
 
 

 

 

 

KOMBINACE VYTÁPĚNÍ DÁLKOVÝM TEPLOVODNÍM 

NEBO PAROVODNÍM SYSTÉMEM  

A INTERIÉROVÝM KOTLEM VERNER 
 

Víte již, že dálkové vytápění domu či bytu teplou vodou nebo párou lze snadno a efektivně 

doplnit o interiérový kotel VERNER? Umožní Vám to naše automatická regulace. V poslední 

době se k tomuto řešení přiklání čím dál více zákazníků. Důvod je prostý: při použití 

interiérového kotle ve spojení s automatickou regulací VERNER dosahují výrazného snížení 

nákladů na vytápění při zachování vysokého komfortu a navíc i příjemného pocitu z posezení 

u rodinného krbu. 
 
Hlavní výhody kombinovaného systému Náklady na vytápění 

● snížení nákladů na vytápění až o 50% ● pára 315 Kč/GJ 
● vysoký uživatelský komfort ● kombinované vytápění 200 Kč/GJ 

 
Příklad realizace 

Objekt v Trutnově je 

vytápěn místním paro-

vodním systémem v kom-

binaci s interiérovým 

kotlem VERNER 9/5. 

Výkon interiérového kotle 

je dostačující, aby byl 

schopen v období mimo 

špičku topné sezóny (až 

do -10°C) samostatně 

vytápět plochu 150m2. 

Denní spotřeba je přitom 

jen 8 polen. Topný sys-

tém je plně automatický. 

Požadovaná teplota bytu, 

nastavená na přenosném 

pokojovém termostatu, je 

udržována automatickou regulací, která ovládá celý topný systém. Po zatopení 

v interiérovém kotli VERNER regulace automaticky uzavírá přívod páry dle momentální 

potřeby. Při snížení výkonu interiérového kotle dochází opět k automatickému otevření 

parního systému. 



 
 
 

Systém můžete vidět po předchozí telefonické domluvě na adrese: 

Ing. Přemysl Hlava, Benešova 262, 541 01 Trutnov, tel.: 608 804 401 

 
 legenda 

 1 automatická regulace 

 2 čerpadlo topného okruhu 

 3 servopohon s kulovým  

  ventilem 

 4 kondenzační armatura  

  s měřičem odběru 

 5 parní výměník 

 6 teploměr topného okruhu 

 7 expanzní nádoba 

 

 

 
 

 

 
zapojení automatické regulace 

 

 

V případě rekonstrukce celého 

topného systému má pro Vás 

společnost VERNER ověřené velmi 

jednoduché řešení. Místo radiátorů 

použijte tzv. spirotrubky. S tímto 

novým a moderním systémem má 

společnost VERNER a její zákazníci 

výborné zkušenosti. 

 
Hlavní výhody spirotrubek 

● jednoduchá a rychlá instalace 

● vkusné zabudování do interiéru 

● jednoduché odvzdušňování systému 

● nízké pořizovací náklady (úspora až 30% oproti radiátorům)   
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