
Kondenzačné kotly



Základné vlastnosti kondenzačných kotlov

• kondenzačné kotly sú zdroje tepla na plynné palivo

• dosahujú vysokú účinnosť 
- vyššiu ako 95 %

• používajú sa na vykurovanie, aj na prípravu teplej 
vody

• vysoko kvalitná technológia výroby

• majú dobrý pomer ceny a kvality

vaillant.hu



Charakteristika prevádzky kondenzačného kotla

• nižšia teplota ohrevu vody

• nižšia teplota spalín

• výmenník tepla je vyrobený z nehrdzavejúcej 
ocele odolnej voči vlhkosti a kyselinám 

• vyššia účinnosť (~ 95 - 98%)

• využitie skrytého latentného tepla

• výkon kotla je možné modulovať 
(modulačný interval 1:6, 1:10)

gogreena.co.uk



Vymedzenie prevádzkového režimu kotla



Prevádzkový režim kondenzačného kotla



Charakteristika prevádzky 
kondenzačného kotla

• účinnosť kotla na základe vykurovacej 
hodnoty môže byť vyššia ako 100%

• pri vyššom výkone sa účinnosť kotla, na 
rozdiel od bežných kotlov, znižuje 

• optimálna teplota vratnej vody je nižšia 
ako 55 °C

• vhodné využitie pre nízkoteplotné sálavé 
vykurovanie



Účinnosť kondenzačného kotla

Nepriama účinnosť
! Obsahuje iba stratu teploty spalín
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Účinnosť kotla:
započítaná aj:
� strata energie spalín
� strata žiarenia
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Pripojenie na komín

Vstup vzduchu a výstup spalín sú v rovnakom 
tlakovom priestore a potrubie umiestnené 
na priečelí budovy s vlastným potrubným 
systémom.

Vstup vzduchu a výstup spalín sú 
v rovnakom tlakovom priestore a potrubie sa 
nachádza v prednej časti budovy s vlastným 
potrubným systémom.

K jednému komínu je pripojených viac kotlov 
s vlastným systémom spalín.

Prevádzka 
s prirodzeným 

ťahom 

Ventilátor 
za horákom

Ventilátor 
pred horákom



Pripojenie na komín

Ventilátor 
za horákom

Vstup vzduchu a výstup spalín sú v rovnakom 
tlakovom priestore a potrubie umiestnené na priečelí 
budovy s vlastným potrubným systémom.



Pripojenie na komín

K jednému komínu je pripojených viac 
kotlov s vlastným systémom spalín.



Možnosti vedenia dymovodu

www.almeva.hu

Dymovod vyvedený 
nad strechu

Dymovod vyvedený do komína



Napojenie kotla typu kotla C3 na komín



Napojenie kotla typu kotla C5 na komín



Dimenzovanie komínového prieduchu

Teoretický návrh zvislého spalinového systému:

Komínová strata zvislého spalinového systému:
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Dimenzovanie potrubia plynu

Základná rovnica dimenzovania:

Dp – pokles tlaku v potrubnom systéme (Pa), 

l – súčiniteľ trenia (-),
l – dĺžka potrubia (m),
d – priemer potrubia (m),

Sz – súčiniteľ vradeného odporu (-),

rgas – hustota plynu (kg/m3),
vgas – rýchlosť prúdenia plynu (m/s).
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- pri danom objemovom prietoku plynu v m3/s :

Pokles tlaku v potrubí plynovodu:
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Dimenzovanie potrubia plynu



Medzinárodné a národné predpisy

Medzinárodné predpisy:
!Predpisy pre kotly
!Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013 , ktorým sa 

vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, 
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie 
priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov

!EN 15287-2: Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. 
Časť 2: Komíny pre uzavreté spotrebiče palív



Príklady inštalácie kotla

Nástenný kondenzačný 
kotol pre vykurovanie a 
prípravu teplej vody 
v externom zásobníkovom 
ohrievači, s hydraulickým 
modulom pre konvekčné 
vykurovanie a pre sálavé 
veľkoplošné vykurovanie 

Vaillant.hu



Installation schemes

Zapojenie kondenzačného kotla s tepelným čerpadlom a solárnym kolektorom

Vaillant.hu



Installation schemes

Zapojenie kondenzačného kotla pre vykurovanie a prípravu teplej vody s podporou solárnym systémom

Vaillant.hu



Dispozičné riešenie kotolne - pôvodné



Dispozičné riešenie kotolne – po rekonštrukcii



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať 
názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


