




katalog produktů 
společnosti viadrus



profil společnosti

viadrus jako tradiční výrobce topenářské techniky s dlouholetou tradicí 
vyvíjí, vyrábí a prodává kvalitní výrobky s dlouhou životností jak v české 
republice, tak do více jak 40 dalších zemích světa. společnost má téměř 
1000 zaměstnanců a dosahuje obratu ve výši 2 mld. kč ročně.

dlouholetá tradice naší společnosti spojená se 
zkušenostmi ve slévárenském průmyslu se datuje už 
do roku 1888 a je zárukou důkladného zpracování, 
spolehlivosti, vysoké kvality a dlouhé životnosti 
výrobků viadrus.

stěžejními prvky nabídky viadrus jsou litinové 
kotle na tuhá paliva, plynové a olejové kotle 
s litinovým výměníkem a litinové radiátory.  
Je samozřejmostí, že značka viadrus nabízí kotle 
na tuhá paliva vyhovující všem aktuálním ekologickým 
požadavkům a dotačním podmínkám. naše 
nejvýznamnější odbytiště v zahraničí jsou následující 
země: polsko, rumunsko, Maďarsko, Španělsko, 
Jordánsko, alžírsko, itálie, ukrajina, pobaltské země, 
francie, německo atd. naše výrobky lze vidět např. 
ve vile Tugendhat, na Pražském hradě, na radnici 
v Rotterdamu, v Janáčkově akademii muzických 
umění v Brně, na zámku v Rychvaldě apod.

sortiment plynových kotlů zahrnuje atmosferické 
a kondenzační plynové kotle (stacionární a nástěnné). 

viadrus je rovněž jedním z vedoucích výrobců 
litinových radiátorů v klasickém, moderním i retro 
provedení. významnou část naší výroby představují 
OEM litinové kotlové články, tělesa a topenářské 
i netopenářské zakázkové odlitky ze šedé litiny 
a speciálních vysoce legovaných ocelí.

nedávno se viadrus začal věnovat také linii 
oceloplechových výrobků, v této výrobkové řadě 
nabízíme především kotle automatické v různých 
stupních vybavenosti, tedy splňující širokou variabilitu 
požadavků našich zákazníků.

nejnovějšími produkty rozšiřujícími produktové 
portfolio značky viadrus jsou peletová a krbová 
kamna, se kterými společnost vstoupila na trh 
v roce 2016.

pro maximální spolehlivost a úspornost provozu je 
nutno používat v kotli výrobcem předepsané palivo. 
doporučujeme palivo značky ridepal od firmy 
ridera. více na www.ridepal.cz.



viadrus v dateCH

  1885 Založení Hahnovy železárny

  1888 Zahájení provozu slévárny šedé litiny

  1890 Zahájení výroby litinových radiátorů

  1928 rozšíření výrobního programu o litinové kotle na tuhá paliva vlastní konstrukce

  1963 výzkum a vývoj kotlů přesunut z prahy do Bohumína

  1967 Zahájení výroby litinových plynových kotlů

  1973 Zahájení provozu nové slévárny a montovny radiátorů

  1993 Úspěšná certifikace en iso 9001

  1996 expanze do více než 40 zemí světa

  1997 Úspěšná certifikace en iso 14001

  2002 významná modernizace výrobních linek

  2012 vznik samostatné akciové společnosti viadrus

  2013 uvedení na trh nového plynového kondenzačního kotle viadrus k4

  2015 Zahájení výroby oceloplechových kotlů

  2016 rozšíření výrobkového portfolia viadrus o krbová a peletová kamna



www.viadrus.cz6 www.viadrus.cz

oBsaH

kotle na tuHÁ paliva
ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ
Hercules u32 | 14–15 kW / 18–20 kW  10

Hercules u26 eCo | 15–50 kW  12

Hercules u26 | 11–63 kW  13

Hercules u24 | 11–74 kW  14

Hercules u28 | 19–44 kW  15

lignator | 13,5–34,0 kW  16

viadrus p7C | 22–38 kW  18

autoMatiCkÉ pŘiklÁdÁnÍ
viadrus a3C | 6,9–35,0 kW 20

viadrus a3W | 7,5 – 25,0 kW 22

Hercules duo / vulcanus | 6–35 kW 24

inthouse 25

viadrus a0C | 6,4–20,0 kW / 7,7–28,0 kW 26

viadrus a2C | 6,4–20,0 kW / 7,7–30,0 kW 28

Hercules u22 robot | 6–27 kW  30

Hercules u26 (p) robot | 6,3–34,0 kW 31

pŘestavBovÉ sadY
přestavbová sada Hercules u22 na Hercules uno | 6–27 kW 32

přestavbová sada Hercules u26 na Hercules duo | 6,3–34 kW  33

přestavbová sada Hercules u22 na Hercules u22 robot | 6–27 kW 34

přestavbová sada Hercules u26 na Hercules u26 robot | 6,3–34 kW  35

přestavbová sada Hercules u22 na viadrus a0C | 6,4–20,0 kW / 7,7–28,0 kW 36

přestavbová sada Hercules u28 na viadrus a2C | 6,4–20,0 kW / 7,7–30,0 kW  37

plYnovÉ kotle
viadrus k4 | 5,0–24,0 kW / 6,5–33,0 kW 40

viadrus k5 | 4,0–20,0 kW 42

Claudius k2 l | 3,8–48,3 kW 44

viadrus garde g42 eCo | 7–30 kW  45

viadrus g700 | 400–750 kW  46
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litinovÉ radiÁtorY
kalor, kalor s nohou | 51,0–149,7 W/článek 50

kalor 3, termo | 60,8–136,1 W/článek  51

styl | 70 W/článek 52

Hellas | 70–108 W/článek  53

Bohemia, Bohemia r | 110–169 W/článek 54

atena | 85 W/článek  55

Windsor | 70–112 W/článek 56

designové radiátorové ventily 57

krBovÁ kaMna
aguro | 2,6–6,5 kW 60

echedo | 3–8 kW 62

ostatnÍ sortiMent
akumulační nádrže acueConoMY, acueConoMY s, acuCoMfort, acuCoMBi | 200–2000 l  66

ohřívače vody ov100 l, ov–H100, ov–tCxx | 100–500 l 68

 hnědé uhlí

 černé uhlí

 koks

 dřevo

 dřevní pelety

 dřevní brikety

 hnědouhelné brikety

 černouhelné brikety

 zemní plyn

 bioplyn

  topný olej

  propan

 ruční přikládání

 automatické přikládání

 rodinné domy

 velké objekty

legenda



KOTLE NA TUHÁ PALIVA



kotle na tuhá paliva
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kotle na tuHÁ paliva | ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ

HerCules u32

litinový zplyňovací kotel pro 
spalování dřeva a uhlí

Hercules u32 je litinový zplyňovací kotel na tuhá 
paliva s ručním přikládáním, určený k ekologickému 
spalování kusového dřeva a uhlí. konstrukční 
provedení umožňuje spalování přirozeným odtahem 
bez podpory ventilátoru. v samotížných topných 
systémech je možno kotel provozovat bez oběhového 
čerpadla.

   splňuje až emisní třídu 5 dle čsn en 303-5

  splňuje podmínky „ekodesign” na černé uhlí

  účinnost spalování dřeva i uhlí až 89 %

   možnost samotížného provozu

  závitové příruby pro snadnou montáž

  nízká teplota spalin (cca 120–170°C)

  provoz nezávislý na elektrické energii

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Varianta U32D U32B U32 U32D U32B U32

Počet článků ks 5 7

Palivo - dřevo hnědé uhlí černé uhlí dřevo hnědé uhlí černé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5* - 3 5 5 3 4 5

Výkon kW 15,0 14,0 15,0 20,0 18,0 18,0

Účinnost % 88,9 89,9 89,6 86,5 82,6 88,5

Teplota spalin °C 130–170 120–160

Hmotnostní průtok spalin kg/h 36,0 28,8 28,8 63,1 56,1 70,6

Spotřeba paliva kg/h 3,7 2,3 2,1 5,1 3,7 3,0

Rozměry – Š×V mm 685×1160

Rozměry – H mm 880 1100

Hmotnost kg 348 472

Kapacita spalovací komory kg 12 18 18 16 22 16

Doporučená max. délka polen mm 350 - - - - -

Komínový tah Pa 18 18 18 20 25 25

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–80

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 40,5 40,5 40,5 52,5 52,5 52,5

SVT kód* - - 21234 21233 - - 20367

Výkon dle počtu článků: 
14–15 kW / 18–20 kW 

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y

RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ

* *
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Řez kotlem

1   litinový výměník

2   průchod spalin

3   šikmý rošt

4    přívod sekundárního vzduchu

5   přívod primárního vzduchu

6   vodou chlazený rošt

7    palivová komora

8    popelníkový prostor

9    přívod terciárního vzduchu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zadní článek s vloženou keramikou trysky terciárního vzduchu

podstavec dodáván jako příslušenství
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podstavec je prodáván jako doplňková výbava
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kotle na tuHÁ paliva | ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ

HerCules u26 eCo

litinový prohořívací kotel 
pro spalování koksu

Hercules u26 eCo je určen k ekologickému spalování 
koksu. kotle je možno použít pro systémy se 
samotížným i nuceným oběhem topné vody.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 84,1 %

   možnost přestavby na automatický kotel 4. emisní třídy

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost samotížného provozu

   vodou chlazené pevné rošty

   jednoduchá obsluha a údržba

Počet článků ks 4 5 6 7 8 9 10

Palivo - koks

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 15,0 22,5 30,0 35,5 40,5 45,0 50,0

Účinnost % 76,4 78,5 80,4 81,1 82,2 83,0 84,1

Teplota spalin °C 205–250

Hmotnostní průtok spalin kg/h 2,9 3,9 4,9 5,9 6,8 7,6 8,5

Spotřeba paliva kg/h 3,0 3,6 4,7 5,5 6,2 6,8 7,5

Rozměry – Š×V mm 650×1160

Rozměry – H mm 755 865 980 1090 1200 1310 1420

Hmotnost kg 268 312 366 420 474 528 582

Kapacita spalovací komory kg 20 25 31 38 46 55 65

Hloubka spalovací komory mm 295 405 515 625 735 845 955

Komínový tah Pa 15 20 25 30 30 35 40

Připojení odvodu spalin mm 160 180

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 33,3 39,0 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5

Výkon dle počtu článků: 
15–50 kW 

Te
st

ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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HerCules u26

litinový prohořívací kotel 
na tuhá paliva

Hercules u26 je určen ke spalování koksu, černého 
uhlí a dřeva. přikládací otvor je navržen s ohledem 
na využívání kusového dřeva. kotle je možno použít 
pro systémy se samotížným i nuceným oběhem 
topné vody.

   účinnost až 80 %

   možnost přestavby na automatický kotel 4. emisní třídy

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost samotížného provozu

   vodou chlazené pevné rošty

   jednoduchá obsluha a údržba

   závitové příruby pro snadnou montáž

   kotel Hercules u26 není určený pro český trh

Počet článků ks 3 4 5 6 7 8 9 10

Palivo - koks / černé uhlí / dřevo

Emisní třída dle EN 303-5 - 1

Výkon kW 15,0 / 11,0 / 8,0 22,5 / 16,5 / 15,8 30,0 / 22,5 / 20,0 37,5 / 31,0 / 28,3 43,5 / 39,5 / 33,0 80,0 / 45,5 / 35,0 56,0 / 51,5 / 40,5 63,0 / 58,0 / 46,0

Účinnost % 80 / 75 / 75

Teplota spalin °C 220–250 / 220–300 / 220–300

Hmotnostní průtok spalin kg/h 2,0 / 2,4 / 1,7 2,9 / 3,6 / 2,7 3,9 / 4,9 / 3,7 4,9 / 6,7 / 4,3 5,9 / 8,6 / 5,0 6,8 / 6,2 / 5,0 7,6 / 7,0 / 5,5 8,5 / 8,0 / 6,2

Spotřeba paliva kg/h 2,4 / 1,9 / 2,6 3,6 / 2,8 / 5,0 4,9 / 3,8 / 7,5 6,1 / 5,3 / 9,0 7,0 / 6,7 / 10,6 8,1 / 7,7 / 11,2 9,1 / 8,7 / 13,0 10,2 / 9,8 / 14,7

Rozměry – Š×V mm 650x1160

Rozměry – H mm 645 755 865 975 1090 1200 1310 1420

Hmotnost kg 218 258 298 348 398 448 498 548

Doporučená max délka polen mm 300 300 350 400 500 600 700 800

Kapacita spalovací komory kg 25 / 31 / 13 41 / 50 / 21 56 / 69 / 29 71 / 87 / 36 86 / 105 / 44 101 / 123 / 52 116 / 142 / 59 131 / 160 / 67

Komínový tah Pa 10 15 20 25 30 30 35 40

Připojení odvodu spalin mm 160 180

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 27,6 33,3 39,0 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5

Výkon dle počtu článků: 
11–63 kW 

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y1
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kotle na tuHÁ paliva | ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ

HerCules u24

litinový odhořívací kotel 
na tuhá paliva

Hercules u24 umožňuje ekologické spalování uhlí 
a koksu splňující všechny zákonné požadavky kladené 
na kotle pro rodinné domy.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 80 %

   ekologické spalování uhlí a koksu

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost samotížného provozu

   vodou chlazené pevné rošty

   jednoduchá obsluha a údržba

   závitové příruby pro snadnou montáž

Počet článků ks 3 4 5 6 7 8 9 10

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí / koks

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 11 / 11 / 17 19 / 25 / 25 25 / 32 / 37 31 / 42 / 46 37 / 46 / 52 43 / 53 / 58 49 / 60 / 66 55 / 68 / 74

Účinnost % 78 / 79 / 80

Teplota spalin °C 220–250 / 250–270 / 200–280

Hmotnostní průtok spalin kg/h 38,3 / 50,8 / 46,0 56,1 / 70,6 / 71,9 73,8 / 90,3 / 109,3 91,5 / 110,1 / 132,3 109,2 / 129,8 / 149,5 126,9 / 149,5 / 166,8 144,6 / 169,3 / 189,8 162,3 / 189,1 / 212,8

Spotřeba paliva kg/h 2,6 / 2,7 / 2,3 3,8 / 3,8 / 3,6 5,0 / 4,8 / 5,4 6,2 / 5,9 / 6,5 7,4 / 6,9 / 7,4 8,6 / 8,0 / 8,2 9,8 / 9,0 / 9,4 11,0 / 10,1 / 10,5

Rozměry – Š×V mm 665×1160

Rozměry – H mm 715 825 935 1045 1160 1270 1380 1490

Hmotnost kg 262 312 362 412 462 512 562 612

Kapacita palivové šachty kg 31 / 32 / 26 49 / 51 / 41 67 / 70 / 57 85 / 89 / 72 104 / 108 / 88 122 / 126 / 103 140 / 145 / 118 158 / 164 / 134

Komínový tah Pa 13 / 15 / 20 14 / 16 / 22 15 / 17 / 25 20 / 20 / 28 22 / 24 / 30 28 / 28 / 32 30 / 32 / 35 32 / 35 / 40

Připojení odvodu spalin mm 160 180

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88,5 98,0 107,8

Výkon dle počtu článků: 
11–74 kW 

Te
st

ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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HerCules u28

litinový odhořívací kotel 
na tuhá paliva

Hercules u28 umožňuje spalování uhlí ekologickým 
způsobem splňujícím všechny zákonné požadavky 
kladené na kotle pro rodinné domy.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 82 %

   možnost přestavby na automatický peletový 
kotel splňující 5. emisní třídu

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost samotížného provozu

   jednoduchá obsluha a údržba

   závitové příruby pro snadnou montáž

   možnost změny směru otevírání přikládacích dvířek

Počet článků ks 4 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 19 / 20 25 / 27 30 / 35 35 / 44

Účinnost % 80,0 / 78,4 79,0 / 79,5 79,5 / 81,0 78,5 / 82,8

Teplota spalin °C 230–290 / 245–295

Hmotnostní průtok spalin kg/h 56,2 / 70,6 73,8 / 90,4 91,4 / 110,2 109,1 / 130,0

Spotřeba paliva kg/h 3,7 / 3,2 4,7 / 4,2 5,8 / 5,4 6,8 / 6,5

Rozměry – Š×V mm 695×1165

Rozměry – H mm 830 940 1055 1165

Hmotnost kg 364 437 510 583

Kapacita palivové šachty kg 59 / 62 81 / 84 102 / 106 123 / 128

Komínový tah Pa 16 / 20 20 / 23 25 / 27 30 / 30

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 52,6 62,0 71,7 81,3

Výkon dle počtu článků: 
19–44 kW 

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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kotle na tuHÁ paliva | ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ

lignator

pyrolytický litinový kotel 
na kusové dřevo

lignator je moderní kotel určený k ekologickému 
spalování kusového dřeva pyrolytickým způsobem. 
kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy 
a zároveň dosahuje vynikající účinnosti.

   splňuje až emisní třídu 5 dle čsn en 303-5 (7 čl.)

   účinnost až 89,6 %

   ekologický provoz

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   jednoduchá obsluha a údržba

   závitové příruby pro snadnou montáž

   vodou chlazené pevné rošty

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Počet článků ks 5 6 7 8 9 10

Palivo - dřevo

Emisní třída dle EN 303-5* - 3 3 5 4 3 3

Výkon kW 13,5 17,5 22,5 25,5 30,0 34,0

Účinnost % 86,6 89,6 89,4 87,7 87,1 87,9

Teplota spalin °C 130–160

Hmotnostní průtok spalin kg/h 39,06 48,96 63,07 71,32 85,72 96,95

Spotřeba paliva kg/h 3,7 4,7 6,0 6,8 8,2 9,3

Rozměry – Š×V mm 600×1220

Rozměry – H mm 1050 1160 1270 1380 1490 1600

Hmotnost kg 369 421 472 524 576 628

Hloubka spalovací komory mm 260 360 480 580 680 780

Komínový tah Pa 15 16 15 16 17 16

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 39,0 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5

Elektrický příkon W 53

SVT kód - - - 2977 - - -

Výkon dle počtu článků: 
13,5–34,0 kW 

* * *
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Řez kotlem

1   přívod primárního vzduchu

2   přívod sekundárního vzduchu

3   přívod terciárního vzduchu

4    spalovací komora

5   litinové těleso

6   keramické vyvložkování

7    odvod spalin

8    odtahový ventilátor

9    horní část litinového výměníku

10    ovládací skříňka s řídicí jednotkou
1

2

3

4

5

6

7

8

9

popis regulátoru

1    displej

2    zvolení vyšší hodnoty 
při nastavování 
parametrů kotle

3    zvolení nižší hodnoty 
při nastavování 
parametrů kotle

4    vstup do menu, 
potvrzení nastavení

5    návrat, zrušení 
nastavení

6   síťový vypínač

7    ovládání a kontrolka 
ventilátoru

8    ovládání a kontrolka 
čerpadla topení

9    ovládání a kontrolka 
čerpadla teplé vody

10    ovládání a kontrolka 
ručního ovládání

10

Ø160
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kotle na tuHÁ paliva | ručnÍ pŘiklÁdÁnÍ

viadrus p7C

pyrolytický litinový kotel 
na kusové dřevo

kotel viadrus p7C je pyrolytický litinový kotel, 
určený pro spalování kusového dřeva. kotel viadrus 
p7C se vyznačuje vysokou účinností spalování 
a nízkou teplotou spalin. Řízení kotle viadrus p7C 
je řešeno pomocí automatické regulace, využívající 
lambda sondu pro regulaci primárního i sekundárního 
spalovacího vzduchu.

   splňuje emisní třídu 5 dle čsn en 303-5

   účinnost až 92,1 %

   splňuje podmínky „ekodesign”

   využití zkratovací klapky při zátopu

   předehřev primárního a sekundárního vzduchu

   využití lambda sondy pro regulaci spalovacího vzduchu

   v čr zařazen do kotlíkové dotace)

Varianta P7C-s22D P7C-s30D P7C-s38D

Palivo - dřevo

Emisní třída dle EN 303-5 - 5

Výkon kW 22,0 30,0 38,0

Účinnost % 92,1 90,6 89,1

Teplota spalin °C 140 145 160

Hmotnostní průtok spalin kg/h 46,8 72,0 97,2

Spotřeba paliva kg/h 5,5 6,8 9,5

Rozměry – Š×V mm 770×1400

Rozměry – H mm 1050 1250 1440

Hmotnost kg 500 610 720

Doporučená max. délka polen mm 350 550 750

Komínový tah Pa 20 25 30

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 55–87

Max. tlak topné vody bar 4

Vodní objem kotle l 75,0 98,0 121,0

Elektrický příkon W 60

SVT kód - 20012 20564 20013

Výkon dle počtu článků: 
22–38 kW 
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Řez kotlem

1   přívod primárního vzduchu

2   přívod sekundárního vzduchu

3   spalovací komora

4    palivová šachta

5   odtah spalin

6   spalinový ventilátor

7    litinový výměník

8    keramické vyvložkování spalovací komory

9    ovládací skříňka s řídicí jednotkou

1

2

3

4

5

6

7

8

9

popis regulátoru

1    vstup do menu

2    polohovací tlačítko, otáčením se provádí změna 
hodnoty nebo položky, stiskem se provádí výběr 
položky nebo potvrzení hodnoty

3   návrat o úroveň výše, výstup z menu

4    displej

1

2

3

4
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viadrus a3C

Jediný český automatický 
litinový kotel splňující podmínky 
ekodesignu

automatický kotel viadrus a3C 
používá osvědčený litinový výměník kotle 
Hercules u26 a je určen ke spalování 
hnědého uhlí nebo dřevních pelet. kotel je 
vybaven řídicí jednotkou siemens Climatix 
ve verzi standard nebo ve verzi WeB 
s ovládáním kotle přes internet. kotel splňuje 
podmínky „ekodesign”.

   splňuje emisní třídu 5 dle čsn en 303-5 pro 
dřevní pelety

   splňuje emisní třídu 4 dle čsn en 303-5 pro 
hnědé uhlí

   účinnost až 93,3 %

   možnost dálkového ovládání (pouze Climatix WeB)

   přehledné ovládání s textovým menu

   možnost pravolevého provedení

   splňuje podmínky „ekodesign”
   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Počet článků 4 5 6 7

Palivo - pelety / hnědé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5* - 5 / 4

Výkon kW 7,5–25 / 6,9–23,0 9,2–31,0 / 8,1–27,0 9,9–33,0 / 9,0–30,0 10,5–35,0 / 10,5–35,0

Účinnost % 91,4 / 93,3 92,9 / 92,5 88,6 / 92,0 93,0 / 93,0

Teplota spalin °C 78–112 / 71–99 78–112 / 75–110 78–116 / 78–117 78–112 / 80–105

Hmotnostní průtok spalin kg/h 25,2–54,0 32,4–68,4 39,6–79,2 46,8–90,0

Spotřeba paliva kg/h 1,7–5,3 / 1,4–4,3 1,7–5,6 / 1,6–5,5 2,3–7,4 / 1,8–6,0 2,3–7,7 / 2,3–7,1

Výdrž na malý/velký zásobník – pelety h 28:20/55:25 26:45/52:30 20:30/39:45 19:35/38:25

Výdrž na malý/velký zásobník – hnědé uhlí h 36:15/71:30 29:10/57:20 24:30/48:15 21:15/42:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š (malý/velký)×V (zavřený/otevřený) mm 1365 / 2015×1710 / 1940

Rozměry vč. zásobníku paliva – H mm 840 950 1060 1170

Hmotnost vč. zásobníku (malý/velký) kg 495 / 526 547 / 577 599 / 628 651 / 679

Kapacita zásobníku paliva (malý/velký) – pelety, hnědé uhlí kg 150 / 285, 172 / 330

Komínový tah Pa 5–13 5–13 10–16 10–16

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 55–85 60–85 60–85 60–85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon W 105

Elektrické krytí - IP44

SVT kód (h. uhlí a pelety / pouze h. uhlí / pouze pelety) - 21395 / 21394 / 21393 21398 / 21397 / 21396

Výkon dle provedení: 
6,9–35,0 kW

AUTOMATICKÉ PŘIKLÁDÁNÍ

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y

*
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Řez kotlem

1   retortový hořák

2   popelníkový prostor

3   litinový výměník

4    výstup spalin

5    keramická vyzdívka

1

2

3

4

5

popis regulátoru

1    rychlý návrat do základního menu displeje

2    zobrazení chybových hlášení, včetně historie

3    návrat v menu o úroveň výše

4    pohyb v menu výše nebo nastavení vyšší hodnoty 
parametrů

5    pohyb v menu níže nebo nastavení nižší 
hodnoty parametrů

6    potvrzení změny položky menu nebo hodnoty 
parametru

7   displej

1

2

3

4

5

6

7
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viadrus a3W

automatický oceloplechový kotel 
na hnědé uhlí a dřevní pelety

Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé uhlí 
a dřevěné pelety s automatickým podavačem paliva. 
kotel je vybaven řídicí jednotkou CliMatiX ve verzi 
standard, nebo ve verzi WeB, kterou je možné 
ovládat přes internet. i díky vysoké účinnosti je kotel 
v 5. emisní třídě.

   splňuje emisní třídu 5 dle čsn en 303-5

   účinnost až 91 % (hnědé uhlí)

   s řídicí jednotkou CliMatiX WeB možnost dálkového 
ovládání (gsM/WWW)

   pravolevé provedení zásobníku paliva ve dvou 
velikostech

   varianta a3W a25B je vybavena elektrofiltrem pevných 
částic

   splňuje podmínky „ekodesign”

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Varianta a3W s25PB a3W s25P a3W s25B a3W a25B

Palivo - pelety, hnědé uhlí pelety hnědé uhlí hnědé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5 - 5

Výkon kW 7,5–25,0

Účinnost (pelety / hnědé uhlí) % 88,5 / 91,0 88,5 / - - / 91,0 - / 91,0

Teplota spalin °C 85–150

Hmotnostní průtok spalin (pelety / hnědé uhlí) kg/h 32,4–64,8 / 32,4–68,4 32,4–64,8 / - -/ 32,4–68,4 - / 32,4–68,4

Spotřeba paliva (pelety / hnědé uhlí) kg/h 1,9–5,9 / 1,6–5,2 1,9–5,9 / - - / 1,6–5,2 - / 1,6–5,2

Výdrž na malý/velký zásobník - pelety h 21:45 / 42:40 21:45 / 42:40 - -

Výdrž na malý/velký zásobník - hnědé uhlí h 29:10 / 57:20 - 29:10 / 57:20 29:10 / 57:20

Rozměry vč. zásobníku paliva - Š (malý/velký)×V×H mm 1425 / 2045×1615×900

Hmotnost vč. zásobníku (malý/velký) kg 534 / 565

Kapacita zásobníku paliva (malý/velký) – pelety kg 150 / 285 150 / 285 - -

Kapacita zásobníku paliva (malý/velký) – hnědé uhlí kg 172 / 330 - 172 / 330 172 / 330

Komínový tah Pa 4–8

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 65–85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon W 105

Elektrické krytí - IP44

SVT kód - 21060 20014 7569 7568

Modulovaný výkon: 
 7,5 – 25,0 kW 

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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Řez kotlem

1   retortový hořák

2   spalovací komora

3   anuloid

4    ocelový trubkový výměník

5   popelníkový prostor chlazený vodou

6   odtah spalin

1

23

4

5

6

popis regulátoru

1    rychlý návrat do základního menu displeje

2    zobrazení chybových hlášení, včetně historie

3    návrat v menu o úroveň výše

4    pohyb v menu výše nebo nastavení vyšší hodnoty 
parametrů

5    pohyb v menu níže nebo nastavení nižší 
hodnoty parametrů

6    potvrzení změny položky menu nebo hodnoty 
parametru

7   displej

1

2

3

4

5

6

7
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HerCules duo / vulCanus

automatické litinové kotle 
na hnědé uhlí

kotle jsou určeny k úspornému a ekologickému 
vytápění hnědým uhlím v automatickém režimu. 
Celolitinový výměník s dlouhou životností se snadno 
čistí díky páru čistících dvířek. Modulační automatický 
regulátor siemens CliMatiX ovládá činnost kotle 
včetně ohřevu teplé vody a možnosti řízení více 
topných okruhů. vybavenější verze CliMatiX WeB 
(pouze vulcanus) pak navíc umožňuje zapojení kotlů 
do kaskády a dálkové ovládání kotle.

  splňují emisní třídu 4 dle čsn en 303-5

  účinnost až 89 %

   možnost ohřevu teplé vody a regulace tří topných 
okruhů

   pravolevé provedení zásobníku paliva ve dvou 
velikostech

   ovládací jednotka s textovým menu

   příprava pro pokojový termostat

   možnost zapojení kaskády a dálkového ovládání (pouze vulcanus)

Počet článků ks 4 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5 - 4

Výkon kW 6,0–21,0 7,5–25,0 9,0–30,0 10,5–35,0

Účinnost % 83,1 85,0 87,0 89,0

Teplota spalin °C 115–195 100–180 95–170 90–160

Hmotnostní průtok spalin kg/h 25,2–54,0 32,4–68,4 39,6–79,2 46,8–90,0

Spotřeba paliva kg/h 1,4–4,5 1,7–5,6 2,0–6,7 2,3–7,7

Výdrž na malý/velký zásobník h 36:15 / 71:30 29:10 / 57:20 24:30 / 48:15 21:15 / 42:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š (malý / velký)×V mm 1335/1990×1595

Rozměry – H mm 755 865 975 1090

Hmotnost vč. zásobníku (malý / velký) kg 465 / 496 517 / 547 569 / 598 621 / 649

Kapacita zásobníku paliva (malý / velký) kg 172 / 330

Komínový tah Pa 15–20 15–20 20–25 20–25

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 55–85 60–85 60–85 60–85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon W 105

Elektrické krytí - IP44

Výkon dle 
počtu článků: 

6–35 kW

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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intHouse

vzdálené ovládání kotlů

inthouse je komplexní řešení pro vzdálené 
ovládání automatických kotlů viadrus 
vybavených řídící jednotkou siemens CliMatiX 
WeB pomocí mobilního zařízení (smartphone, 
tablet). při širší konfiguraci aplikace je možno 
vzdáleně řídit tzv. inteligentní domy obecně, 
včetně vzduchotechniky, stínící techniky, 
zabezpečovacích systémů atp. Mobilní aplikace 
inthouse app je plně konfigurovatelná, a to 
včetně nastavení barevných schémat, ikon, 
obrázků, vytváření uživatelských předvoleb 
a výběru oblíbených ovládacích prvků. 
vzdálené automatické aktualizace aplikace 
i vaší konfigurace jsou samozřejmostí. inthouse 
klade důraz na rychlé a jednoduché uvedení do 
provozu i údržbu. při instalaci je potřeba zadat 
pouze id vaší konfigurace, které jste získali 
od svého dodavatele, zvolit spůsob připojení 
a inthouse můžete okamžitě začít používat.

   siemens jako hlavní partner řešení

   časově nenáročná instalace

   maximálně bezpečné, spolehlivé a rychlé připojení

   možnost přidělení vzdáleného přístupu pro 
servisního technika

   snadná změna časového plánu vytápění

   upozornění v případě problému

   dostupnost z celého světa

   soukromí zabezpečeno silným šifrováním

   úspora přenášených dat díky komprimaci

   rozšířené možnosti statistik a alarmů
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viadrus a0C-lp / a0C

automatický litinový kotel 
na dřevní pelety

kotel na dřevní pelety viadrus a0C(-lp) je 
automatickým kotlem s výměníkem na základě 
osvědčeného kotle Hercules u22, dostupným 
ve dvou velikostech – 5 a 7 článků. Jeho velkou 
výhodou je především vysoká účinnost až 86,9 % 
a rovněž automatické zapalování. v nabídce je i 
300litrový zásobník na palivo. varianta a0C-lp má 
možnost změny směru otvírání spodních dvířek, 
levnější verze a0C tuto možnost nepodporuje.

   verze advanced splňuje emisní třídu 5 dle čsn 303-5

   účinnost až 86,9 %

   vysoká životnost litinového výměníku

   volitelný velký zásobník na palivo

   možnost dálkového ovládání kotle (WWW)

   dostupné i jako přestavba pro kotle Hercules u22

   výhodná cena a vysoká kvalita

  možnost tlačítkového nebo dotykového ovládání

Varianta a0C s20P / a0C lP-s20P a0C a20P / a0C lP-a20P a0C s28P / a0C lP-s28P a0C a28P / a0C lP-a28P

Počet článků ks 5 7

Palivo - pelety

Emisní třída dle EN 303-5* - 4 5 4 5

Výkon kW 6,4–20,0 6,4–20,0 7,7–28,0 7,7–28,0

Účinnost % 83,3 90,0 86,9 91,5

Teplota spalin °C 115–210 75–115 95–155 70–110

Hmotnostní průtok spalin kg/h 27,0–50,4 27,0–49,3 32,0–64,8 30,2–62,6

Spotřeba paliva kg/h 1,5–4,9 1,5–4,9 1,8–6,7 1,8–6,7

Výdrž na zásobník h 36:00 36:00 24:00 24:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V×H mm 1260×1345×1210 1260×1345×1640 1260×1345×1400 1260×1345×1835

Hmotnost vč. zásobníku kg 356 356 423 423

Kapacita zásobníku paliva kg 156

Komínový tah Pa 10–20

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 65–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon W 43 43 49 49

Elektrické krytí - IP40

SVT kód - - 21360 - 21361

Výkon dle počtu článků: 
6,4–20,0 kW / 7,7–28,0 kW

*
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Řez kotlem

1   peletový hořák

2   spalovací komora

3   litinový výměník

4    vodou chlazené rošty

5   odtah spalin

6    ovládací skříňka s řídicí jednotkou

1

2

3

4

5

6

popis regulátoru s.Control

1    displej

2    ovladač touCH & plaY, otáčením se volí položka 
menu, nebo mění nastavení vybrané hodnoty (+/-), 
stiskem se potvrzuje volba či nastavení (enter), 
dlouhým stiskem dochází ke zrušení volby nebo 
nastavení (eXit)

1

2
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viadrus a2C

automatický litinový kotel 
na dřevní pelety

kotel na dřevní pelety viadrus a2C je 
automatickým kotlem s výměníkem na základě 
osvědčeného kotle Hercules u28 dostupným 
ve dvou velikostech – 5 a 7 článků. Jeho 
velkou výhodou je především vysoká účinnost 
91 % a rovněž automatické zapalování. 
v nabídce je i volitelný 300 litrový zásobník na 
palivo.

   splňuje emisní třídu 5 dle čsn 303-5

   účinnost až 91,3 %

   splňuje podmínky „ekodesign“ a certifikaci Bafa

   volitelný velký zásobník na palivo

   možnost dálkového ovládání kotle (WWW)

   dostupné i jako přestavba pro kotle 
Hercules u28

   možnost tlačítkového nebo dotykového ovládání

   v čr zařazeno do kotlíkových dotací

Varianta a2C s20P a2C s30P

Počet článků ks 5 7

Palivo - pelety

Emisní třída dle EN 303-5 - 5

Výkon kW 6,4–20,0 7,7–30,0

Účinnost % 90,1 91,3

Teplota spalin °C 70–115 70–110

Hmotnostní průtok spalin kg/h 22,7–50,76 32,0–69,5

Spotřeba paliva kg/h 1,5–4,9 1,7–6,8

Výdrž na zásobník h 36:00 24:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V×H mm 1190×1345×1225 1190×1344×1445

Hmotnost vč. zásobníku kg 535 685

Kapacita zásobníku paliva kg 156

Komínový tah Pa 10–20

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 65–85

Max. tlak topné vody bar 4,0

Elektrický příkon W 43 82

Elektrické krytí - IP40

SVT kód - 21222 21223

Výkon dle počtu článků: 
6,4–20,0 kW / 7,7–30,0 kW
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Řez kotlem

1   peletový hořák

2   spalovací komora

3   vodou chlazené rošty

4    ovládací skříňka s řídicí jednotkou
1

2

3

4

dotykový regulátor s.Control touCH

ovládání regulátoru dotykovou obrazovkou  
pomocí intuitivního menu
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HerCules u22 roBot

automatický litinový kotel 
na uhlí a dřevní pelety

automatický, ekologický kotel s celolitinovým 
tepelným výměníkem s dlouhou životností. díky své 
menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími 
stropy.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 86,1 %

   možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost ohřevu teplé vody

   jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

  dostupné i jako přestavba pro kotle Hercules u22

Počet článků ks 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí / pelety

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 6,0–20,0 / 6,3–21,0 / 6,9–23,0 6,9–23,0 / 7,2–24,0 / 7,2–24,0 7,5–25,0 / 8,1–27,0 / 7,5–25,0

Účinnost % 78,0 / 79,4 / 82,5 81,8 / 82,7 / 82,6 85,5 / 86,1 / 82,8

Teplota spalin °C 157–299 / 155–288 / 148–295 139–302 / 142–290 / 130–269 121–305 / 129–291 / 112–243

Hmotnostní průtok spalin kg/h 30,8–55,6 / 26,6–51,6 / 24,3–66,4 26,2–57,2 / 25,1–57,6 / 25,0–63,8 21,6–58,8 / 23,7–63,6 / 25,7–61,2

Spotřeba paliva kg/h 1,0–3,7 / 0,9–3,0 / 1,7–5,9 1,0–4,0 / 1,0–3,5 / 1,6–6,3 1,3–4,6 / 1,0–3,9 / 1,6–6,6

Výdrž na zásobník h 17:00 / 23:00 / 8:00 14:45 / 17:45 / 7:30 12:30 / 14:15 / 6:15

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V mm 880×1425

Rozměry vč. zásobníku paliva – H mm 1670 1765 1860

Hmotnost vč. zásobníku kg 316 350 383

Kapacita zásobníku paliva kg 113 / 118 / 48

Komínový tah Pa 15 / 17 / 17 15 / 20 / 15 15 / 24 / 13

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon maximální W 117

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6–27 kW 

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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HerCules u26 (p) roBot

automatický litinový kotel 
na uhlí a dřevní pelety

automatický, ekologický kotel s celolitinovým 
tepelným výměníkem s dlouhou životností. díky 
své menší výšce je vhodný také pro prostory 
s nižšími stropy.

   varianta u 26 p robot (pouze pelety) splňuje emisní 
třídu 4 dle čsn en 303-5

   varianta u 26 robot splňuje emisní třídu 3 dle 
čsn en 303-5

   účinnost až 88,5 %

   možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet

   vysoká životnost českého litinového výměníku

   možnost ohřevu teplé vody

   jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

  dostupné i jako přestavba pro kotle Hercules u26

Počet článků ks 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí / pelety

Emisní třída dle EN 303-5* - 3 / 3 / 4

Výkon kW 6,3–21,0 / 7,8–26,0 / 7,2–24,0 7,1–23,5 / 9,0–30,0 / 8,3–27,5 8,0–26,5 / 10,2–34,0 / 9,3–31,0

Účinnost % 85,4 / 81,0 / 87,3 83,3 / 81,5 / 87,7 80,4 / 82,0 / 88,1

Teplota spalin °C 105–239 / 123–253 / 109–207 109–224 / 121–238 / 108–205 114–209 / 120–222 / 107–202

Hmotnostní průtok spalin kg/h 23,7–66,6 / 32,0–71,0 / 26,5–56,6 29,7–75,1 / 39,9–77,7 / 29,6–67,0 35,7–83,7 / 47,8–84,3 / 32,7–77,4

Spotřeba paliva kg/h 1,0–3,8 / 1,1–3,8 / 1,7–5,7 1,2–4,2 / 1,3–4,2 / 2,0–6,6 1,4–4,5 / 1,4–4,5 / 2,2–7,4

Výdrž na zásobník h 16:00 / 16:30 / 8:45 14:15 / 14:45 / 7:30 13:00 / 13:30 / 6:45

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V mm 910×1455

Rozměry vč. zásobníku paliva – H mm 1555 1665 1775

Hmotnost vč. zásobníku kg 383 423 463

Kapacita zásobníku paliva kg 113 / 118 / 48

Komínový tah Pa 20 / 20 / 21

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon maximální W 120

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6,3–34,0 kW

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y

*
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pŘestavBovÁ sada 
HerCules u22 na HerCules uno

přestavbová sada na automatický 
kotel na hnědé uhlí

originální sada určená pro kotle Hercules u22 
všech generací slouží k přestavbě kotlů na „nový“ 
automatický kotel Hercules uno, splňující parametry 
3. emisní třídy pro palivo hnědé uhlí. kotel je 
po přestavbě řízen modulačním automatickým 
regulátorem siemens CliMatiX ve verzi standard 
ovčetně ohřevu teplé vody a možnosti řízení více 
topných okruhů.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 89 %

   možnost ohřevu teplé vody a regulace tří topných 
okruhů

   pravolevé provedení zásobníku paliva ve dvou 
velikostech

   ovládací jednotka s textovým menu

   příprava pro pokojový termostat

Počet článků ks 4 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 4,8–16,0 6,0–20,0 7,5–25,0 8,6–30,0

Účinnost % 89,3 89,0 89,0 89,9

Teplota spalin °C 80–120 80–120 90–140 90–140

Hmotnostní průtok spalin kg/h 25,2–54,0 32,4–68,4 39,6–79,2 46,8–90,0

Spotřeba paliva kg/h 1,0–3,1 1,4–4,5 1,7–5,5 1,7–5,9

Výdrž na malý/velký zásobník h 48:00 / 94:30 36:20 / 71:20 30:00 / 59:20 25:30 / 50:20

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š (malý / velký)×V mm 1335 / 1990×1595

Rozměry – H mm 765 860 955 1050

Hmotnost vč. zásobníku (malý / velký) kg 460 / 491 512 / 542 564 / 593 616 / 644

Kapacita zásobníku paliva (malý / velký) kg 350 / 686

Komínový tah Pa 5–8 5–8 8–22 8–22

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 55–85 60–85 60–85 60–85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon W 130

Elektrické krytí - IP44

Výkon dle počtu článků: 
4,8–30,0 kW

PŘESTAVBOVÉ SADY

Te
st

ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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přestavbová sada na automatický 
kotel na hnědé uhlí

originální sada určená pro kotle Hercules u26 
všech generací slouží k přestavbě kotlů na 
„nový“ automatický kotel Hercules duo, splňující 
parametry 4. emisní třídy pro palivo hnědé 
uhlí. kotel je po přestavbě řízen modulačním 
automatickým regulátorem siemens CliMatiX 
ve verzi standard ovčetně ohřevu teplé vody 
a možnosti řízení více topných okruhů.

   splňuje emisní třídu 4 dle čsn en 303-5

   účinnost až 89 %

   možnost ohřevu teplé vody a regulace tří topných 
okruhů

   pravolevé provedení zásobníku paliva ve dvou 
velikostech

   ovládací jednotka s textovým menu

   příprava pro pokojový termostat

Počet článků ks 4 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí

Emisní třída dle EN 303-5 - 4

Výkon kW 6,0–21,0 7,5–25,0 9,0–30,0 10,5–35,0

Účinnost % 83,1 85,0 87,0 89,0

Teplota spalin °C 115–195 100–180 95–170 90–160

Hmotnostní průtok spalin kg/h 25,2–54,0 32,4–68,4 39,6–79,2 46,8–90,0

Spotřeba paliva kg/h 1,4–4,5 1,7–5,6 2,0–6,7 2,3–7,7

Výdrž na malý/velký zásobník h 36:15 / 71:30 29:10 / 57:20 24:30 / 48:15 21:15 / 42:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š (malý / velký)×V mm 1335/1990×1595

Rozměry – H mm 755 865 975 1090

Hmotnost vč. zásobníku (malý / velký) kg 465 / 496 517 / 547 569 / 598 621 / 649

Kapacita zásobníku paliva (malý / velký) kg 350 / 686

Komínový tah Pa 15–20 15–20 20–25 20–25

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 55–85 60–85 60–85 60–85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon W 105

Elektrické krytí - IP44

Výkon dle počtu článků: 
6–35 kW pŘestavBovÁ sada 

HerCules u26 na HerCules duo

Te
st

ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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pŘestavBovÁ sada 
HerCules u22 na HerCules u22 roBot

přestavbová sada na automatický 
peletový kotel

originální sada určená pro kotle Hercules u22 
v provedení d slouží k přestavbě kotlů na „nový“ 
automatický kotel Hercules u22 robot, splňující 
parametry 3. emisní třídy jak pro pelety, tak pro 
hnědé a černé uhlí. předností je jednoduchá 
přestavba na automatický provoz bez nutnosti 
zásahu do napojení kotle a nutnosti stavění kotle na 
podstavec.

   splňuje emisní třídu 3 dle čsn en 303-5

   účinnost až 86,1 %

   variabilita používaného paliva

   snadná montáž bez nutnosti odpojení kotle a jeho manipulace

   možnost použití i v prostorách s nižšími stropy

Počet článků ks 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí / pelety

Emisní třída dle EN 303-5 - 3

Výkon kW 6,0–20,0 / 6,3–21,0 / 6,9–23,0 6,9–23,0 / 7,2–24,0 / 7,2–24,0 7,5–25,0 / 8,1–27,0 / 7,5–25,0

Účinnost % 78,0 / 79,4 / 82,5 81,8 / 82,7 / 82,6 85,5 / 86,1 / 82,8

Teplota spalin °C 157–299 / 155–288 / 148–295 139–302 / 142–290 / 130–269 121–305 / 129–291 / 112–243

Hmotnostní průtok spalin kg/h 30,8–55,6 / 26,6–51,6 / 24,3–66,4 26,2–57,2 / 25,1–57,6 / 25,0–63,8 21,6–58,8 / 23,7–63,6 / 25,7–61,2

Spotřeba paliva kg/h 1,0–3,7 / 0,9–3,0 / 1,7–5,9 1,0–4,0 / 1,0–3,5 / 1,6–6,3 1,3–4,6 / 1,0–3,9 / 1,6–6,6

Výdrž na zásobník h 17:00 / 23:00 / 8:00 14:45 / 17:45 / 7:30 12:30 / 14:15 / 6:15

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V mm 880×1425

Rozměry vč. zásobníku paliva – H mm 1670 1765 1860

Hmotnost vč. zásobníku kg 316 350 383

Kapacita zásobníku paliva kg 113 / 118 / 48

Komínový tah Pa 15 / 17 / 17 15 / 20 / 15 15 / 24 / 13

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon maximální W 120

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6–27 kW

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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přestavbová sada na automatický 
peletový kotel

originální sada určená pro kotle Hercules u26 
všech generací slouží k přestavbě kotlů na „nový“ 
automatický kotel Hercules u26 robot, splňující 
parametry 3. emisní třídy pro hnědé a černé uhlí 
a dřevní pelety. předností je jednoduchá přestavba 
na automatický provoz bez nutnosti zásahu 
do napojení kotle a nutnosti stavění kotle na 
podstavec.

   splňuje emisní třídu 3 pro hnědé a černé uhlí dle čsn 
en 303-5

   splňuje emisní třídu 4 pro pelety dle čsn en 303-5

   účinnost až 88,1 %

   variabilita používaného paliva

   snadná montáž bez nutnosti odpojení kotle a jeho manipulace

   možnost použití i v prostorách s nižšími stropy

Počet článků ks 5 6 7

Palivo - hnědé uhlí / černé uhlí / pelety

Emisní třída dle EN 303-5* - 3 / 3 / 4

Výkon kW 6,3–21,0 / 7,8–26,0 / 7,2–24,0 7,1–23,5 / 9,0–30,0 / 8,3–27,5 8,0–26,5 / 10,2–34,0 / 9,3–31,0

Účinnost % 85,4 / 81,0 / 87,3 83,3 / 81,5 / 87,7 80,4 / 82,0 / 88,1

Teplota spalin °C 105–239 / 123–253 / 109–207 109–224 / 121–238 / 108–205 114–209 / 120–222 / 107–202

Hmotnostní průtok spalin kg/h 23,7–66,6 / 32,0–71,0 / 26,5–56,6 29,7–75,1 / 39,9–77,7 / 29,6–67,0 35,7–83,7 / 47,8–84,3 / 32,7–77,4

Spotřeba paliva kg/h 1,0–3,8 / 1,1–3,8 / 1,7–5,7 1,2–4,2 / 1,3–4,2 / 2,0–6,6 1,4–4,5 / 1,4–4,5 / 2,2–7,4

Výdrž na zásobník h 16:00 / 16:30 / 8:45 14:15 / 14:45 / 7:30 13:00 / 13:30 / 6:45

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V mm 910×1455

Rozměry vč. zásobníku paliva – H mm 1555 1665 1775

Hmotnost vč. zásobníku kg 383 423 463

Kapacita zásobníku paliva kg 113 / 118 / 48

Komínový tah Pa 20 / 20 / 21

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 60–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon maximální W 120

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6,3–34 kW pŘestavBovÁ sada 

HerCules u26 na HerCules u26 roBot

Te

st
ováno s palivy

Testováno s paliv
y
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pŘestavBovÁ sada 
pŘestavBa HerCules u22 na viadrus a0C

přestavbová sada na automatický 
peletový kotel

originální sada určená pro kotle Hercules u22 
slouží k přestavbě kotlů na „nový“ plně automatický 
kotel a0C, splňující parametry až 5. emisní třídy pro 
dřevní pelety. předností je jednoduchá přestavba na 
automatický provoz bez nutnosti zásahu do napojení 
kotle a nutnosti stavění kotle na podstavec.

  verze advanced splňuje emisní třídu 5 dle čsn en 303-5

   účinnost až 91,5 %

   automatické zapalování

   snadná montáž bez nutnosti odpojení kotle a jeho 
manipulace

   možnost použití i v prostorách s nižšími stropy

Varianta a0C s20P a0C s28P a0C a20P a0C a28P

Počet článků ks 5 7 5 7

Palivo - pelety

Emisní třída dle EN 303-5* - 4 5

Výkon kW 6,4–20,0 7,7–28,0 6,4–20,0 7,7–28,0

Účinnost % 83,3 86,9 90,0 91,5

Teplota spalin °C 115–210 95–155 75–115 70–110

Hmotnostní průtok spalin kg/h 27,0–50,4 32,0–64,8 27,0–49,3 30,2–62,6

Spotřeba paliva kg/h 1,5–4,9 1,8–6,7 1,5–4,9 1,8–6,7

Výdrž na zásobník h 36:00 24:00 36:00 24:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V×H mm 1260×1345×1210 1260×1345×1400 1260×1345×1640 1260×1345×1835

Hmotnost vč. zásobníku kg 356 423 356 423

Kapacita zásobníku paliva kg 156

Komínový tah Pa 10–20

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 65–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon W 43 49 43 49

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6,4–20,0 kW / 7,7–28,0 kW

*
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přestavbová sada na automatický 
peletový kotel

originální sada určená pro kotle Hercules u28 
slouží k přestavbě kotlů na „nový“ plně automatický 
kotel a2C, splňující parametry 5. emisní třídy pro 
dřevní pelety. předností je jednoduchá přestavba na 
automatický provoz bez nutnosti zásahu do napojení 
kotle a nutnosti stavění kotle na podstavec.

   splňuje emisní třídu 5 pro pelety dle čsn en 303-5

   účinnost až 91,3 %

  automatické zapalování

   snadná montáž bez nutnosti odpojení kotle a jeho 
manipulace

   možnost použití i v prostorách s nižšími stropy

Varianta a2C s20P a2C s30P

Počet článků ks 5 7

Palivo - pelety

Emisní třída dle EN 303-5 - 5

Výkon kW 6,4–20,0 7,7–30,0

Účinnost % 90,1 91,3

Teplota spalin °C 70–115 70–110

Hmotnostní průtok spalin kg/h 22,7–50,76 32,0–69,5

Spotřeba paliva kg/h 1,5–4,9 1,7–6,8

Výdrž na zásobník h 36:00 24:00

Rozměry vč. zásobníku paliva – Š×V×H mm 1190×1345×1225 1190×1344×1445

Hmotnost vč. zásobníku kg 535 685

Kapacita zásobníku paliva kg 156

Komínový tah Pa 10–20

Připojení odvodu spalin mm 160

Teplota topné vody °C 65–85

Max. tlak topné vody bar 4,0

Elektrický příkon W 43 82

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
6,4–20,0 kW / 7,7–30,0 kW pŘestavBovÁ sada 

pŘestavBa HerCules u28 na viadrus a2C
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plYnovÉ kotle

viadrus k4

nástěnný plynový 
kondenzační kotel

viadrus k4 je řada designových nástěnných 
kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo propan  
určených pro vytápění a případně i ohřev teplé vody.  
kotel je osazen kvalitním nerezovým výměníkem  
a řídicí elektronikou Honeywell. kotel je dodáván ve dvou 
výkonových variantách (24 a 33 kW) a třech provozních 
variantách: k4g1 (bez přípravy teplé vody / jen topení), 
k4g2 (průtokový ohřev teplé vody) a k4g3 (prodej pouze  
v setu s externím ohřívačem vody, nebo pouze pro  
vytápění s třícestným ventilem).

   účinnost až 105 %, široký rozsah modulace

   záruka až 6 let

   nízká hmotnost, tichý chod

   možnost připojení venkovního čidla

   možnost přestavby na propan

   nízkoenergetické čerpadlo s pWM řízením

   3 barevné varianty (bílá, červená a černá)

   splňuje podmínky „ekodesign”

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Varianta (PaliVo: Zemní Plyn) k4G1H24Z k4G2H24Z k4G3H24Z k4G1H33Z k4G2H33Z k4G3H33Z

Energetická třída - A

Výkon pro teplotní spád 50/30 °C kW 5,0–24,0 6,5–33,0

Třída NOx - 5

Kategorie spotřebiče - I
2H

 I
2E

Max. účinnost pro teplotní spád 50/30 °C % 105

Teplota spalin °C 85

Hmotnostní průtok spalin kg/h 8,0–45,0 11,0–62,0

Spotřeba paliva m3/h 0,5–2,4 0,7–3,3

Rozměry – Š×V×H mm 460×720×350

Hmotnost kg 26,0 27,5 26,5 28,0 29,5 28,5

Připojení odvodu spalin mm 60, 80

Připojení plynu - 3 / 4"

Připojení topné vody - 3 / 4"

Teplota topné vody °C 25–85

Max. tlak topné vody bar 3

Objem expanzní nádoby topení l 10,0

Průtok teplé vody pro ΔT 30 °C l/min - 11,0 - - 15,0 -

Elektrický příkon včetně čerpadla W 110

Elektrické krytí - IP40

SVT kód (zemní plyn) - 6386 6390 6392 21400 21401 21402

SVT kód (propan) - 6395 6396 6397 21403 21404 21405

Modulovaný výkon: 
5,0–24,0 kW / 6,5–33,0 kW
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3d schéma kotle

1   nerezový výměník

2   hydroblok

3   ventilátor

4    expanzní nádoba 10l

5   řídící jednotka

6   plynový ventil

7    zadní díl pláště epp

8    přední díl pláště epp+aBs

9    sifon

popis regulátoru

1    zvýšení teploty teplé vody

2    snížení teploty teplé vody

3   zvýšení teploty topné vody

4   snížení teploty topné vody

5    informace, potvrzení volby

6   resetovací tlačítko

7   přepínač léto/zima, vypínač

1

2

3

4

5 6 7

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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plYnovÉ kotle

viadrus k5

nástěnný plynový kondenzační 
kotel s vestavěným zásobníkem 
teplé vody

viadrus k5 je moderní nástěnný kondenzační kotel na 
zemní plyn nebo propan pro vytápění a ohřev teplé vody 
ve vestavěném 60litrovém nerezovém zásobníku. kotel 
je osazen siluminovým výměníkem a řídicí elektronikou 
siemens lMs. tato sofistikovaná řídicí jednotka umožňuje 
spolupráci s alternativními zdroji tepla jako je kotel na 
biomasu nebo solární systém a také jednoduché zapojení 
více kotlů do kaskády. kotel lze zapojit do systému 
inteligentního domu siemens synco living.

   účinnost až 108 %

   integrovaný zásobník teplé vody s dobou ohřevu 
14 minut

   nezávislé časové programy pro topení a přípravu 
teplé vody

   automatická detekce poruch

   přídavné moduly pro řízení dalších topných okruhů

   kompatibilita s inteligentním domem siemens synco living

   splňuje podmínky „ecodesign“

   možnost řízení až tří pWM čerpadel (např. solární systém)

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Varianta k5

Energetická třída - A

Výkon pro teplotní spád 50/30°C kW 4,0–20,0

Třída NOx - 5

Kategorie spotřebiče - I2H, I2E, I3P

Max. účinnost pro teplotní spád 50/30°C % 108,1

Teplota spalin °C 30–85

Hmotnostní průtok spalin kg/h 4,8–32,0

Spotřeba paliva m3/h 0,4–2,1

Rozměry – Š×V×H mm 680×950×505

Hmotnost kg 85

Připojení přívodu vzduchu / odvodu spalin mm standardně dělené 80+80, volitelně soustředné 60 / 100 nebo 80 / 125

Připojení plynu - 3 / 4"

Připojení topné vody - 3 / 4"

Teplota topné vody °C do 85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Objem vestavěného zásobníku teplé vody l 60,0

Elektrický příkon včetně čerpadla W 110

Elektrické krytí - IP41

SVT kód (zemní plyn) - 21399

Modulovaný výkon: 
4,0–20,0 kW
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3d schéma kotle

1   výměník s konzolou

2   hydroblok

3   elektropanel

4    plynový ventil

5   expanzní nádoba 10l

6   sifon

7    odvzdušňovací ventil

8    odkouření pouze „odkouření“

9    bojler 60l s izolací

10    závěsná konzola

11    rám kotle s izolací

12    plášť kotle s izolací

popis regulátoru

1    přepínač provozního 
režimu teplé vody

2    přepínač provozních 
režimů pro topné okruhy

3   informační tlačítko

4   displej

5   resetovací tlačítko 

6    tlačítko pro zrušení 
nastavení nebo opuštění 
menu

7    otočný ovladač 
nastavení prostorové 
teploty

8   potvrzovací tlačítko

9   tlačítko ručního provozu

10   tlačítko funkce „kominík“

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

12
12

1 2

3

4

5 109

6

7

8
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plYnovÉ kotle

Claudius k2 l

stacionární plynový 
kondenzační kotel

Claudius k2 je řada úsporných stacionárních 
kondenzačních kotlů na zemní plyn s vysokou 
účinností, vhodných pro vytápění rodinných domů, 
rekreačních zařízení i bytových jednotek. výměník 
kotle vyrobený ze speciální slitiny hliníku zaručuje 
optimální předávání tepla do otopné soustavy  
a nízkou hmotnost. kotel lze zapojit do systému 
inteligentního domu siemens synco living.

   účinnost až 108,2 %

   nezávislé časové programy pro topení a přípravu 
teplé vody

   kompatibilita s inteligentním domem siemens 
synco living

   ekvitermní řízení kotle

   nízká spotřeba plynu

   umožňuje napojení zásobníkového ohřívače teplé vody

   jednoduché zapojení do kaskády

   v čr zařazen do kotlíkové dotace

Varianta k2 l31 k2 l33 k2 l35 k2 l51 k2 l53 k2 l55

Energetická třída - A

Výkon pro teplotní spád 50/30°C kW 4,3–24,2 8,8–48,3

Třída NOx - 5

Kategorie spotřebiče - I
2H

Max. účinnost pro teplotní spád 50/30°C % 108,2 107,7

Teplota spalin °C 30–85 40–85

Hmotnostní průtok spalin kg/h 5,2–39,2 12,3–80,8

Spotřeba paliva m3/h 0,4–2,4 0,8–4,9

Rozměry - Š×V×H mm 500×955×545 585×955×545

Hmotnost kg 68,5 69,0 67,0 94,5 95,0 93,0

Připojení přívodu vzduchu / odvodu spalin mm 80 / 80 80 / 110

Připojení plynu - 3 / 4"

Připojení topné vody - 3 / 4"

Teplota topné vody °C do 85

Max. tlak topné vody bar 2,5

Elektrický příkon maximální W 110

Elektrické krytí - IP41

Trojcestný ventil / čerpadlo - ne / ano ano / ano ne / ne ne / ano ano / ano ne / ne

SVT kód - 21073 21426 21074 21075 21425 21076

Modulovaný výkon: 
4,3–48,3 kW
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3d schéma kotle

1   siluminový výměník

2   řídící jednotka siemens lMs

3   ovládací panel siemens XYZ

4    manomentr topného systému

5   trojcestný ventil

6   pWM čerpadlo

7    plynový ventil

8    ventilátor spalovací směsi

9    sifon kondenzátu

10    odkouření

11    skelet kotle

12    izolovaný plášť

13   přívod vzduchu

popis regulátoru

1    přepínač provozního 
režimu teplé vody

2    přepínač provozních 
režimů pro topné okruhy

3   informační tlačítko

4   displej

5   resetovací tlačítko 

6    tlačítko pro zrušení 
nastavení nebo opuštění 
menu

7    otočný ovladač 
nastavení prostorové 
teploty

8   potvrzovací tlačítko

9   tlačítko ručního provozu

10   tlačítko funkce „kominík“

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

12

13

12

545

96
5

500 / 590

1 2

3

4

5 109

6

7

8
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plYnovÉ kotle

garde g42 eCo

nízkoteplotní litinový plynový 
kotel s ohřívačem vody

kotle řady g42 eCo jsou nízkoteplotní litinové kotle 
s atmosférickým hořákem určené pro topné systémy 
s nuceným oběhem. originální konstrukce omezuje 
vznik nízkoteplotní koroze, díky čemu je možno kotel 
provozovat i při teplotách vratné vody kolem 30 °C. 
pro bezkomínovou instalaci je možno kotel osadit 
odtahovým spalinovým ventilátorem osv. kotel je 
prodáván rovněž v setu s ohřívačem vody ov100l.

   vysoká životnost litinového výměníku

   vysoká účinnost až 93,5 %

   třída sezónní energetické účinnosti vytápění C

   třída energetické účinnosti ohřevu vody B (5čl. kotel: C)

   možnost odtahu spalin ventilátorem přes stěnu

   úsporný nízkoteplotní provoz

   dvoustupňový režim s automatickým přepínáním 
volitelným venkovním termostatem

   designově sladěný bojler

Počet článků ks 2 3 4 5

Energetická třída - C

Výkon snížený/nominální kW - / 8 12 / 17 18 / 26 22 / 30

Třída NOx - 5

Kategorie spotřebiče - II
2H3P

Max. účinnost % 93,5

Teplota spalin °C 105–125

Hmotnostní průtok spalin kg/h - / 12,8 26,6 / 35,6 43,8 / 44,9 68,4 / 73,0

Spotřeba paliva m3/h - / 0,9 1,4 / 2,0 2,0 / 3,0 2,6 / 3,5

Rozměry – Š×V×H mm 485×935×735 570×935×735

Hmotnost kg 75 100 122 146

Připojení odvodu spalin mm 80 110 130 160

Připojení plynu - 1 / 2"

Připojení topné vody - 1"

Teplota topné vody °C 45–85

Max. tlak topné vody bar 4

Elektrický příkon W 100

Elektrické krytí - IP40

Výkon dle počtu článků: 
8–30 kW 
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g700

litinový kotel pro hořáky  
na plynná a kapalná paliva

kotel s litinovým výměníkem a přetlakovou spalovací 
komorou pro hořáky na plynná a kapalná paliva. Je 
určen pro zapojení do nízkotlakých teplovodních 
soustav ústředního vytápění s maximální teplotou 
teplonosné látky do 90 °C  (na přání do 115 °C). kotel 
dodáván bez hořáku.

   účinnost až 91,5 %

   kotel je certifikován také na bioplyn

   dlouholetá životnost litinového kotlového tělesa

   signalizace provozních stavů s přenosem do 
nadřazeného řídicího systému

   možnost ovládání kotle prostřednictvím nadřazené 
automatiky nebo teplotního čidla

   dodávka ve smontovaném nebo rozloženém stavu dle 
přání zákazníka

   volba směru otevírání uzávěrné a hořákové desky

   snadno přístupné hledítko a sonda pro měření přetlaku ve spalovací komoře

   možnost tvorby kaskád

Počet článků ks 10 11 12 13 14 15

Výkon kW 330 400 470 550 650 750

Účinnost % 91,5

Teplota spalin °C 165–190

Hmotnostní průtok spalin kg/h 316,8 360,0 432,0 486,0 561,6 648,0

Spotřeba paliva - zemní plyn m3/h 36,1 43,9 51,4 60,2 71,1 82,3

Spotřeba paliva - topný olej kg/h 30,2 36,8 43,1 50,5 58 65,5

Rozměry – Š×V mm 905×1425

Rozměry – H mm 1840 2140 2140 2440 2440 2590

Hmotnost kg 1660 1815 1970 2125 2280 2430

Komínový tah Pa 20

Tlaková ztráta na straně spalin Pa 90 140 220 320 500 620

Připojení odvodu spalin mm 250 300

Připojení topné vody mm 100

Teplota topné vody (na přání) °C 60–90 (115)

Max. tlak topné vody bar 4

Výkon dle paliva a počtu článků 
400–750 kW

10 článková velikost není určena pro prodej v čr vyjma kotlů na bioplyn a kotlů určených pro přípravu tv
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litinovÉ radiÁtorY

kalor, kalor s noHou

klasické litinové radiátory

radiátory kalor jsou nejrozšířenější variantou 
klasických litinových otopných těles, nově rozšířenou 
o články doplněné nožkami pro ustavení přímo na 
podlahu. oba typy lze snadno kombinovat se staršími 
otopnými tělesy a je možno je osadit integrovaným 
termostatickým ventilem se spodním připojením.

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   snadná čistitelnost a hygienický provoz

   možnost dodatečné změny výkonu

   na přání sestavení radiátorové soupravy dle 
požadovaného výkonu

   na přání nástřik soupravy v odstínů dle stupnice ral

   možnost provedení s itv s bočním nebo spodním 
připojením

tyP článkU kalor 350/110 kalor 350/160 kalor 500/70 kalor 500/110 kalor 500/160 kalor 500/220 kalor 600/110 kalor 600/160 kalor 900/70 kalor 900/160

Provedení - bez nohy

Připojovací rozteč 
článku

mm 350 350 500 600 600 900

Celková hloubka článku mm 110 160 70 110 160 220 110 160 70 160

Celková výška článku mm 430 430 580 680 680 980

Šířka článku mm 60

Výkon článku pro 
ΔT = 75/65/20°C

W 53,9 70 53 73 94 120 85,4 110 89 152

Výkon článku pro 
ΔT = 55/45/20°C

W 28 35 27 37 46 60 43,1 56 44 75

Hmotnost článku kg 3,4 4,3 3,2 4,0 5,6 7,0 4,9 6,6 5,2 10,6

Připojovací závit zděře - 5/4"

Vodní objem článku l 0,6 0,8 0,5 0,8 1,1 1,3 0,9 1,2 0,8 1,5

tyP článkU kalor 350/110 kalor 350/160 kalor 500/70 kalor 500/110 kalor 500/160 kalor 500/220 kalor 600/110 kalor 600/160 kalor 900/70 kalor 900/160

Provedení - s nohou

Připojovací rozteč 
článku

mm 350 350 500 600 600 900

Celková hloubka článku mm 110 160 70 110 160 220 110 160 70 160

Celková výška článku mm 500 500 650 750 750 1050

Šířka článku mm 60

Výkon článku pro ΔT 
= 75/65/20 °C

W 51 70 53 73 94 120 88 110 89 152

Výkon článku pro ΔT 
= 55/45/20 °C

W 26 35 27 37 46 60 45 56 44 75

Hmotnost článku kg 3,4 4,9 3,8 4,6 6,2 7,6 5,4 7,2 5,8 11,2

Připojovací závit zděře - 5/4"

Vodní objem článku l 0,6 0,8 0,5 0,8 1,1 1,3 1,0 1,2 0,8 1,5

Výkon podle provedení: 
53–152 W/článek
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kalor 3, terMo

klasické litinové radiátory 
s čelní plochou

radiátory kalor 3 a termo se od klasického žebrového 
provedení liší pouze čelní panelovou plochou. oba 
typy lze snadno kombinovat se staršími otopnými 
tělesy. radiátor termo je subtilnější variantou se 
sníženým vodním objemem článků. všechny typy je 
možno osadit integrovaným termostatickým ventilem 
se spodním připojením.

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   možnost dodatečné změny výkonu

   na přání sestavení radiátorové soupravy dle 
požadovaného výkonu

   na přání nástřik soupravy v odstínů dle stupnice ral

   možnost provedení s itv s bočním nebo spodním 
připojením

   možnost dodatečné změny výkonu

tyP článkU kalor 3 350/160 kalor 3 500/70 kalor 3 500/110 kalor 3 500/160 kalor 3 900/70

Připojovací rozteč článku mm 350 500 900

Celková hloubka článku mm 160 70 110 160 70

Celková výška článku mm 430 580 980

Šířka článku mm 60

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20°C W 83 61 78 102 96

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20°C W 44 32 41 53 49

Hmotnost článku kg 4,9 3,7 4,7 6,2 6,1

Připojovací závit zděře - 5/4"

Vodní objem článku l 0,8 0,5 0,8 1,1 0,8

tyP článkU termo 350/95 termo 500/95 termo 500/130 termo 623/95 termo 623/130 termo 813/95 termo 813/130

Připojovací rozteč článku mm 350 500 623 813

Celková hloubka článku mm 95 95 130 95 130 95 130

Celková výška článku mm 400 560 683 873

Šířka článku mm 60

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20°C W 58 73 91 89 109 109 136

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20°C W 30 38 46 46 56 57 69

Hmotnost článku kg 3,4 4,4 5,4 5,1 6,5 6,7 8,8

Připojovací závit zděře - 1"

Vodní objem článku l 0,4 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3

Výkon dle počtu článků: 
58–136 W/článek 
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litinovÉ radiÁtorY

stYl

designový litinový radiátor

otopná tělesa styl umožňují řešení vytápění 
designových interiérů. to vše navíc s elegantní 
možností použití spodního připojení pomocí 
integrovaného termostatického ventilu. radiátory styl 
jsou naprosto dokonale přístupné pro údržbu, a proto 
je jejich provoz maximálně hygienický.

   dokonalý přístup pro čištění a údržbu

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   atraktivní design s klasickým nádechem

   na přání sestavení radiátorové soupravy dle 
požadovaného výkonu

   na přání nástřik soupravy v odstínů dle stupnice ral

   možnost provedení s itv s bočním nebo spodním 
připojením 

   v nabídce i designově sladěné ventily

tyP článkU styl 500/130

Připojovací rozteč článku mm 500

Celková hloubka článku mm 130

Celková výška článku mm 580

Šířka článku mm 60

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20 °C W 70

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20 °C W 36

Hmotnost článku kg 3,8

Připojovací závit zděře - 1"

Vodní objem článku l 0,8

Výkon: 
70 W/článek



53

Hellas

litinové retro radiátory

retro radiátory umožňují řešení vytápění stylových 
interiérů klasickým, dlouhodobě ověřeným materiálem 
v nestárnoucím retro designu. Hellas jsou vhodným 
řešením vytápění interiérů laděných do stylu „retro“ 
či „industry“. výborně se hodí pro rekonstrukce 
otopných systémů historických budov.

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   nestárnoucí retro design

   atraktivní design s klasickým nádechem

   možnost sestavení radiátorů podle požadovaného 
výkonu

   dodáváno s finální povrchovou úpravou a růžicemi

   v nabídce i designově sladěné ventily

   možnost dodatečné změny výkonu

tyP článkU Hellas 270 Hellas 470

Provedení - bez nohy s nohou bez nohy s nohou

Připojovací rozteč článku mm 270 470

Celková hloubka článku mm 218

Celková výška článku mm 340 410 540 610

Šířka článku mm 50

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20 °C W 70 108

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20 °C W 36 54

Hmotnost článku kg 4,9 5,4 7,2 7,7

Připojovací závit zděře - 5/4"

Vodní objem článku l 0,85 1,16

Výkon dle provedení: 
70–108 W/článek 
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litinovÉ radiÁtorY

BoHeMia, BoHeMia r

litinové retro radiátory

retro radiátory řady Bohemia umožňují řešení vytápění 
stylových interiérů klasickým, dlouhodobě ověřeným 
materiálem v nestárnoucím retro designu. Bohemia 
a Bohemia r (= reliéf) jsou vhodným řešením vytápění 
interiérů laděných do stylu „retro“ či „industry“. 
výborně se hodí pro rekonstrukce otopných systémů 
historických budov.

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   nestárnoucí retro design

   atraktivní design s klasickým nádechem

   možnost sestavení radiátorů podle 
požadovaného výkonu

   dodáváno s finální povrchovou úpravou a růžicemi 

   v nabídce i designově sladěné ventily

   možnost dodatečné změny výkonu

tyP článkU Bohemia 450/220 Bohemia 800/220 Bohemia r 450/225 Bohemia r 800/220

Provedení - bez nohy s nohou bez nohy s nohou bez nohy s nohou bez nohy s nohou

Připojovací rozteč článku mm 450 800 450 800

Celková hloubka článku mm 225

Celková výška článku mm 540 640 890 990 540 640 890 990

Šířka článku mm 86

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20 °C W 110 169 113 167

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20 °C W 54 85 58 85

Hmotnost článku kg 9,9 11,4 16,3 17,5 10,3 11,8 19,8 21,1

Připojovací závit zděře - 5 / 4"

Vodní objem článku l 2,40 4,20 2,40 3,90

Výkon podle provedení: 
110–169 W/článek
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atena

litinové retro radiátory

litinové retro radiátory umožňují řešení vytápění 
stylových interiérů klasickým, dlouhodobě 
ověřeným materiálem v nestárnoucím retro designu. 
radiátory aténa se výborně hodí do historických 
budov, stylových obydlí či retro objektů. Jsou jedním 
z nejzdařilejších designových kousků litinových 
viadrus radiátorů.

   prakticky neomezená životnost

   záruka 20 let na radiátorové soupravy sestavené ve 
výrobním závodě

   nestárnoucí retro design

   atraktivní design s klasickým nádechem

   možnost sestavení radiátorů podle požadovaného 
výkonu

   dodáváno jako hotové soupravy s finální povrchovou 
úpravou a růžicemi 

   v nabídce i designově sladěné ventily

   možnost dodatečné změny výkonu

tyP článkU atena 400/172

Provedení - bez nohy s nohou

Připojovací rozteč článku mm 400

Celková hloubka článku mm 172

Celková výška článku mm 540 614

Šířka článku mm 65

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20°C W 86

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20°C W 42

Hmotnost článku kg 9,4 9,9

Připojovací závit zděře - 5/4"

Vodní objem článku l 1,7

Výkon: 
85 W/článek 
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litinovÉ radiÁtorY

Windsor

litinové retro radiátory

litinové retro radiátory umožňují řešení vytápění 
stylových interiérů klasickým, dlouhodobě 
ověřeným materiálem v nestárnoucím retro designu. 
radiátory Windsor se výborně hodí do historických 
budov, stylových obydlí či retro objektů. představují 
vrchol v nabídce litinových retro radiátorů viadrus.

   prakticky neomezená životnost

   záruka až 20 let

   masivní provedení

   nestárnoucí retro design

   atraktivní design s klasickým nádechem

   možnost sestavení radiátorů podle 
požadovaného výkonu

   dodáváno s finální povrchovou úpravou a růžicemi 

   v nabídce i designově sladěné ventily

  možnost dodatečné změny výkonu

tyP článkU Windsor 350/180 Windsor 500/177 Windsor 600/180

Provedení - bez nohy s nohou bez nohy s nohou bez nohy s nohou

Připojovací rozteč článku mm 350 500 600

Celková hloubka článku mm 180 177 180

Celková výška článku mm 455 515 600 655 705 765

Šířka článku mm 80 81 80

Výkon článku pro ΔT = 75/65/20°C W 70 78 98 112 113,6 128,5

Výkon článku pro ΔT = 55/45/20°C W 37 41 48 56 59,3 65,9

Hmotnost článku kg 7,4 9,2 10,5 12,3 11,0 12,7

Připojovací závit zděře - 5/4" 5/4" 5/4"

Vodní objem článku l 1,5 1,5 2,06 2,21 2,6 2,6

Výkon dle provedení: 
99–112 W/článek



57

ventilY

příslušenství k radiátorům

viadrus nabízí k radiátorům také 
doplňkové služby a příslušenství. Ze 
služeb se jedná zejména o prefabrikaci 
otopných těles na požadovaný počet 
článků a jejich finální nástřik dle vzorníku 
ral. v nabídce příslušenství jsou 
upevňovací prvky a konzoly, integrované 
itv ventily a designové radiátorové 
ventily. ty nabízí viadrus v moderním 
i retro provedení.

viCtoria chrom

liBertY bronzliBertY bílá

liBertY set litina

pákové ventily

old stYle set termostatický světlá zlatá old stYle set květinka světlá zlatá

adaptér 
fe-Cu

itv ventil ra-ntermostatická hlavice 
rae 5054

freestYle šroubení 
nastavitelné

freestYle šroubení 
termostatické

freestYle univerzální spodní 
připojení do podlahy/stěny

set rozety 
a krycí trubky zlatá

set rozety 
a krycí trubky chrom svěrné šroubení Cu

prestige MiniMal 
kolečko chrom

excentr 
10 mm

prestige MiniMal 
kolečko bílá

prestige MiniMal 
křížek chrom

prestige MiniMal 
termostatický

prestige MiniMal 
uzavírací chrom

BoHeMia sada 
termostatická plast
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krBovÁ kaMna

aguro

automatická peletová kamna

aguro jsou automatická peletová kamna v luxusním designu 
s možností několika dekoračních skel a s uživatelsky 
vyměnitelnými kameny (pískovec, serpentine), které 
mají vedle funkce dekorační i nezastupitelnou funkci při 
rovnoměrné sálavé distribuci tepla. interiérová kamna 
vynikají kvalitními tuzemskými materiály, stále čistým sklem 
díky sofistikovanému systému proudění vzduchu, vysokou 
mírou předávky tepla do místnosti pomocí systému flW, 
nadstandardní zárukou, vysokou kapacitou zásobníku nebo 
volitelným dálkovým ovládáním.

   vyhovuje normám čsn en 14785:2007, din+, 
15a B-vg, Bimschv 2

   účinnost vyšší než 85 %

   svislý litinový výměník spaliny–vzduch

   litinový hořák s vysokou životností

   stále čisté sklo díky speciálnímu ofuku

   zásobník na 35 kg pelet (až 3 dny topení)

  možnost použití dálkového ovládání (remote Control)

   dlouhé záruky: 10 let výměník, 5 let topeniště

Varianta aGUro

Palivo - pelety

Výkon kW 2,6–6,5

Vytápěný prostor m3 50–250

Účinnost % 87,3

Teplota spalin °C 143

Hmotnostní průtok spalin kg/h 23,4

Spotřeba paliva kg/h 0,7–1,6

Výdrž na zásobník h 22–50

Rozměry – Š×V×H mm 940×1100×390

Hmotnost kg 209

Kapacita zásobníku paliva kg 35

Komínový tah Pa 10–15

Připojení odvodu spalin mm 80

Elektrický příkon (při zapalování) W 25 (135)

Elektrické krytí - IP20

Modulovaný výkon: 
2,6–6,5 kW

varianty prosklení
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Řez kamny

1   litinový vertikální výměník

2   zásobník pelet

3   litinová hořáková miska

4    řídící jednotka

5   šnekový podavač pelet

6    spalovací komora

7    odtahový ventilátor spalin

8    popelníkový prostor

1

2

3

4

5

6

7

8

popis regulátoru

Možné varianty

1    kontrolka chybových hlášení

2    zvyšování hodnot parametrů nebo pohyb v menu 
směrem nahoru

3    snižování hodnot parametrů nebo pohyb v menu 
směrem dolů

4    tlačítko pro opuštění menu

5    tlačítko pro potvrzení volby

6    tlačítko pro zapnutí/vypnutí

1 2

3

4

5

6

Ø80
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940 390
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krBovÁ kaMna

eCHedo

krbová kamna na kusové dřevo

echedo jsou krbová kamna na kusové dřevo s ručním 
přikládáním, které se vyznačují kvalitními tuzemskými 
materiály, komfortní a funkční regulací hoření pomocí 
ojedinělého systému airBoX all in one vyvinutého 
firmou viadrus, stále čistým sklem díky sofistikovanému 
systému proudění vzduchu, vysokou mírou předávky tepla 
do místnosti pomocí deflektorů systému flW, nadstandardní 
zárukou, kvalitním litinovým roštem, vždy chladnou kličkou 
dvířek a množstvím dalších unikátních vlastností. odkouření 
je volitelně horní nebo zadní.

   vyhovuje normám čsn en 13240:a2, din+, 15a B-vg, 
Bimschv 2

   účinnost vyšší než 80 %

   kvalitní litinový rošt

   „studená“ klika otevírání dveří

   stále čisté sklo díky speciálnímu ofuku

   optimalizované sdružené ovládání přívodu vzduchu

   několik variant vyměnitelných kamenů

   jednoduše otevíratelný úložný prostor

   záruka 5 let na topeniště

Varianta BočniCe PleCH BočniCe kámen

Palivo - dřevo, lisované dřevěné brikety

Výkon kW 4–8

Vytápěný prostor m3 120–150

Účinnost % 80,2

Teplota spalin °C 290

Hmotnostní průtok spalin kg/h 20,9

Spotřeba paliva kg/h 0,8–2,2

Rozměry – Š×V×H mm 530×1110×470

Hmotnost kg 143 163

Komínový tah Pa 10–15

Připojení odvodu spalin mm 150

Regulovaný výkon: 
3–8 kW
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Řez kamny

1   horní nebo zadní odtah spalin

2   rozvod vzduchu pro oplach skla

3   spalovací komora

4    popelníkový prostor

5   žáruvzdorné sklo

6   litinový rošt

7    labyrintový spalovací prostor

8    úložný prostor na příslušenství

9    airBox

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Možné varianty
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ostatnÍ sortiMent

akuMulačnÍ nÁdrže 
aCueConoMY, aCueConoMY s, aCuCoMfort, aCuCoMBi

pro vytápění, případně  
i přípravu teplé vody

akumulační nádrže slouží k optimalizaci hospodaření 
tepelnou energií při využívání různých zdrojů tepla, 
zejména k uložení nadbytečného tepla obtížně 
regulovatelných zdrojů (teplovodní krby, kotle na tuhá 
paliva). Zásobník umožňuje oddělit výrobu tepla a jeho 
spotřebu časově i hydraulicky, případně kombinovat 
více tepelných zdrojů pro jeden objekt. nádrže 
vybavené vestavěnou vnitřní nádobou nebo spirálou 
lze využít i pro ohřev teplé vody.

   acueConoMY: 
pouze akumulace tepla pro topení, 
jednoduchý zásobník, 
možnost napojení více zdrojů tepla, 
možnost napojení elektrického příhřevu, 
snímatelná izolace, 
dodávka s izolací nebo bez izolace

   acueConoMY s: 
pouze akumulace tepla pro topení, 
ocelová spirála pro oddělené napojení 
jiného topného zdroje, 
možnost napojení více zdrojů tepla, 
možnost napojení elektrického příhřevu, 
snímatelná izolace, 
dodávka s izolací nebo bez izolace

aCUeConomy 200 l 300 l 500 l 800 l 1000 l 1500 l 2000 l

Objem nádrže l 223 305 467 728 883 1479 2023

Rozměry s izolací – Ø×V mm 700×1105 700×1370 800×1905 990×1730 990×2050 1100×2700 1300×2410

Hmotnost bez izolace kg 60 75 105 125 150 210 235

Připojení topné vody - 1–1 / 2" 1–1 / 2" 1–1 / 2" 1–1 / 2" 1–1 / 2" 1–1 / 2" 1–1 / 2"

Provozní tlak nádrže bar 3 3 3 3 3 3 3

Provozní teplota nádrže °C 95 95 95 95 95 95 95

aCUeConomy s 500 l 800 l 1000 l 1500 l 2000 l

Objem nádrže l 444 853 853 1444 1985

Rozměry s izolací – Ø×V mm 800×1905 990×1730 990×2050 1100×2700 1300×2410

Hmotnost bez izolace kg 145 173 205 275 310

Připojení topné vody - 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2"

Připojení spirály soláru - 1" 1" 1" 1" 1"

Provozní tlak nádrže bar 3 3 3 3 3

Provozní tlak spirály soláru bar 6 6 6 6 6

Provozní teplota nádrže °C 95 95 95 95 95

Objem dle typu a provedení: 
200–2000 l 
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   acuCoMfort: 
akumulace tepla pro topení a možnost 
přípravy teplé vody, 
horní žebrovaná měděná spirála pro průtokový 
ohřev teplé vody, 
spodní ocelová spirála pro oddělené napojení 
jiného topného zdroje možnost napojení více 
zdrojů tepla, 
možnost napojení elektrického příhřevu, 
snímatelná izolace, 
dodávka s izolací nebo bez izolace

   acuCoMBi: 
ohřev teplé vody spirálou a/nebo okolní topnou vodou 
v hlavním zásobníku, 
zásobník v zásobníku, 
vnitřní zásobník teplé vody je uvnitř smaltovaný, 
jedna spirála uvnitř zásobníku pro ohřev teplé vody, 
možnost napojení více zdrojů tepla, 
možnost napojení elektrického příhřevu, 
nesnímatelná izolace, 
dodávka pouze s izolací

aCUComFort 500 l 750 l 1000 l 1500 l 2000 l

Objem nádrže l 433 688 853 1421 1960

Rozměry s izolací – Ø×V mm 800×1905 990×1730 990×2050 1100×2700 1300×2410

Hmotnost bez izolace kg 145 173 205 275 310

Připojení topné vody - 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2"

Připojení spirály soláru - 1" 1" 1" 1" 1"

Připojení spirály teplé vody mm Ø22×1,91 Ø22×1,91 Ø22×1,91 Ø22×1,91 Ø22×1,91

Provozní tlak nádrže bar 3 3 3 3 3

Provozní tlak spirály soláru bar 6 6 6 6 6

Provozní teplota °C 95 95 95 95 95

akUComBi 500 / 160 l 600 / 220 l 800 / 200 l 1000 / 200 l

Objem nádrže l 340 400 600 800

Objem nádrže teplé vody l 160 200 200 200

Rozměry s izolací – Ø×V mm 855×1670 855×1840 1055×1620 1100×1820

Hmotnost kg 240 270 460 485

Připojení topné vody - 1–1/4" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2"

Připojení spirál a teplé vody - 1" 1" 1" 1"

Připojení topné tyče - 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2" 1–1/2"

Provozní tlak nádrže bar 3 3 3 3

Provozní tlak spirál a nádrže TV bar 6 6 6 6

Provozní teplota °C 100 100 100 100
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ostatnÍ sortiMent

oHŘÍvače vodY 
ov100 l, ov–H100, ov–tCXX

ohřívače vody

Zásobníkové ohřívače vody jsou určeny pro rychlý ohřev 
teplé vody prostřednictvím externích zdrojů, jako jsou kotle 
na tuhá paliva, plynové kotle nebo alternativní zdroje tepla 
pro domácnosti a ostatní objekty. na rozdíl od průtokových 
ohřívačů umožňují komfortní odběr teplé užitkové vody na 
několika místech současně. nádoba ohřívačů viadrus je 
opatřena vrstvou keramického smaltu zaručující hygienickou 
nezávadnost teplé vody. dlouhá životnost je zaručena také 
hořčíkovou anodou. ohřívače jsou kompatibilní se všemi 
druhy kotlů.

   ov–100l: 
možnost připojení cirkulačního čerpadla

   ov-H100: 
horní připojení vhodné pro nástěnné kotle možnost 
instalace elektropatrony

   ov–tCxx: 
velkoplošný spirálový výměník dvě hořčíkové anody 
vhodné i pro tepelná čerpadla

tyP oV100 l oV-H100 oV-tC300 l oV-tC400 l oV-tC500 l

Energetická třída - C C C D D

Výkon topné spirály kW 23 29 77 89 99

Objem teplé vody l 100 100 300 400 500

Doba ohřevu teplé vody pro ΔT = 50°C / 26,5 kW / 85°C min 14 20 52 69 87

Rozměry – Š×H×V mm 575×585×885 460×460×990 670×670×1450 700×700×1620 700×700×1850

Hmotnost kg 60 57 180 220 260

Připojení teplé vody - 1/2" 3/4" 1"

Připojení topné vody - 3/4" 3/4" 5/4"

Připojení topné tyče - ne 5/4" ne

Provozní tlak teplé vody bar 6 6 10

Objem podle typu: 
100–500 l
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ov100 l

ov–H100

ov–tCxx
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