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MÉNĚ ENERGIE. MÉNĚ EMISÍ. VÍCE POHODLÍ.

Unikátne technické riešenie zaručuje tieto 4 stupne úspor paliva

Prvý stupeň spočíva v kondenzácii kedy je zužitkovaná aj tá časť tepla, ktorá u konvenčných kotlov uniká do komína. 
Toto dodatočne získané teplo – kondenzačné teplo je využité pre predohrev vratnej vody z ÚV.

Druhým stupňom je optimalizácia procesu spaľovania v celom výkonovom rozsahu kotla. Vďaka konštantnému pomeru 
vzduch/plyn zaisťuje patentovaný kruhový horák s predzmiešavaním paliva (zemného plynu  alebo propánu) so vzduchom 
maximálnu účinnosť spaľovania s minimálnym obsahom škodlivých emisií.

Tretím stupňom je adaptabilná ekvitermická regulácia integrovaná v riadiacej jednotke kotla Siemens LMS, ktorá bráni 
zbytočnému podchladeniu stien objektu , optimalizuje tepelnú pohodu v dome a zvyšuje účinnosť celej tepelnej sústavy. 
Nadštandardnú úsporu ponúka pripojenie solárnych kolektorov. Riadiaca jednotka LMS je pripravená k pohodlnému 
rozšíreniu vykurovacieho systému o ďalšie alternatívne zdroje tepelnej energie.

1)

2)

3)

Kondenzačné kotly ZEM
Moderná technika a životné prostredie
Tridsaťročný vývoj a výroba kondenzačnej techniky sú od samého začiatku zamerané iba na tie najlepšie riešenia, priviedli 
výrobky na excelentnú technickú úroveň. Súčasným trendom už nie sú len samotné technológie, ale špičkové technológie 
bezpodmienečne rešpektujúce aj naše životné prostredie.
Výrobca sa drží motta Ecoefficience, čo v skutočnosti znamená maximálnu účinnosť, najnižšie možná spotreba energií 
a podlimitné množstvá škodlivých emisií pri nadštandardnom užívateľskom komforte. Základom úspechu je dokonalá 
konštrukcia kondenzačného kotla Geminox vybaveného najmodernejšou riadiacou jednotkou Siemens LMS. 
Už základný integrovaný regulačný systém je vybavený funkciami pre ľahké rozšírenie o alternatívne zdroje energie, 
ako sú napríklad solárne kolektory, tepelné čerpadlá atď.
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4) Štvrtý, najdôležitejší stupeň reprezentuje široká lineárna modulácia, umožňujúca rovnomerné vykurovanie objektu bez 
zbytočného cyklovania kotla. Nie je žiadnym tajomstvom, že po ¾ vykurovacej sezóny úplne postačuje 15 – 50 % nominálneho 
výkonu kotla. Všetky bežné kotly, u ktorých nie je možné znížiť výkon na tieto hodnoty pri zachovaní garantovanej účinnosti, 
sa stávajú na ¾ vykurovacej sezóny značne neekonomickými. Jednou z najsilnejších devíz kotlov THRs je práve schopnosť 
pracovať s maximálnou účinnosťou a bez cyklovania aj behom najbežnejších vonkajších teplôt v rozmedzí 5 – 15 °C. 
Táto prednosť sa najvýraznejšie prejavuje u moderných nízkoenergetických rodinných domov. Dnešné novostavby majú 
obvykle tepelnú stratu okolo 10 kW.
Podľa vyššie uvedených a v praxi overených zásad je teda potrebné pre bežnú prevádzku takéhoto domu dosiahnuť štartovací 
výkon  kotla menší ako je 3 kW. Pokiaľ nie je tento parameter splnený a kotol je prevádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, 
začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so štartovacím výkonom okolo 6 – 8 kW absolvujú takýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 
ročne. Toto číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po prepočte na vykurovacie dni v roku to predstavuje jeden štart kotla 
každých 10 minút. Z praxe ale vieme, že ani minútové intervaly nie sú výnimkou.
Správne zvolený kondenzačný kotol Geminox nevykáže viac ako 4 000 štartov ročne. I laikovi musí byť jasné, aký záver je možné 
z týchto údajov vyvodiť. Takto je dosiahnutý normovaný stupeň využitia v rozmedzí 106 – 109 % (PCI) v celom modulovanom 
rozsahu. Výsledkom sú 25 – 40 % úspory paliva oproti klasickým kotlom.

Všetky kondenzačné kotly Geminox spĺňajú požiadavky definované smernicou o ekodizajne, 
preto sú označené energetickým štítkom triedy A. V prípade využitia ekvitermickej regulácie 
a napojenie solárnej sústavy bude táto energetická trieda ešte vyššia.

Spoločnosť Brilon a.s., dovozca kondenzačných kotlov Geminox, v súlade so svojou 
podnikateľskou filozofiou cielene podporuje len zariadenia šetrná k životnému prostrediu. 
Ekologicky sa chová aj pri svojej každodennej činnosti, pri predaji a servise ekologické tepelnej 
techniky. Snažíme sa zásadným spôsobom znížiť negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý 
súvisí s potrebou tepla našich zákazníkov, a to pri optimálnom pomere medzi investičnými 
a prevádzkovými nákladmi.



Kondenzačné kotly ZEM
Optimálne riešenie základných aplikácií

Súčasné ceny plynu posunuli použitie kondenzačnej techniky aj do 
tých aplikácií, v ktorých to bolo ešte pred nedávnom nemysliteľné. 
Kondenzačné kotly rôznej technickej i kvalitatívnej úrovne začali 
húfne nahrádzať dosluhujúce klasické nástenné spotrebiče, ktoré boli 
inštalované pri plošnej plynofikácii v 90. rokoch. Ďalšou novo otvorenou 
oblasťou sa stala hromadná výstavba.
Pre tieto a im podobné aplikácie je určený rad kondenzačných kotlov 
strednej triedy ZEM. Tieto kotly sú vynikajúcou alternatívou všade tam, 
kde nie možné využiť všetky funkcie typového radu kondenzačných 
kotlov SERADENS alebo THRs.

Kotly ZEM sú osadené zjednodušeným variantom riadiacej jednotky 
Siemens LMU34, ktorá je určená iba pre jeden priamy vykurovací 
okruh a prípravu teplej vody. Použitie tejto jednotky v kombinácii 
s 3-rýchlostným obehovým čerpadlom umožnilo výrazné zníženie ceny 
kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných predností kondenzačnej 
techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU34 je integrovaná 
adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje tepelnú pohodu 
vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej efektívnosti 
prevádzky kotlov ZEM.
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Model
Výkon 
[kW]

Modulácia výkonu 
[%]

Prietok  
[l/min.]

Obj. č.
Cena € 

bez DPH
Cena € 
s DPH

sólo kotol

ZEM 2-17C 2,3 – 17,3 13 – 100 * ZEMC4.C190 1 716 2 059

ZEM 5-25C 5,0 – 25,2 20 – 100 * ZEMC4.C100 1 716 2 059

kotol s integrovaným zásobníkom

ZEM 2-17M-50V vertikálny, nerezový zásobník 50 l 2,3 – 17,3 13 – 100 11,4 ZEMV4.C190 2 275 2 730

ZEM 2-17M-50H horizontálny, nerezový vrstvený zásobník 50 l 2,3 – 17,3 13 – 100 13,6 ZEMH4.C19S 2 275 2 730

kotol s externým zásobníkom

ZEM 2-17SET-111 kotol + smaltovaný zásobník 110 l 2,3 – 17,3 13 – 100 17 S/ZEM2-17/111 2 231 2 677

ZEM 5-25SET-111 kotol + smaltovaný zásobník 110 l 5,0 – 25,2 20 – 100 20 S/ZEM5-25/111 2 231 2 677

ZEM 2-17SET-161 kotol + smaltovaný zásobník 160 l 2,3 – 17,3 13 – 100 17 S/ZEM2-17/161 2 275 2 730

ZEM 5-25SET-161 kotol + smaltovaný zásobník 160 l 5,0 – 25,2 20 – 100 20 S/ZEM5-25/161 2 275 2 730

*podľa ext. zásobníka. Adaptér odvodu spalín DN100/60 s meracím otvorom je súčasťou kotla.

Prehľad kondenzačných kotlov ZEM

Popis kotla ZEM

 1. Odvod spalín
 2. Patentovaný nerezový horák
 3. Ventilátor
 4. Veľkoplošný celonerezový 
  výmenník
 5. Plynová armatúra

 6. Riadiaca jednotka Siemens LMU 
  s ovládacím panelom
 7. Tlakomer
 8. Sifón odvodu kondenzátu
 9. Obehové čerpadlo
 10. Poistný ventil ÚK
 11. Expanzná nádoba

Veľkoplošný celonerezový výmenník

Rez patentovaným nerezovým horákom 
s predzmiešavaním



Regulačný systém kondenzačných kotlov ZEM 
Zjednodušený regulačný systém kondenzačných kotlov

Kondenzačné kotly ZEM sú osadené zjednodušeným variantom riadiacej jednotky Siemens, ktorá je predurčená iba pre jeden priamy 
vykurovací okruh a ohrev teplej vody. Použitie horákovej riadiacej jednotky LMU34 umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní 
všetkých bezpečnostných funkcií, riadenia predzmiešavania modulovaného horáka a zároveň je jeho prednosťou adaptabilná ekvitermická 
regulácia. Tento systém regulácie  bráni zbytočnému podchladeniu stien objektu a v spojení s priestorovým prístrojom QAA73 optimalizuje 
tepelnú pohodu v domácnosti.

Vlastná obsluha kondenzačných kotlov ZEM je riešená predovšetkým priestorovým prístrojom QAA73 komunikujúcim s riadiacou 
jednotkou protokolom Open Therm. Prístroj umožňuje adaptáciu vplyvom vnútornej teploty, nastavenie požadovaných teplôt.
Riadiaca jednotka LMU34 obsahuje širokú ponuku servisných a ochranných funkcií, ktoré zaisťujú bezpečnú prevádzku kondenzačného 
kotla za akýchkoľvek prevádzkových podmienok. Za zmienku stojí predovšetkým ochrana proti zamrznutiu, ochrana zásobníka teplej vody 
proti patogénnym baktériám Legionelly, občasné pretáčanie čerpadla mimo vykurovacej sezóny, autodiagnostika možných chýb a pod.
Vzhľadom k svojmu určeniu nie sú kotly ZEM príliš často využívané pre riadenie zložitejších vykurovacích systémov. Horáková riadiaca 
jednotka Siemens LMU34 však umožňuje komunikáciu so všetkými regulátormi RVS systému Siemens Albatros2 prostredníctvom 
prevodníka OCI364.

Komunikačný modul

OCI364
Vstavaný modul

RVS43.345
Ekvitermický regulátor

QAA73.210
Priestorový prístroj

QAC34
Vonkajší snímač 

teploty Regulátory RVS



elios

Solárne sety Gemelios
Solárne sety Gemelios, hlavne v spojení s vákuovými kolektormi Thermomax sú výborným riešením prípravy teplej vody 
v novostavbách, ale aj v starších rodinných domoch. Tieto solárne sety priemerne ušetria 60 % nákladov na ohrev vody.
Pre jednoduchý výber vhodného setu Gemelios sú pripravené komponenty, z ktorých si vyskladáte solárny set priamo „na mieru“.

Kotol Geminox s reguláciou + solárny zásobník + solárny set. Jedinečný systém „plug and play“ konštrukcie kolektorov Thermomax 
robí ich montáž jednoduchou a tým veľmi rýchlou. Trubice sú dopravené na strechu jednotlivo a kolektory Thermomax sú potom 
zostavované až na mieste inštalácie.

Na klasické strechy sú pripevňované pomocou univerzálnych úchytov, ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť danej strešnej krytine. 
Pre montáž kolektorov na ploché strechy alebo fasády sú dodávané špeciálne montážne sady a rámy.

Solárny set Gemelios kombinovaný s kotlom ZEM obsahuje aj regulátor SC100. 

Solárny smaltovaný zásobník Austria Email
trivalentný zásobník HT 300 ERMR 

prepájacia sada kotol/zásobník
724 € bez DPH | 869 € s DPH

Solárna zostava XELIOS2.0***
2 × plochý kolektor

čerpadlová skupina 2-12L
expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom

solárna kvapalina 20 l
termostatický zmiešavací ventil 3/4“

sada pre inštaláciu na šikmú strechu**
sada pre hydraulické pripojenie

1 483 € bez DPH | 1 779 € s DPH

Solárna zostava Tmax 20 HP/DF
20 vákuových trubíc vrátane zberača

čerpadlová skupina 2-12L
expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom

solárna kvapalina 20 l
termostatický zmiešavací ventil 3/4“

sada pre inštaláciu na šikmú strechu**
sada pre hydraulické pripojenie

2 224 € bez DPH | 2 669 € s DPH

Sada ZEM
kotol ZEM 2-17C (5-25C)

priestorový prístroj QAA 73.210
vonkajší snímač teploty QAC34

solárny regulátor SC100
1 999 € bez DPH | 2 399 € s DPH

Komponenty pre zostavenie solárnych setov Gemelios
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* komponenty je možné dodať aj jednotlivo
** ďalšie inštalačné sady sú k dispozícii na vyžiadanie 
*** solárne kolektory Xelios 2.5 za doplatok 222 € bez DPH
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Cenník regulácie a príslušenstva
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Obj. číslo Popis Cena € 
bez DPH

Cena € 
s DPH

z á k l a d n á  e k v i t e r m i c k á  r e g u l á c i a  k o t l a  Z E M

klasické ovládanie kotla

QAC34/101/L snímač vonkajšej teploty – pribalené pod krytom kotla v cene kotla

QAA73.210/101 priestorový prístroj (programovanie + priestorový snímač teploty) 83 99

r o z š í r e n i e  k o t l o v é  r i a d i a c e j  j e d n o t k y  L M S  a  L M U

univerzálny rozširujúci modul k LMS

AGU2.550A109 univerzálny rozširujúci modul (sada clip-in + svorky SGU2.550) 124 149

AGU2.110A109 viacnásobný prepojovací kábel (možnosť zapojenia až 3 ks AGU2.550) 16 19

snímače k rozširujúcemu modulu a regulátorom RVS

QAZ36.481/101 jímkový solárny snímač teploty 33 39

QAZ36.526/109 jímkový snímač teploty 6m 16 19

QAD36/101/L príložný snímač teploty 24 29

diaľkové ovládanie LMS cez internet

OZW672.01.101 web server pre jeden prístroj (BSB/LPB) 333 399

OZW672.04.101 web server pre štyri prístroje (BSB/LPB) 633 759

OZW672.16.101 web server pre šestnásť prístrojov (BSB/LPB) 933 1 119

komunikačné rozhranie k LMS a LMU

OCI345.06/101 komunikačné rozhranie medzi LMS a reguláciami RVS (BSB/LPB) 74 89

OCI364.03/101 komunikačné rozhranie medzi LMU a reguláciami RVS (OpenTherm/LPB) 120 144

nadstavbové regulátory RVS (Albatros2)

RVS43.345/109 kaskáda, zmiešavaný okruh ÚK, ohrev TV, H1, MF výstup, 2 × MF vstup 249 299

RVS63.283/109 kaskáda, 2 zmiešavané okruhy ÚK, ohrev TV, H1/2, 3 × MF výstup, 4 × MF vstup 345 414

AVS75.391/109 rozširujúci modul pre 2. zmiešavaný alebo čerpadlový okruh ÚK + pripojovací kábel AVS82.490 149 179

AVS37.294/509 ovládací panel (programovanie) pre montáž do rozvádzača + pripojovací kábel AVS82.491 + plastová krytka 124 149

sady svoriek k regulátorom RVS

SVS43.345 sada svoriek k RVS43.345 v cene RVS

SVS63.200 sada svoriek k RVS63.243 alebo k RVS63.283 v cene RVS

SVS75.000 sada svoriek k AVS75.390 v cene AVS

o d v o d y  s p a l í n

kotlový adaptér

52105101 kotlový adaptér ZEM/SERADENS s meracím otvorom pre koaxiálny odvod spalín a prívod vzduchu DN 100/60 v cene kotla

52105123 kotlový adaptér ZEM/SERADENS s meracím otvorom pre koaxiálny odvod spalín a prívod vzduchu DN 125/80 95 114

52105601 centrická koaxiálna prechodka DN 100/60 na DN 125/80 28 34

N40.38479 kotlový adaptér ZEM/SERADENS pre delený odvod spalín a prívod vzduchu 2 × DN 80 102 122

Ostatné komponenty sú uvedené v cenníku odvodov spalín Brilon (www.brilon.sk)

o s t a t n é  p r í s l u š e n s t v o

W07.31709 sada pre ohrev TV v externom zásobníku/ZEM 189 227*

V00.42367 multiProtec 1 liter - koncentrovaného inhibítoru korózie systému ÚK (1 : 100) 25 30

V00.42368 multiProtec 10 litrov - koncentrovaného inhibítoru korózie systému ÚK (1 : 100) 223 268

V00.42369 multiProtec ICE 10 litrov - nemrznúca zmes (10 : 100) 205 246

97936156 prečerpávacia stanica kondenzátu Conlift L 1 × 230 V 116 139

410440 neutralizačný box NEUTRA N-14 pre kotly do 100 kW vrátane náplne 156 187
* Pri kúpe kotla ZEM a zásobníka z ponuky Brilon a.s. je cena sady pre ohrev TV – 1€.

www.geminox.sk


