předepsanou
tvrdostí podle německé normy VDI2035. Jmenovité hodnoty pro plnění a doplňování vody u kotlů THISION L EVO podle
VDI2035 jsou uvedeny v tabulce.
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Předpisy a podmínky
Ochrana proti hluku
Ochrana proti mrazu
Ochrana proti hluku
Kotle THISION L EVO jsou vybaveny
patentovaným hořákem s předsměšováním. Hladina hluku generovaného tímto hořákem je výrazně nižší,
než u standardních typů hořáků. Parametry hlučnosti viz technické parametry.

Přenos hluku způsobeného prvky
systému (např. čerpadly) je v případě
potřeby možno omezit dalšími
vhodnými opatřeními.

Ochrana proti zamrzání
Koncentrace nemrznoucího prostředku
v topném systému má vliv na maximální výkon kotle.
Vztah mezi koncentrací doporučené
nemrznoucí kapaliny a poklesem
výkonu kotle znázorňuje následující
graf.
Vhodné nemrznoucí kapaliny konzultujte s výrobcem nebo obchodním zastoupením.

zamrzání
proti
Prostředek
Capacity
reduction
[%] [%]

50
40
30
20
10
0
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

SníženíAntifreeze
výkonu [%]
[%]
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Odtah spalin

Předpisy
Materiály
Parametry
Požadavky a předpisy
Kotel THISION L EVO je certifikovaný
pro varianty instalace
B23, dále pro C13, C33, C43, C53, C63
a C83 dle ČSN 06 1002.
Předpisy upravující vlastnosti a konstrukční řešení systémů odtahu spalin
se v jednotlivých zemích liší.
Dodržujte všechny národní předpisy
upravující požadavky na odtah spalin.
Pro ČR je nutno dodržet zejména ČSN
73 4201 – Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování
spotřebičů paliv v platném znění.
Při navrhování odtahu spalin dodržujte
níže uvedená obecná pravidla:
• Pro odtah spalin používejte výhradně
v ČR certifikované systémy vedení spalin.
• Pro zajištění bezpečného a
spolehlivého provozu kotle musí být
systém odtahu spalin správně dimenzovaný. Vždy proveďte kontrolní
výpočet navrženého vedení spalin.
• Vedení spalin musí být demontovatelné resp. musí mít možnost
výměny.
• Horizontální vedení spalin musí mít
sklon alespoň 3º směrem do kotle.

Odvod kondenzátu
Kondenzát z vedení spalin jednoho
kotle (samostatný
výfuk pro jeden kotel) je možno odvést
přímo přes kotel.
Kondenzát ze společného vedení spalin od více kotlů –společné kouřovody
(kaskádový sběrač) je nutno odvést
přes samostatný sifon kondenzátu instalovaný před napojením kotlů nebo
na konci kaskádového sběrače
(kondenzát ze společného odtahu
více kotlů nesmí být veden přes jeden kotel).

Materiály
Materiály pro vedení spalin musí být
odolné vůči působení vysoké teploty a
chemickým vlivům spalin a kondenzátu,
odpovídat platným normám a musí být
řádně certifikovány.
Mezi výrobcem doporučené materiály
patří plast (PPS, kategorie T120) nebo
nerezová ocel.
Kotel THISION L EVO je vybaven systémem zabezpečení maximální teploty
spalin. Při překročení teploty spalin
90ºC se automaticky vypne hořák.
Další opatření v tomto směru proto
nejsou nutná.

Spalinové klapky
Pro komíny navržené jako atmosférické
(s přirozeným tahem, nepřetlakové)
není nutno použít na výstup kotle
spalinovou klapku.
Pro navržený komín je nutno vždy
provést kontrolní výpočet, který
ověří funkčnost komínu v celém
regulačním rozsahu.
Pro komíny navržené jako přetlakové je
nutno použít na výstupu všech kotlů
spalinové klapky. Kotle jsou vybaveny v
připojovacím hrdle spalin a spalovacího
vzduchu odběrnými místy pro měření
parametrů spalin resp. spalovacího
vzduchu.

Parametry spalin
Typ
kotle

Jmenovitý
tepelný výkon

Tepelný příkon
Hi

Průměr
odkouření
(DN)

Obsah
CO2

Teplota
spalin

Objemový
průtok spalin

Zbytkový přetlak
ventilátoru

kW

kW

mm

%

ºC

g/s

Pa

THL EVO

max

min

max

min

60

56,5

15,5

57,9

16,0

70

65,5

15,6

66,8

80

75,3

19,4

100

92,9

120
140

max

min

max

min

max

min

max

min

100

8,5

9,0

59

57

25

7

167

15

16,0

100

8,4

9,0

60

57

29

7

200

15

76,8

19,8

100

8,4

9,0

61

58

33

8

200

15

18,7

95,2

19,0

100

8,4

8,5

60

56

41

8

173

15

111,9

22,5

114,3

22,9

100

8,4

8,5

63

56

49

10

134

15

130,4

26,2

133,3

26,7

130

8,2

8,5

66

57

58

11

200
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Omezující podmínky pro návrh komína
Pro správnou funkci kotle v celém regulačním rozsahu nesmí být tah komína vyšší než -30 Pa.
Vyšší podtlak může způsobit omezení regulačního rozsahu kotle. Pro omezení tahu přes kotel je možno použít ve
vedení spalin např. regulátor komínového tahu.
Maximální vodorovný úsek odtahu je 20 m.
U větších délek nelze zaručit bezproblémové spuštění hořáku při nízkých teplotách.
U provedení s odděleným sáním spalovacího vzduchu a odtahem spalin je nutno od max. přípustné délky odtahu
odečíst délku přívodu vzduchu.
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Odtah spalin

Certifikované systémy odtahu spalin
Spalovací
vzduch
přiváděný z
místa instalace
kotle

B23

Odvod spalin komínovým tělesem, spalovací vzduch přiváděný z
místa instalace kotle.

C13

Horizontální odvod spalin a sání vzduchu z venkovních prostor přes
zeď koaxiálním nebo odděleným potrubím.

C33

Vertikální odvod spalin a sání vzduchu z venkovních prostor přes
zeď koaxiálním nebo odděleným potrubím.

C43

Systém společného komína.

C53

Systém odděleného odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu s
vyvedením trubky sání a spalinové trubky v odlišných úrovních
tlaku.

C63

Samostatně dodávaný a schválený systém odtahu spalin a sání
spalovacího vzduchu.

C83

Samostatný nebo společný komín, sání vzduchu přes externí zeď.

Spalovací
vzduch
přiváděný
zvenku
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Odtah spalin

Návrh dimenzování – samostatně instalovaný kotel
Systém odděleného sání vzduchu a odtahu spalin C83
Maximální délka (m)
THL EVO

Ø 80

Ø 100

Ø 110

Ø 125

Ø 130

60

17

62

-

-

-

70

13

52

65

-

-

80

7

36

47

-

-

100

-

13

23

56

88

120

-

2

7

22

36

140

-

-

5

14

23

Ekvivalentní délka v metru
Ø 80

Ø 100

Ø 110

Ø 125

Ø 130

Rovná
trubka

1

1

1

1

1

Koleno R = D
90° / 87°

1,5

1,8

2

2,2

2,2

Koleno R = D
45° / 43°

0,8

0,9

1

1

1

Koncentrický systém sání vzduchu a odtahu
spalin C13 až C63
Maximální délka (m)
THL EVO

Ø 80 /125

Ø 100 / 150

60

12

38

70

9

33

80

4

23

100

-

10

120

-

3

16

Odečet na koleno
 1,5 metru pro 90/87°
koleno
 1 metr pro 45/43° koleno

Pro správnou funkci kotle v celém
regulačním rozsahu nesmí být podtlak
naměřený u kotle (tah komína) vyšší
než -30 Pa. Vyšší podtlak může
způsobit omezení regulačního rozsahu
kotle. Pro omezení tahu přes kotel je
možno použít ve vedení spalin např.
regulátor komínového tahu.
Maximální vodorovný úsek odtahu je
20 m. U větších délek nelze zaručit
bezproblémové spuštění hořáku při
nízkých teplotách.
U provedení s odděleným sáním
spalovacího vzduchu a odtahem spalin
jsou v tabulce délky vedení výfuku a
sání jako jejich součet. Nutno započíst
tlakové ztráty všech prvků ve vedení.
Vedení spalin je nutno projektovat na
základě množství spalin daného typu
kotle, zbytkového přetlaku ventilátoru
na výstupu kotle a s ohledem na
způsob vedení spalin a použité
materiály.
V praxi musí být vždy proveden
kontrolní výpočet vedení odtahu
spalin kvalifikovaným odborníkem.

Koncentrický systém
Kotle THISION L EVO 60 - 120 kW
mohou být
připojeny ke koncentrickému odtahu
spalin.
Prostřednictvím adaptéru (volitelné
příslušenství) lze připojit v rozměrech:
• 80/125
• 100/150
• 110/160
Viz. tabulka max. délky odtahu.

Odtah spalin

Návrh dimenzování – kaskáda
Max. příkon kotle (kW) svislým průměr
em a průměrem komína (kolektor / komín)

5m

Výška komína
15m

30m

150/150mm

327

313

288

150/200mm

450

412

370

200/200mm

530

500

482

200/250mm

697

675

646

200/300mm

855

835

797

Průměr

Kaskádový systém výrobce
Pro kaskádu kotlů je možno použít originální výrobcem dodávané odkouření
s vnitřním ø 150 mm nebo 200 mm,
jak pro instalaci kotlů v řadě, tak pro
instalaci kotlů zády k sobě.
Průměr horizontálního kolektoru a
svislého komína závisí na celkovém
výkonu kaskády a délce vertikální části
komína. V tabulce pro orientační dimenzování spalinových cest je maximální možný celkový výkon kaskády při
dané výšce vertikální části komína.
V praxi musí být vždy proveden kontrolní výpočet vedení odtahu spalin
kvalifikovaným odborníkem.

Kaskádový systém výrobce - instalace v řadě

Kaskádový systém výrobce - instalace zády k sobě (m že být též ozna eno B2B=back to back)

17

Neutralizace

Neutralizace kondenzátu
Úvod
Kondenzát z kotle THISION L EVO
musí být podle předpisů odváděn do
veřejné kanalizační sítě.
Doporučujeme konzultaci se správcem
kanalizační sítě.
Před vypuštěním je nutno ověřit, zda
není třeba kondenzát ještě neutralizovat.

Hodnota pH kondenzátu je asi 3,0 - 3,5.
Maximální objemy kondenzátu pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny v kapitole Technické údaje.

Zařízení pro neutralizaci
Dodávka neutralizační sady
(doporučené příslušenství) obsahuje:






neutralizační zařízení
neutralizační granulát - první náplň
propojovací hadice přívodu a odvoduKondenzátu
adaptér pro připojení ke kotli

K dispozici jsou dvě různá zařízení:
Průtokové neutralizační zařízení (DN)
Používá se v případě, kdy přípojka do kanalizační sítě leží níže,
než přípojka (sifon) odvodu kondenzátu z kotle.
Typ

DN1

DN2

DN3

Do výkonu

[kW]

75

450

1500

Délka

[mm]

320

420

640

Šířka

[mm]

200

300

400

Výška

[mm]

230

240

240

HN1.5

HN2.5

HN2.7

Neutralizační zařízení s čerpadlem (HN)
Používá se v případě, kdy je přípojka do kanalizační sítě výše,
než přípojka odvodu kondenzátu z kotle a kondenzát je tedy třeba
přečerpat do větší výšky. Zařízení HN je proto vybaveno vlastním čerpadlem.
Typ
Do výkonu

[kW]

280

540

750

Délka

[mm]

410

640

640

Šířka

[mm]

300

400

400

Výška

[mm]

290

240

320

[W]

40

150

45

[m]

6

3

4

Příkon
čerpadla
Dopravní výška
čerpadla
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Hydraulické připojení

Hydraulický odpor
Měření ΔT
Měření Δp
Hydraulický odpor
Hydraulický odpor kotle závisí na
velikosti průtoku a typu kotle. Závislost
odporu na průtoku vyjadřuje graf.

[kPa]

100,0

Regulace kotlů THISION L EVO řídí
modulační čerpadlo (příslušenství)
PWM signálem. Průtok vody kotlem
(otáčky čerpadla) může být modulován
v závislosti na výkonu kotle.

10,0

Hodnota minimálního průtoku
vody kotlem (při minimálním
výkonu) nesmí klesnout pod 30%
jmenovitého průtoku!
Kontrola průtoku vody kotlem
Skutečný průtok kotlem je možno ověřit
měřením a výpočtem. K tomu je možno
použít buď měření ΔT nebo měření Δp.

1,0
1,0

10,0

[m3/h]

Měření ΔT
Zkontrolujte teplotní rozdíl na kotli (ΔT
vstup-výstup) při provozu s plným
výkonem. Jmenovitý rozdíl ΔT činí
20K, pro spolehlivý provoz kotle musí
být rozdíl při plném výkonu v mezích
10K až 30K. Skutečný průtok je možno
vypočítat podle následujícího vzorce
(viz tabulka se jmenovitými
hodnotami):

Měření Δp
Zkontrolujte tlakový rozdíl na kotli (Δp
připojení výstupního – vratného
potrubí) při provozu čerpadla (hořák
nemusí hořet). Jmenovité hodnoty Δp
pro jednotlivé typy kotlů jsou uvedeny
v následující tabulce, skutečná
hodnota Δp musí při výkonu čerpadla
100% ležet v těchto mezích:
1.0*Δpnom ≤ Δp ≤ 4.0*Δpnom.
Skutečný průtok je možno vypočítat
podle následujícího vzorce (viz
tabulka se jmenovitými hodnotami):

qskutečný = (∆Tjmenovitý / ∆Tměřený) * qjmenovitý [m3/h]
Data průtoku vody

Jmenovitý průtok

qskutečný = √(∆pměřený / ∆pjmenovitý) * qjmenovitý [m3/h]

THISION L EVO

m3/h

ΔT při jmenovitém průtoku

K

Δp při jmenovitém průtoku

kPa

60

70

80

100

120

140

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

7

9

11

20
15

18

22

Kotlová čerpadla viz. kapitola Příslušenství str. 25
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Hydraulické připojení
Hydraulické připojení do systému
Samostatný kotel
Pro kotle THISION L EVO musí být
při
minimální výkon kotle zajištěn
minimální průtok vody kotlem ve
výši 30% jmenovitého průtoku.

Samostatný kotel
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Samostatný kotel
S hydraulickým oddělovačem
(anuloidem) nebo deskovým
výměníkem tepla lze zajistit za všech
podmínek minimální hodnotu 30%
jmenovitého průtoku kotlovým okruhem
a to nezávisle na průtoku vody v systému. Kotlové čerpadlo je k dispozici
výhradně jako modulační čerpadlo.
Velikost průtoku primárním okruhem
kotle je při použití modulačního čerpadla modulována dle výkonu kotle. Takto
lze zajistit minimální možnou teplotu
zpátečky a nejvyšší účinnost kotle. Detaily čerpadel jsou v kapitole
příslušenství.

Hydraulické připojení

Kaskáda
Kaskáda
Pro kotle THISION L EVO je k dispozici
Plug&Play systém řešení kaskády s
anuloidem či deskovým výměníkem:
• až pro 6 kotlů instalovaných v řadě
• až pro 8 kotlů instalovaných zády k
sobě
Detaily ke kaskádnímu příslušenství
viz. kapitola Příslušenství.

Kaskáda

21

Regulace
Základní regulace a připojení
Externí řídící systémy
Signál uvolnění kotle
Řízení teplotou nebo výkonem
Základní regulace a připojení
Kotel THISION L EVO se standardně
dodává
se základní regulací Siemens LMS14.
Regulace zajišťuje bezpečnostní a
teplotní regulaci kotle, včetně možnosti
komunikace s nadřazenou regulací.
Regulace je vybavena následujícími
funkcemi:

Připojení k nadřazené regulaci
(externí řídící systém)
Kotel THISION L EVO je možné přímo
připojit
k nadřazenému regulačnímu systému
bez ohledu na výrobce. K dispozici jsou

• Elektronické zabezpečení max.
teploty kotle
• Elektronické zabezpečení max.
teploty spalin
• Regulace výkonu modulačního
kotlového čerpadla signálem PWM
• Nabíjecí čerpadlo TV (pomocí relé
QX3)
(nutno použít relé pokud I > 1A)
• Porucha nevázaná na reset kotle
• Porucha vázaná na reset kotle
• Hlášení OK/Alarm výstupní signál pro
externí systémy (230 V)
• Externí uvolnění kotle (MaR)
• Řízení kotle teplotou nebo
výkonem (0-10 VDC, možnost
programování)
• Řízení teploty topení pomocí
signálu ON/OFF
• Regulace teploty TV

Uvolnění kotle,fialový konektor H5
Z výroby jsou uvedené svorky propojeny,funkce řízení hořáku je vyřazena z
provozu.V případě požadavku na řízení
kotle nadřazenou regulací je nutno
svorku odstranit. Svorky jsou beznapěťovým kontaktem.

100
80
60
[ºC]
40
20
0
0

2

4

6

8

10

[V]

0-10 VDC regulace kotle teplotou
nebo výkonem, černý konektor H1
Kotle THISION L EVO lze řídit spojitým
signálem z externí regulace 0-10 VDC,
pro ovládání kotle od teploty nebo od
výkonu.
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Řízení teplotou
Z výroby je regulace nastavena pro
regulaci teplotou. Z výroby je kontakt
H1 nastaven na ovládání 0-10 VDC
na výstupní teplotu (viz. graf).
Řízení výkonem
Pro regulaci výkonem je nutno svorky
H1 přeprogramovat
(Požadavek OS1 10 V DC).

• Ekvitermní regulace kotle s
venkovním čidlem (volitelné
příslušenství)
• Externí plynový ventil a/nebo ventilátor
viz.kapitola Příslušenství (kombinace
s OK/Alarm kontaktem)
• Kaskádová regulace Master/Slave
(s volitelnými BUS komunikačními
moduly)
Cirkulace TV je možná buď s pomocí
AGU2.550 nebo přeprogramováním
relé QX2, když není využita funkce
OK/Alarm.
Pro rozšířené možnosti regulace
okruhů nebo řízení kaskádových
systémů jsou k dispozici přídavné
regulátory. Podrobnější informace viz.
další text.

Regulace

OK/Alarm výstupní signál
Regulace topných okruhů
Kaskádová regulace
230VAC OK/Alarm výstupní signál,
zelené svorky QX2 (nebo QX21 u
přídavného modulu AGU2.550 v
případě kombinace s externím
plynovým ventilem a/nebo
ventilátorem či kontrolou těsnosti)
Kotel poskytuje, v závislosti na
aktuálním stavu a nastavení relé
(tovární nastavení = alarm), OK/Alarm
signál na konektoru QX2 (nebo QX21 u
AGU2.550). OK=0V, Alarm=230V.
Relé QX2 je volně programovatelná
svorka, kterou lze v případě, že není
potřeba výstupní signál OK/Alarm,
naprogramovat např. na cirkulační
čerpadlo.

Regulace topných okruhů
Siemens regulaci kotlů THISION L EVO
lze doplnit až o 3 přídavné moduly
AGU2.550 pro ekvitermní regulaci až 3
topných okruhů (přímých nebo
směšovaných).
V případě použití modulů AGU2.550
jsou parametry jednotlivých okruhů
nastavovány z kotle.
Pro každý topný okruh je možné
prostřednictvím komunikačního BUS
rozhraní připojit pokojový termostat
QAA75 (QAA74) (volitelně), který umí
zobrazovat a nastavovat hodnoty
příslušného okruhu.
V případě rozsáhlejších topných
systémů (max.8 topných okruhů) lze
základní regulaci kotle rozšiřovat např.
o regulátory RVS63.283 (včetně
zobrazovací jednotky, svorek,
příložných čidel) buď pro montáž do
rozvaděče na DIN lištu, nebo i včetně
vlastního rozvaděče.
RVS63.283 rozšiřuje systém o 2
směšované okruhy, 1 přímý TO
a 1 okruh pro ohřev TV (lze případně
využít jako volně programovatelný
okruh).

Kaskádová regulace
Siemens LMS14 regulace kotlů THISION L EVO umožňuje inteligentní řízení
kaskády (řízení výkonu a přepínání
pořadí dle zvolené strategie).
Je doporučeno řídit max. 8 kotlů.
Řízení kaskády se děje na základě
vlastních požadavků (např. TO,TV)
nebo/a externím řídícím signálem
0-10 VDC.
Každý kotel THISION L EVO v kaskádě
je
nutno doplnit o modul OCI345 (modul
Master do jednoho kotle a do dalších
kotlů modul Slave), který zajišťuje BUS
komunikaci v systému viz.kapitola
Příslušenství.
Pak mohou být všechny kotle řízeny
vestavěným kaskádovým řízením.
Více detailů k propojení viz.kapitola
Příklady instalace.
Další možnost řízení kaskády kotlů:
- externí regulací 0-10 VDC přímo do
kotlů (svorky H1) s postupným
uvolňováním kotlů (svorky H5).

Viz.kapitola Příklady instalace
s detaily ohledně připojení čerpadel,
čidel atd.
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Příslušenství

Samostatný kotel
Pro samostatně instalované kotle
THISION L EVO je k dispozici řada
příslušenství.
Různé sety příslušenství lze
kombinovat s anuloidem nebo
deskovým výměníkem v primárním
okruhu.

Pojistný ventil

Uzavírací ventily

Plynový filtr

Sada obsahuje pojistný ventil topení
(3 nebo 6 bar), vypouštěcí ventil a
připojení expanzní nádoby.
Připojení pojistného ventilu pro kotle
THISION L EVO 60, 70 a 80 je 3/4”
vnitřní
závit.
Připojení pojistného ventilu pro kotle
THISION L EVO 100, 120 a 140 je 1”
vnější závit.

Sada obsahuje uzavírací ventily
(výstup a zpátečka topení, plyn).

Sada obsahuje plynový filtr a
připojovací (materiál).
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Příslušenství

Samostatný kotel

Spínač min. přetlaku plynu

Modulační čerpadlo WILO

Sada obsahuje spínač min. přetlaku
plynu, připojení a kabeláž.
Spínač min. přetlaku plynu musí být
připojen v kotli.

THISION L EVO 60-70-80 kW:
čerpadlo Yonos Para 30/7,5
řízené PWM signálem.
THISION L EVO 100-120 kW:
čerpadlo Stratos Para 30/1-9
řízené PWM signálem.

Pozor!
V případě potřeby dodávky
Výkonnější čerpadla Wilo řízeného
0-10V je nutné nezapomenout na IF
Modul Stratos a modul AGU2.551.
Charakteristiky čerpadel viz.grafy.
Pozn!
Nejsou započítány tlakové ztráty kotle.
Viz. str. 5.

THISION L EVO 140 kW:
čerpadlo Stratos Para 30/1-8
řízené PWM signálem.
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Příslušenství

Samostatný kotel
Speed controlled pump
THL EVO 100-120

Speed controlled pump
THL EVO 60-70-80

Speed controlled pump
THL EVO 140

Redukce na kotel pro
oddělený odtah spalin

Redukce na kotel pro
koncentrický odtah spalin

Průměr výstupu odtahu spalin
z kotle je standardně ø100 mm
(THISION L EVO 60 – 120) respektive
ø130 mm (THISION L EVO 140).
Pro přechod na systém odkouření
ø110 mm nebo ø125 mm je možno
dodat adaptér kotle:
- ø100 mm změna na 110 mm
- ø130 mm změna na 125 mm

Koncentrický odtah spalin lze použít
pro kotle THISION L EVO 60 – 120 kW
s
použitím adaptéru na ø 80/125,
100/150 nebo 110/160.
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Horizontální koncovka sání
Lze použít pro krytí sání u instalací se
sáním vzduchu z místnosti.
K dispozici v provedení:
- 100 mm
- 130 mm

Příslušenství

Samostatný kotel
Anuloid
Sada obsahuje anuloid a montážní
konzoli pro upevnění na zeď.
Propojení primárního okruhu (1)
volitelně.
Anuloid v sobě integruje následující
funkce:
• Teplotní balance;

Odvzdušnění;

Odkalení.

1

Níže je tabulka pro výběr anuloidu.
Izolace anuloidu je v nabídce
příslušenství.
Rozměry viz.str.29.

Anuloid je k dispozici ve variantách:
dT=20K, dT=15K nebo dT=10K.

Primární okruh

70

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

AX125

AX125

AX125

AX150

AX150

AX150

m3/h

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

kPa

0,5

0,7

0,9

0,8

1,1

1,6

typ

dT=20K

m3/h

dT=20K

typ

dT=15K
Sekundární okruh
dT=10K

THISION L EVO
80
100

60

120

140

AX125

AX125

AX150

AX150

XC50F

XC50F

m3/h

3,2

3,7

4,3

5,3

6,4

7,5

kPa

0,9

1,3

1,0

1,5

0,8

1,1

typ

AX150

AX150

XC50F

XC50F

XC50F

XC50F

m3/h

4,8

5,6

6,4

8,0

9,6

11,2

kPa

1,3

1,7

0,8

1,2

1,7

2,3
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Samostatný kotel
Deskový výměník
Sada obsahuje deskový výměník,
montážní konzoli pro upevnění na zeď.
Propojení primárního okruhu (1)
(volitelně).
Deskový výměník je k dispozici ve
variantách:
dT=20K, dT=15K nebo dT=10K.
Níže je tabulka pro výběr výměníku.
Izolace výměníku je součástí dodávky.
Rozměry viz.str 30.

1

Primární okruh

70

THISION L EVO
80
100

120

140

dT=20K

m3/h

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

4

4

4

4

4

4

dT=20K

L
Deskový
výměník
m3/h

Expanze

dT=15K

kPa
Deskový
výměník
m3/h

dT=10K

kPa
Deskový
výměník
m3/h

Sekundární okruh

kPa
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60

CB60-40L CB60-40L CB60-40L CB60-40L CB60-50L

CB110-40H

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

3,5

4,6

5,9

8,8

8,8

9,6

CB60-40L CB60-40L CB60-40L CB60-40L CB60-50L

CB110-40H

3,2

3,8

4,3

5,3

6,4

7,5

5,9

7,9

10,2

15,1

15,2

16,7

CB60-40L CB60-40L CB60-50L CB60-50L CB110-40H CB110-50H
4,9

5,6

6,5

8,0

9,6

11,2

12,7

16,8

15,4

22,9

27,2

24,3

Příslušenství

Rozměry – anuloid pro samostatný kotel
* = THISION L EVO 60 - 80
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Příslušenství

Rozměry – deskový výměník pro samostatný kotel
* = THISION L EVO 60 - 80

Deskový výměník

A

B

øP

CB60-40L

mm

105

466

G 1 1/4"

CB60-50L

mm

129

466

G 1 1/4"

CB110-40H

mm

124

519

G 2"

CB110-50H

mm

153

519

G 2"
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Regulace
Přídavný modul AGU2.551
Zpětné hlášení výkonu
Ovládání čerpadel 0-10 VDC
Vestavný modul pro propojení kotle s
nadřazenou regulací. Obsahuje dva
převodníky signálu PWM na signál
0–10 VDC a dvě bezpotenciálová relé.
Nadřazená regulace tak může získat
informace o otáčkách ventilátoru
(aktuálním výkonu kotle) a otáčkách
kotlového čerpadla standardním
signálem 0-10 VDC. Na relé je možné
připojit výstupy o chodu a poruše
kotle.Výstupní hodnoty signálu viz.
graf níže. Zpětné hlášení je možné u
všech kotlů. Nutné použít v případě
osazení čerpadel řízených 0-10 VDC.
Přídavný modul AGU2.550
Sada obsahuje modul AGU2.550
včetně sady svorek a propojovacího
kabelu k LMS pro první modul.
Ke kotli lze maximálně připojit 3 moduly
AGU2.550 pro řízení až 3
směšovaných topných okruhů,
případně 1 pro OK/Alarm signál při
kombinaci s externím plynovým
ventilem.

120
100
80
[%] 60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

[V]

Čidlo QAZ36 TV / čidlo anuloidu
Sada obsahuje jímkové čidlo anuloidu
nebo TV - QAZ36 (pro jímku 1“).

Příložné čidlo topného okruhu
QAD36/101
Sada obsahuje příložné čidlo topného
okruhu.

Venkovní čidlo QAC34
Sada obsahuje venkovní čidlo
QAC34.
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Regulace

Bezdrátový přijímač AVS71
Sada obsahuje přijímač pro bezdrátový
přenos dat mezi pokojovým
bezdrátovým termostatem QAA78
nebo bezdrátovým venkovním čidlem
(QAC34+AVS13) a kotlem.

Bezdrátové venkovní čidlo
Sada obsahuje venkovní čidlo
QAC34 a vysílač AVS13 pro
bezdrátový přenos dat do kotle
(vybaveného přijímačem AVS71).

Pozor: montovat s ohledem na podmínky pro bezproblémový přenos signálu.
Berte na zřetel následující omezení:
• Dostatečná vzdálenost od silového elektrického vedení, silných magnetických polí nebo
elektronických zařízení jako např. PC, TV, mikrovlnná trouba apod.
• Dostatečná vzdálenost od železných konstrukcí nebo stavebních materiálů
obsahujících železné sítě jako např.bezpečnostní sklo nebo beton.
• Vzdálenost od přijímače max.do 30 m nebo 2 podlaží.

MASTER

SLAVE

Kaskádní kit MASTER
Sada obsahuje komunikační modul
OCI345, venkovní čidlo, kaskádní
příložné (alt.ponorné) čidlo anuloidu
(B10) a příložné čidlo T zpátečky
topného systému (B70).
Kaskádní kit SLAVE
Sada obsahuje komunikační modul
OCI345 pro připojení jednotlivých
SLAVE kotlů.
V soustavě nutno instalovat do
jednoho kotle modul Master a do
dalších kotlů modul Slave.
32

RVS63.283
Sada obsahuje RVS63.283 modul,
zobrazovací jednotku a volitelně
nástěnný rozvaděč.
RVS63.283 umožňuje řízení dvou
směšovaných topných okruhů, jednoho
přímého topného okruhu a okruhu TV,
případně řízení cirkulačního čerpadla
TV (včetně čidel).
Dalšími regulátory RVS63.283 lze
rozšiřovat regulaci o další topné
okruhy.

Pokojový termostat QAA75
Sada obsahuje pokojový termostat
QAA75, který komunikuje s kotlem po
BUS sběrnici. Pro každý okruh lze
použít jeden QAA75 termostat.
Bezdrátový pokojový termostat
Sada obsahuje bezdrátový pokojový
termostat QAA78, který komunikuje
s kotlem po bezdrátové BUS sběrnici.
Pro každý okruh lze použít jeden
termostat.

Příslušenství

Kaskáda
Řada THISION L EVO je doplněna o
kaskádní příslušenství pro hydrauliku
a odkouření.
Hydraulika
Hydraulické příslušenství je
k dispozici až pro:
6 kotlů – instalace v řadě
(celkový výkon 780 kW) respektive
8 kotlů - instalace zády k sobě
(celkový výkon 1040 kW).
Rozdělovače / sběrače pro kaskádu
lze volit ve dvou velikostech,
v závislosti na celkovém výkonu
(80/60°C):
DN65 do výkonu 462 kW
DN100 pro výkon nad 462 kW.
Maximální provozní tlak vody pro
příslušenství je 6 bar.
Pro DN65 je v nabídce rovněž řešení
s deskovým výměníkem s různými ΔT.
V tabulce na další straně jsou hodnoty
pro sekundární okruh a různé deskové
výměníky.
Odkouření
Kolektor spalin pro kaskádu lze volit ve
dvou velikostech,:
• ø 150 mm
• ø 200 mm
pro instalace v řadě nebo
pro instalace zády k sobě.
Více viz. kapitola „Dimenzování
kaskády“.
Další příslušenství
Vedle předdefinovaných setů
příslušenství lze samostatně objednat:
• Plynový filtr;
• Prodlužovací trubka pro plynový filtr;
• Izolace kolektorů;
• Izolace anuloidu;
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Kaskáda – deskový výměník
Primární okruh

dT=20K

Expanze

251-462 kW

10.8

19.9

4

8

CB200-30M

CB200-50M

m3/h

10.8

19.9

kPa

9.0

12.6

CB200-30M

CB200-50M

m3/h

14.3

26.5

kPa

20.0

21.3

CB200-30M

CB200-64M

m3/h

21.5

39.7

kPa

35.8

29.4

L
dT=20K

dT=15K
Sekundární okruh

dT=10K
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0-250 kW
m3/h
Deskový

Deskový

Deskový

Příslušenství

Dimenzování kaskády - DN65 instalace v řadě + anuloid
Standard
KASKÁDA DN65

Počet kotlů

Celková šířka

2

3

4

5

6

L

mm

1672

2322

2972

3622

4272

ø D = 150mm

B = 400 - 450

H

mm

553

646

738

831

924

ø D = 200mm

B = 350 - 400

H

mm

616

709

801

894

987

Zadní pohled

Boční pohled
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Dimenzování kaskády – DN100 instalace v řadě + anuloid
Standard
KASKÁDA DN100

Počet kotlů

Celková šířka

4

5

6

L

mm

3407

4057

4707

ø D = 150mm

B = 400 - 450

H

mm

738

831

924

ø D = 200mm

B = 350 - 400

H

mm

801

894

987

Zadní pohled
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Boční pohled

Příslušenství

Dimenzování kaskády - DN65 instalace zády k sobě + anuloid
Standard
KASKÁDA DN65

Počet kotlů

3-4

5-6

7-8

Celková šířka

L

mm

1672

2322

2972

ø D = 150mm

H

mm

553

646

738

ø D = 200mm

H

mm

616

709

801

Čelní pohled

Boční pohled
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Dimenzování kaskády – DN100 instalace zády k sobě + anuloid
Standard
KASKÁDA DN100

Počet kotlů

3-4

5-6

7-8

Celková šířka

L

mm

2107

2757

3407

ø D = 150mm

H

mm

553

646

738

ø D = 200mm

H

mm

616

709

801

Čelní pohled

38

Boční pohled

Příslušenství

Dimenzování kaskády - DN65 instalace v řadě + deskový výměník
Standard
KASKÁDA DN65

Počet kotlů

Celková šířka

2

3

4

5

6

L

mm

1940

2590

3240

3890

4540

ø D = 150mm

B = 400 - 450

H

mm

553

646

738

831

924

ø D = 200mm

B = 350 - 400

H

mm

616

709

801

894

987

Zadní pohled

Boční pohled
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Dimenzování kaskády - DN65 instalace zády k sobě + deskový
výměník
Standard
KASKÁDA DN65

Počet kotlů

3-4

5-6

7-8

Celková šířka

L

mm

1940

2590

3240

ø D = 150mm

H

mm

553

646

738

ø D = 200mm

H

mm

616

709

801

Čelní pohled

40

Boční pohled

Příklady instalace

1-A-C: 1 přímý topný okruh + anuloid
1-A-C: 1 přímý topný okruh + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 1 přímý topný okruh
 Komplety sad s anuloidem jsou k
dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
 Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
 Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
 Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému
vlivu na snímanou teplotu.
 Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70)
 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

1-A-C-E: 1 přímý topný okruh + kaskáda s anuloidem
1-A-C-E: 1 přímý topný okruh + kaskáda s anuloidem

Doporučení:
 Kaskáda THISION L EVO + anuloid s
ekvitermní regulací, 1 přímý topný
okruh
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

2-A-C: 1 směšovaný topný okruh + anuloid
2-A-C: 1 směšovaný topný okruh + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 1 směšovaný topný okruh
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B70)
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

43

Příklady instalace

4-A-C: 2x směšovaný topný okruh + anuloid
4-A-C: 2x směšovaný topný okruh + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný
okruh
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 4x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B12, B70)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

2-5-A-C: 1 směšovaný topný okruh a TV + anuloid
2-5-A-C: 1 směšovaný topný okruh a TV + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 1 směšovaný topný okruh
+ TV
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B70)
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

4-5-A-C: 2x směšovaný topný okruh a TV + anuloid
4-5-A-C: 2x směšovaný topný okruh a TV + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s ekvitermní regulací, 2x směšovaný topný
okruh + TV
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 4x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B12, B70)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace
4-5-A-C-E: 2x směšovaný topný okruh a TV + kaskáda s anuloidem
4-5-A-C-E: 2x směšovaný topný okruh a TV + kaskáda s anuloidem

Doporučení:
 Kaskáda THISION L EVO + anuloid s
ekvitermní regulací, 2x směšovaný
topný okruh + TV
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 15-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

A-C: kotel s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid
A-C: kotel s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid

Doporučení:
 THISION L EVO + anuloid s cizí
nadřazenou regulací 0-10VDC (podle
teploty nebo výkonu)
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70)
• 1x modul AGU2.551 pro zpětnou vazbu výkonu kotle 0-10VDC z LMS14 pro
externí regulaci,
bezpotenciálové hlášení poruchy
a chodu kotle (volitelně)
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Příklady instalace

A-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid
A-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + anuloid

Doporučení
 Kaskáda THISION L EVO + anuloid s
cizí nadřazenou regulací 0-10VDC
(podle teploty nebo výkonu)
• Komplety sad s anuloidem jsou k dispozici pro ΔT 15-20K viz. kapitola
„Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 2x modul AGU2.551 pro zpětnou vazbu výkonu kotle 0-10VDC z LMS14 pro
externí regulaci
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Příklady instalace

1-B-C: 1 přímý okruh + deskový výměník
1-B-C: 1 přímý okruh + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
ekvitermní regulací, 1 přímý topný
okruh
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

50

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70)
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

1-B-C-E: 1 přímý topný okruh + kaskáda s deskovým výměníkem
1-B-C-E: 1 přímý topný okruh + kaskáda s deskovým výměníkem

Doporučení
 Kaskáda THISION L EVO + deskový
výměník s ekvitermní regulací, 1
přímý topný okruh
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 15-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

2-B-C: 1 směšovaný okruh + deskový výměník
2-B-C: 1 směšovaný okruh + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
ekvitermní regulací, 1 směšovaný
topný okruh
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B70)
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

4-B-C: 2x směšovaný okruh + deskový výměník
4-B-C: 2x směšovaný okruh + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
ekvitermní regulací, 1 směšovaný
topný okruh
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 4x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B12, B70)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

2-5-B-C: 1 směšovaný okruh a TV + deskový výměník
2-5-B-C: 1 směšovaný okruh a TV + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
ekvitermní regulací, 1 směšovaný
topný okruh a TV
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 1x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 3x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B70)
• 1x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

4-5-B-C: 2x směšovaný okruh a TV + deskový výměník
4-5-B-C: 2x směšovaný okruh a TV + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
ekvitermní regulací, 2x směšovaný
topný okruh a TV
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 4x příložné čidlo QAD36 (B10, B1,
B12, B70)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
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Příklady instalace

4-5-B-C-E: kaskáda 2x směšovaný okruh a TV + deskový výměník
4-5-B-C-E: kaskáda 2x směšovaný okruh a TV + deskový výměník

Doporučení
 Kaskáda THISION L EVO + deskový
výměník s ekvitermní regulací, 2x
směšovaný topný okruh a TV
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 15-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 2x modul AGU2.550 pro topný okruh
• 1x ponorné čidlo zásobníku QAZ36
(B3)
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)

Příklady instalace

B-C: kotel s cizí - nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový výměník
B-C: kotel s cizí - nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový výměník

Doporučení
 THISION L EVO + deskový výměník s
cizí nadřazenou regulací 0-10VDC
(podle teploty nebo výkonu)
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 10-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.

Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 2x příložné čidlo QAD36 (B10, B70)
• 1x modul AGU2.551 pro zpětnou vazbu výkonu kotle 0-10VDC z LMS14 pro
externí regulaci
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Příklady instalace
B-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový
výměník
B-C-E: kaskáda s cizí nadřazenou regulací 0-10 VDC + deskový výměník

Doporučení
 Kaskáda THISION L EVO + deskový
výměník s cizí nadřazenou regulací 010VDC (podle teploty nebo výkonu)
• Komplety sad s deskovým výměníkem
jsou k dispozici pro ΔT 15-20K viz. kapitola „Příslušenství“.
• Primární okruh je vhodné navrhnout
pro ΔT 20K pro zajištění nejvyšší
možné účinnosti.
• Pokud je sekundární okruh navržen
pro ΔT< 20K, teplota v anuloidu bude
nižší než teplota kotle.
• Anuloid by měl být umístěn v blízkosti
kotle, aby se zabránilo špatnému vlivu
na snímanou teplotu.
• Pokud je kotel instalován na střeše,
nesmí být kotel hydraulicky připojen v
nejvyšším bodě instalace.
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Příslušenství pro regulaci SIEMENS:
• 1x MASTER
obsahuje: OCI345, venkovní čidlo
QAC34 (B9) a 2x příložné čidlo QAD36
(B10, B70)
• 1x SLAVE
obsahuje: OCI345 (do jednoho kotle v
kaskádě MASTER, do zbývajících kotlů
SLAVE)
• 2x modul AGU2.551 pro zpětnou vazbu výkonu kotle 0-10VDC z LMS14 pro
externí regulaci

Příklady instalace

Rozšíření o další dva topné okruhy
Příklady instalace Rozšíření o další dva topné okruhy

Doporučení
 RVS63.283 přídavný modul k montáži
do rozvaděče nebo volitelně s vlastním rozvaděčem
Přídavný modul RVS63.283 musí být
použit v kombinaci s LMS14 interní
regulací kotle.
Použitím RVS63.283 lze regulovat další
dva směšované topné okruhy, 1x ohřev
TV, 3x multifunkční výstup.
Maximální počet topných okruhů v systému je 15.

Při zabudování do stávajícího rozvaděče:
• RVS63.283
• Ovládací panel
• Svorky a propojovací kabely
• 2x příložné čidlo QAD36 (B1, B12)
• 2x prostorový přístroj QAA55/QAA75/
QAA74 (volitelné)
• 1x venkovní čidlo QAC34 (B9), pokud je
požadováno zónové vytápění od venkovní
teploty
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Elektroschéma
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Normy

Germany:
 DIN EN 483
 DIN EN 677
 DIN EN 13384-1
 DIN EN 13384-2
 DIN EN 12828
 DIN 18160-1
 DIN 18160-5
 DIN VDE 0100
 DIN VDE 0116
 DVGW-Arbeitsblatt G260/1-2
 Feuerungsverordnung (FeuVO) des
jeweiligen Bundeslandes
 Landesbauverordnung (LBO)
 Muster-Feuerungsverordnung
(MuFeuVO)
 Technische Regeln für GasInstallationen DVGW-TRGI 86/96
 VDI2035
Netherlands:
 NEN 2757-1 (2011)
 NEN 2757-2 (2006)
 NEN 3028 (2011)
 NEN 1010
 Bouwbesluit (2012)
 SCIOS (Scope 1)
France:
 EN 12098-1 : regulation system
optimiser
UK:
- Gas Safety Installation & Use
Regulations.
- BS 5440-1:2008
- BS 5440-2:2009
- BS 6644:2011 Inc corrigendum No1

Austria:
 ÖNORM H 5152: BrennwertFeuerungsanlagen, Planungshilfen
 ÖNORM M 7443: Gasgeräte mit
atm.Brenner Teil 1, 3, 5, 7
 ÖNORM M7457: Gasgeräte mit mechanisch unterstütztem Vormischbrenner
 ÖNORM M 5195-1: Heizwassernorm

Italy:
Sicurezza degli impianti
 Legge 5 marzo 1990 n. 46
 D.P.R. 6/12/91 n. 447
 D.M. 20/2/92
 D.M. 1 dicembre 1975
 I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C.)
 Norma UNI 8065
 Norma Uni 9615

ÖVGW Richtlinien:
 G1 Techn. Richtlinie für die Errichtung von Niederdruck-Gasanlagen
 G2 Techn. Richtlinie für die Errichtung von Flüssiggasanlagen
 G41 Gasbrennwert-Feuerungsstätten,
Aufstellung und Anschluss
 G4 Heizraumrichtlinie

Sicurezza imiego gas
 Norma prEN 656
 Legge 6 dicembre 1971 n.1083
 D.M. 23/11/72
 Norma UNI 7129-72
 Norma UNI-CIG 7131-72

Der THISION L EVO ist zugelassen
nach Artikel 15a B-VG und gemäß Feuerungsanlagenverordnung VO (FAV
97)
Die örtlichen Bauordnungen sind zu
beachten.
Switzerland:
 PROCAL
 SVGW – Gasleitsätze G1/G2
 EKAS – Form, 1942
 BAFU
 VKF
 Wasserbehandlung laut Richtlinie
SWKI Nr. 97-1

Risparmio energetico
 Legge 9 gennaio 1991 n.10
 D.P.R. 26-08-93 n.412
 D.P.R. n.551 del 21 dicembre 1999
Sicurezza antincendio
 Decreto del ministero dell’interno 16
febbraio 1982
 Decreto del ministero dell’interno 12
aprile 1996
 Norma CEI EN 60079-10
 Norma CEI 64-8 (giugno 1987)
Provvedimenti contro l’inquinamento
atmosferico
 D.P.R. 24/5 1988 n.203
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Poznámky
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Poznámky
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Více informací:
Brilon a.s.
Sezemická 6/A3
193 00 Praha 9, Horní Počernice
www.brilon.cz
váš autorizovaný ELCO partner

www.elco.net

THISION® L EVO
Technická data
THISION® L EVO
Třída energetické účinnosti sezónního prostorového vytápění*

60

70

80

100

120

140

A

A

-

-

-

-

Jmenovitý tepelný výkon max. výkon 80 – 60 ºC

kW

56.5

65.5

75.3

92.9

111.9

130.4

Jmenovitý tepelný výkon min. výkon 80 – 60 ºC

kW

15.5

15.6

19.4

18.7

22.5

26.2

Jmenovitý tepelný výkon max. výkon 50/30 ºC

kW

60.4

70.0

79.7

98.9

118.5

137.8

Jmenovitý tepelný výkon min. výkon 50/30 ºC

kW

17.2

17.2

21.2

20.6

24.8

28.9

Jmenovitý tepelný příkon Hi max. výkon

kW

57.9

66.8

76.8

95.2

114.3

133.3

Jmenovitý tepelný příkon Hi min. výkon

kW

16.0

16.0

19.8

19.0

22.9

26.7

Účinnost při 80/60 ºC Hi max. výkon

%

97.6

98.0

98.0

97.6

97.9

97.8

Účinnost při 50/30 ºC Hi min. výkon

%

107.4

107.3

107.2

108.5

108.4

108.3

Účinnost při 40/30 ºC min. výkon

%

108.3

108.5

108.6

110.0

109.9

109.8

Roční účinnost (NNG 40/30 ºC)

%

108.7

109.1

109.4

109.4

109.1

108.7

Hodnota NOx (EN15502)

mg/kWh

25

33

41

47

38

30

Teplota spalin při 80/60 ºC max. výkon

°C

59

60

61

60

63

66

Zbytkový přetlak ventilátoru při max. výkonu

Pa

167

200

200

173

134

200

Provozní přetlak vody max./min.

bar

8/1

Maximální teplota vody

ºC

90

Jmenovitý průtok při ΔT=10 K

m3/h

8.0

9.6

11.4

5.0

5.8

6.6

Hydraulický odpor při ΔT=10 K

kPa

60

72

88

28

36

44

Jmenovitý průtok při ΔT=20 K (nominal)

m3/h

2.5

2.9

3.3

4.0

4.8

5.7

Hydraulický odpor při ΔT=20 K

kPa

15

18

22

7

9

11

Jmenovitý průtok při ΔT=30 K

m3/h

1.7

1.9

2.2

2.7

3.2

3.8

Hydraulický odpor při ΔT=30 K

kPa

7

8

10

3

4

5

Elektrické napájení/kmitočet

V/Hz

Elektrický příkon (bez kotlového čerpadla)

W

96

122

130

131

119

149

230/50

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m

dB(A)

55

55

56

62

57

59

Objem vody v kotli

l

6

6

6

9

9

9

Hmotnost (prázdný kotel bez příslušenství)

kg

83

83

83

96

96

96

Rozměry
Připojení vody (vnější závit W1/W2)

-

R11/4“

R11/4“

R11/4“

R11/2“

R11/2“

R11/2“

Připojení plynu (vnější závit G)

-

R3/4“

R3/4“

R3/4“

R1“

R1“

R1“

Připojení odtahu spalin (F)

mm

100

100

100

100

100

130

Připojení přívodu vzduchu (A)

mm

100

100

100

100

100

130

Připojení odvodu kondenzátu (C)

mm

605

630

140 (60, 70, 80, 100, 120) or 190 (140)
100

115 (60, 70, 80, 100, 120) or 130 (140)

G

W1

154

81
153

W2

C
162

162

810 (60,70 & 80) or 950 (100,120 & 140)

F

638

A

74

22

Partner, na kterého se lze vždy spolehnout
An

ELCO působí na evropských trzích více jak 80 let a je dlouhodobou jedničkou na nejnáročnějším evropském trhu
– Švýcarské konfederaci. Po celou dobu své existence nabízí výhradně inovativní výrobky využívající špičkové
ΔT 30K
technologie a nejkvalitnější materiály. Přesvědčivým výsledkem správnosti této filozofie je více než 1,7 milionu
individuálně navržených instalací po celé Evropě.

ery applicat

Prémiové výrobky ELCO jsou ke svým uživatelům distribuovány výhradně prostřednictvím uceleného řetězce
autorizovaných partnerů dovozce, a to od jejich prvotního
návrhu do projektu, přes odbornou montáž a uvedení
An
do provozu, až po následnou pravidelnou údržbu specializovanými servisním techniky.
V duchu filozofie ELCO zajišťuje dovozce pravidelná školení všech svých autorizovaných partnerů,
kteří se na návrhu, montáži a údržbě zařízení podílejí a poskytuje přímou technickou podporu při realizaci
ΔT 30K
i provozu jednotlivých instalací v duchu mnohaleté tradice společnosti
ELCO na všech evropských trzích.

THISION® L EVO
An

ΔT 30K

30K (30 °C)
- maximální teplotní spád

8 bar
- maximální provozní přetlak

Siemens LMS
- integrovaná regulace

Teplotní spád až 30 K umožňuje
2
snadnou integraci do stávajících
topných soustav včetně centrálního
vytápění a vytváří základní
THISION L EVO_INT_12.indd 2
předpoklady pro vysokou roční
účinnost celé soustavy.

Provozní přetlak až 8 bar umožňuje
dodávky tepla a teplé vody
i do vyšších budov bez nutnosti
hydraulického oddělování soustav.

Regulace LMS s integrovaným
řízením kaskády umožňuje snadné
uvedení do provozu. Až čtyři
rozšiřující clip-in moduly zajišťují
přímé řízení více topných okruhů
nebo externích zdrojů tepla.
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Brilon a.s.
Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.brilon.cz
Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava
www.brilon.sk

Váš autorizovaný ELCO partner
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