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  Závěsné kombinované kotle



nové funkční prvky

Nová generace kotlů

AtmoGUARD©

Vvylepšený systém dvou spalinových senzorů 
zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmoTEC. 
Optimalizované umístění obou čidel zaručuje rychlé 
rozpoznání úniku spalin do místnosti v případě ucpaného 
komína. Elektronika dále ihned odstaví kotel z provozu. 

Snadná montáž
 - konstrukce připojovacího příslušenství umožňuje 

instalatérovi provést připojení rozvodů jak pod omítku, 
tak nad omítku

 - odstup připojovacích šroubení na kotli od stěny = 
180 mm usnadňuje montážní firmě připojení kotle 
na topení

Vše pod kontrolou
Tlakový senzor, který neustále kontroluje tlak vody 
u topného systému a ihned reaguje na pokles tlaku. 
Pomocí vestavěného plnícího zařízení si konečný uživatel 
jednoduše  doplní tlak vody na požadovanou hodnotu. 
Celkový tlak a teplota topného systému se průběžně 
zobrazuje na displeji ovládacího panelu. 
V dnešní době zvyšujících se nákladů na odběr elektrické 
energie je neméně důležitá spotřeba elektrického proudu 
závěsného kotle. U kotlů atmoTEC a turboTEC je elektrický 
příkon snížen na co nejmenší možnou hodnotu. To je 
zajištěno použitím oběhového čerpadla se sníženým 
elektrickým příkonem. Dále plynová armatura ovládána 
nízkým elektrickým napětím snižuje celkovou elektrickou 
spotřebu plynového kotle.
Nová generace závěsných kotlů atmoTEC, turboTEC pro se 
vyznačuje minimálními rozměry:  
výška 800 mm, šířka 440 mm, hloubka 338 mm. Proto 
se i prostor pro jejich instalaci snižuje na minimum. 
Dostatečný prostor nevyžaduje ani připojení kotle 
na topný systém a rozvod teplé vody, protože je již uvnitř 
kotle.
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Elektronická jednotka
Elektronická jednotka plní v závěsném kotli atmoTEC/
turboTEC pro několik důležitých funkcí – řídící, kontrolní 
a pojistné.

Jedná se např. o následující funkce:
 - plynulá regulace výkonu

Hořák vyrobený z chrom-titanové oceli umožňuje 
spalování zemního plynu a kapalného plynu a je schopen 
pracovat v širokém modulačním rozsahu od 37 % 
do 100 %. Ve spojení s elektronikou kotle zajišťuje vždy 
optimální výkon kotle a nejmenší spotřebu plynu.

 - automatická kontrola všech elektrických prvků 
ve spotřebiči

 - kontrola bezchybného provozu hořáku
 - nastavení teploty topné vody a teplé vody s pojistným 

teplotním termostatem
 - kontrola správného odvodu spalin do komína pomocí 

dvou spalinových senzorů. Tento systém je patentován 
a zajišťuje maximální bezpečnost uživatele (pouze 
u komínové varianty)

 - ochrana čerpadla a přepínacího ventilu proti zablokování
 - ochrana proti zamrznutí 
 - inteligentní start – kotel si dlouhodobě pamatuje 

nedostatečný přívod plynu při zapalování a přizpůsobuje 
tomu proces zapalování a startovací výkon

 - doběh oběhového čerpadla a blokování hořáku proti jeho 
cyklování (časová prodleva).

Ovládací panel
Ovládací panel má přehledně umístěné ovládací prvky 
včetně displeje pro diagnostiku. Do panelu je možné 
zabudovat ekvitermní regulaci. Tento regulátor lze také 
umístit na stěnu. Samozřejmostí je rovněž připojení 
prostorových termostatů Vaillant, které umožňují plynulou 
regulaci výkonu kotle v závislosti na teplotě v místnosti.

Legenda
1 Volič teploty teplé vody
2 Volič teploty topné vody
3 Hlavní vypínač
4 Manometr
5 Prostor pro vestavbu ekvitermního regulátoru
6 Displej

1 2 56

3 4
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Příslušenství
Součástí kotle je připojovací příslušenství, které obsahuje 
uzavírací armatury (vstup/výstup), připojení teplé vody 
a plynové svěrné šroubení.

Povinně volitelné příslušenství pouze pro turboTEC
303845 Vodorovné odkouření 1,0 m, Ø 60/100 mm
303800 Svislé odkouření včetně střešního nástavce, 

Ø 60/100 mm
303801 Prodlužovací kus odkouření, 0,5 m, 

Ø 60/100 mm
303802 Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 60/100 mm
303803 Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 

Ø 60/100 mm
303804 Teleskopické prodloužení 0,5–0,8 m, 

Ø 60/100 mm
303806 Teleskopické vodorovné odkouření 0,65 m, 

Ø 60/100 mm
303808 Koleno 90°, Ø 60/100 mm
303809 Kolena 2x 45°, Ø 60/100 mm
303609 Vodorovné odkouření 1 m, Ø 80/125 mm
303600 Svislé odkouření včetně střešního 

nástavce,  80/125 mm
303814 Spalinový adaptér s odvaděčem kondenzátu
303602 Prodloužovací kus  odkouření, 0,5 m, 

Ø 80/125 mm
303603 Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 80/125 mm
303605 Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 

Ø 80/125 mm
303610  Koleno 90°, Ø 80/125 mm
303611 Kolena 2x 45°, Ø 80/125 mm

Instalace nebyla nikdy tak jednoduchá

atmoTEC pro, turboTEC pro

Vodorovné odkouření Svislé odkouření

Trubka 1,0 m, koleno, spojovací objímky

Střešní průchodka pro šikmou 
střechu s olověným límcem 
(pro všechny typy krytin)

Střešní průchodka 
pro vodorovnou 
střechu

Dodatečné příslušenství

Svislé odkouření 
včetně střešního 
nástavce

Teleskopický prodlužovací kus Koleno 2x 45°

Koleno 90°

Prodlužovací kus odkouření

Maximální povolené délky odkouření

Systém 60/100 mm Systém 80/125 mm

24 kW 24 kW

Vodorovné odkouření 4,5 m + 1 koleno 12,9 m + 1 koleno

Svislé odkouření 5,5 m 15,4 m

Při použití dalšíko kolena se povolená délka zkracuje takto:

Systém 60/100 mm Systém 80/125 mm

za jedno 90° koleno 1 m 2,5 m

za jedno 45° koleno 0,5 m 1 m

Závěsné třmeny



Rozměrový výkres a připojovací rozměry

Připojovací rozměry v mm

Legenda

1 Zpátečka topení Ø 22 mm
2 Přípojka studené vody Ø 15 mm
3 Plynová přípojka Ø 15 mm
4 Přípojka teplé vody Ø 15 mm
5 Stoupačka topení Ø 22 mm
6 Držák přístroje
7 Odvod spalin

atmoTEC VUW 200/3-3 A = 110 mm
atmoTEC VUW 240/3-3 A = 130 mm
turboTEC VUW 242/3-3 A = 60/100 mm
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Technické údaje

Označení jednotky atmoTEC pro turboTEC pro

VUW 200/3-3 VUW 240/3-3 VUW 242/3-3

Jmenovitý výkon kW 20,0 24,0 24,0

Rozsah nastavení tepelného výkonu kW 7,7 - 20,0 9,6 - 24,0 8,1 - 24,0

Tepelný příkon při jmenovitém tep. výkonu kW 22,2 26,7 26,7

Spotřeba plynu při jmen. výkonu 
– zemní plyn
– propan

m3/h
kg/h

2,4
1,8

2,9
2,2

2,9
2,2

Připojovací tlak plynu 
– zemní plyn
– propan

kPa
kPa

2,0
3,0

2,0
3,0

2,0
3,0

Hmotnost spalin
– při jmenovitém výkonu
– při minimálním výkonu

kg/h
kg/h

55
45

72
57,6

65
60

Teplota spalin min./max. °C 85/110 85/116 100/130

Požadovaný tah komína Pa 2,2 2,2  -

Rozsah teploty topné vody °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85

Nastavitelná zbytková výška čerpadla * kPa 17 - 35 17 - 35 17 - 35

Max. přetlak nastavenu pojistným ventilem MPa 0,3 0,3 0,3

Průtok topné vody při ΔT = 20 K l/h 860 1032 1032

Objem topné vody v kotli l 0,7 0,7 0,7

Objem expanzní nádoby l 6 10 10

Min. průtočné množství teplé vody l/min 1,5 1,5 1,5

Průtočné množství teplé vody při ΔT = 30 K l/min 9,6 11,4 11,4

Nastavitelná teplota teplé vody °C 35 - 65 35 - 65 35 - 65

Max. připojovací tlak studené vody MPa 1,0 1,0 1,0

Požadovaný tlak studené vody při min. průtoku MPa 0,015 0,015 0,015

Připojovací rozměry
– plyn
– vstup/výstup topné vody
– vstup/výstup teplé vody
– odvod spalin mm

R ¾
R ¾
R ½
110

R ¾
R ¾
R ½
130

R ¾
R ¾
R ½
 - 

Elektrické napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50

Elektrický příkon W 97 97 145

Vestavěné jištění A 2 2 2

Stupeň krytí - IP X4 D IP X4 D IP X4 D

Hmotnost kg 31 32 36

Výška mm 800 800 800

Šířka mm 440 440 440

Hloubka mm 346 346 346

* Nastavení přepouštěcího ventilu z výroby = 25 kPa
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