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JEDINEÈNÉ TECHNICKÉ ØEENÍ

Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K jsou díky konstrukci duálního výmìníku zcela unikátní. Ve výmìníku jsou integrovány dva
oddìlené okruhy, jeden pro ohøev vody topné a druhý vody uitkové, pøièem není potøeba mít v kotli trojcestný ventil. Toto
patentem chránìné, technické øeení tepelného výmìníku tak umoòuje soubìný ohøev topné i uitkové vody. Kotle QUANTUM
Q7K díky tomu zajiují maximální úèinnost.

POUITÉ MATERIÁLY

Odlitek výmìníku tepla je vyroben ze speciální hliníkové slitiny dlouhodobì odolávající vysokým teplotám procesu spalování plynu.
Integrované okruhy pro ohøev topné a uitkové vody jsou mìdìné.

UNIKÁTNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Oddìlený ohøev topné a uitkové vody probíhá souèasnì, dochází tak k maximálnímu ochlazení spalin a optimálnímu vyuití
kondenzaèního tepla. Konstrukce výmìníku tepla zajiuje minimalizaci tepelných ztrát a optimální pøenos tepla. Úèinnost v reimu
ohøevu uitkové vody dosahuje a 95,8%, úèinnost v reimu ohøevu topné vody dosahuje 108,0%.

NENÁROÈNOST, SPOLEHLIVOST

Dlouhodobì vyvíjen a léty provozu provìøený tepelný výmìník, jako unikátní srdce kotlù QUANTUM Q7K, zajiuje spolehlivou
záruku klíèových dílù po dobu a 15 let. Spolehlivost spoèívá v jednoduchosti, QUANTUM Q7K pøedstavuje jediný typ kotle s oddìleným
ohøevem topné a uitkové vody.

JEDNODUCHÁ INSTALACE
A ÚDRBA

Kotle QUANTUM Q7K lze snadno instalovat ve Vaem domovì a pøizpùsobit poadavkùm na prostor a funkci. Monost instalace
a integrace kotlù do kuchyòské linky, vechny díly jsou demontovatelné z pøední strany po demontái èelního krytu, údrba nebyla
nikdy tak jednoduchá.

KOMFORTNÍ REGULACE

Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K splòují vekeré poadavky na pøípravu teplé vody jak pro vytápìní, tak pro spotøebu. Kotle pracují
ve zcela automatickém reimu a mají jednoduché intuitivní ovládání. Jsou vybaveny øídící jednotkou Siemens pracující s protokolem
OpenTherm. Spojitá regulace tepelného výkonu umoòuje dodávku tepla zcela dle Vaí potøeby.

VZDÁLENÝ PØÍSTUP PRO
MANAGEMENT KOTLÙ

Pro vzdálené ovládání stavu kotle a jeho management bezdrátovými komunikaèními prostøedky slouí modul RF. Pouití vzdáleného
pøístupu umoòuje na dálku snadno identifikovat zaøízení, jeho aktuální provozní stav a stanovit optimální údrbu. Technologie
umoòuje zajistit údrbu kondenzaèního kotle jak podle pøedem plánovaných prohlídek, tak podle aktuálního stavu zaøízení.
Bezdrátová technologie umoòuje pøenos informací nejkratí cestou mezi kotlem a místem vzdáleného pøístupu. Kadý kotel lze
vzdálenì ovládat prostøednictvím chytrých telefonù. Jde o efektivní formu úèinného monitoringu, která etøí èas a peníze.

POADAVKY NA MÍSTO INSTALACE

Spotøebièe v provedení turbo je moné umísovat ve vech místnostech, bez ohledu na jejich objem a monost vìtrání, v souladu
s TPG 704 01 (Odbìrná plynová zaøízení a spotøebièe na plynná paliva v budovách) a ÈSN 38 6405 (Plynová zaøízení. Zásady
provozu).

ODVOD SPALIN

Odvod spalin je tøeba provést v souladu s ÈSN 73 4201 (Komíny a kouøovody - Navrhování, provádìní a pøipojování spotøebièù
paliv).
ENERGETICKÉ TÍTKY
Výrobky pro ohøev vody a vytápìní
pro domácnosti a podobné pouití
musí být opatøeny energetickým
títkem, na kterém je uvedena
energetická tøída a dalí dùleité
parametry výrobku. Energetickát
øída musí být také uvedena na
pøísluné technické dokumentaci,
reklamních a propagaèních
materiálech.
Znaèka
EKODESIGN (ErP)
Smìrnice ErP stanovuje minimální
energetickou úroveò, které musí
výrobky pro ohøev vody a vytápìní
dosáhnout pro oznaèení CE
a uvedení na evropský trh.

Model
Deklarovaný
zátìový
profil

Energetická
tøída
ENERGETICKÝ TÍTEK VÝROBKU
Tøída A oznaèuje výrobky s nejvyí úèinností.
Kromì energetické tøídy poskytují títky dalí informace, které
mohou být uiteèné pro koncové uivatele pøi výbìru nejúèinnìjího
produktu a produktu s nejmením dopadem na ivotní prostøedí
(napø. spotøeba energie v rùzných klim. oblastech, hluènost, atd.).

Hladina
akustického
výkonu
Roèní
spotøeba
elektrické
energie
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Kombinovaný kondenzaèní kotel s uzavøenou spalovací komorou a prùtokovým ohøevem vody ................................ 5
Q7K-SOLO-HRE Kompaktní kondenzaèní kotel s uzavøenou spalovací komorou pro vytápìní ......................................................................... 6
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+ ZÁSOBNÍK
Q7K-HRE
Kompaktní kondenzaèní kotel pro vytápìní a ohøev vody (kotlíkové dotace) .......................................................................... 9
Q7K-HR
Kondenzaèní kotel pro vytápìní a ohøev vody ....................................................................................................................................... 10
DESATERO kondenzanèních kotlù QUANTUM .................................................................................................................................................................................... 11
Pøíklad zapojení hydraulické kaskády .................................................................................................................................................................................................. 11

VYSVÌTLIVKY
Kondenzaèní.
Tichý provoz.
Vhodné pro domácnosti.
Low NOx - plní pøísné emisní limity do 56 mg/kWh NOx platné od 26. 9. 2018.

5

Záruka (poèet let).

108

Uèinnost ohøívaèe v %.

5

Emisní tøída NOx.
Energy Related Products - uplatòování úspor energie na produkt, které má bìhem pouití dopad na spotøebu energie.
CE - spotøebièe splòují legislativní poadavky EU.
Info - doplòující informace.
Upozornìní.
Zaøazen do programu Kotlíkové dotace.
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Kondenzaèní kotel s uzavøenou spalovací komorou
pro vytápìní
Záruka 5 let na výmìník tepla a 2 roky na ostatní díly.

Tøída
ErP

Jmenovitý
pøíkon
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 80/60° C
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 50/30° C
[kW]

Objem
int. expanzní
nádoby [l]

Elektrický pøíkon
stand by / provozní / maximální
[W]

A
A
A

3,9 - 13,1
7,2 - 24,6
8,7 - 29,1

3,4 - 11,5
6,3 - 21,4
8,5 - 28,1

3,8 - 12,0
6,9 - 21,7
9,3 - 28,7

6,0
6,0
6,0

2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80

Q7K-12-SOLO
Q7K-22-SOLO
Q7K-28-SOLO

Typ kotle
Q7K-12-SOLO
Q7K-22-SOLO
Q7K-28-SOLO

Elektrické pøipojení:
Elektrické krytí:
Kategorie spotøebièe typu:

Rozmìr
A
[mm]

Rozmìr
B
[mm]

Rozmìr
C
[mm]

koaxiálního
odtahu spalin
[mm]

dìleného
odtahu spalin
[mm]

Hmotnost
[kg]

750
750
810

640
640
700

270
270
270

125/80 (100/60)
125/80 (100/60)
125/80(100/60)

80
80
80

32
34
39

230 / 50 V/Hz
IPX4D
C13, C33, C43, C53, C83

108

POPIS
Kotle se vyrábìjí podle norem a pøedpisù EU a splòují poadavky na udìlení oznaèení CE. Výrobce má
udìlen certifikát ISO 9001. Kotle jsou svým výkonem urèeny k vytápìní a ohøevu vody v rodinných domech
a vìtích bytech. Lze je s výhodou kombinovat se solárními systémy. Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K
jsou standardnì vybaveny øídící jednotkou Siemens s protokolem OpenTherm umoòující komunikaci
øídící jednotky kotle s prostorovým regulátorem, velký rozsah plynulé modulace výkonu vèetnì ekvitermní
regulace. Mezi doporuèené prostorové regulátory patøí regulátory Siemens a Elektrobock. Vechny
varianty kotlù SOLO urèené pouze pro vytápìní lze pro zajitìní pøípravy teplé vody doplnit o externí
nepøímotopný zásobník TV volitelného objemu a provedení.

5

ODTAH SPALIN
Monosti odtahu spalin - kategorie C13, C33, C43, C53, C83.

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 80/125
mm, maximální povolená délka odtahu je 18 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).

a
b
d
f

- odvod kondenzátu
- výstup topení
- pøipojení plynu
- zpáteèka topení

32
22
15
22

C

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 60/100
mm, maximální povolená délka odtahu je 11 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).

135

Údaje v tabulkách jsou pouze orientaèní, skuteèné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohøev bez odbìru vody.
Pojistný ventil není souèástí dodávky, je moné ho objednat samostatnì. Kotle jsou dodávány
standardnì seøízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.
4

Composite

200

115
150

*) Na kadé koleno 90 ° je tøeba odeèíst 4 m, na koleno 45 ° 2 m
z celkové povolené délky.

Montání set pro uzavírací ventily, obj. è. 093327
(volitelné pøísluenství)

450
120 120 90
65

* Paralelní zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 2 x 80
mm, maximální povolená délka odtahu je 38 m. Není nutné
pouít ádný adaptér.

A
B

65 b, d, f
30/35 a

50 130 130 80
a b
d
f
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Typ kotle
Q7K-28-24-COMBI
Q7K-36-30-COMBI

záruka

Tøída
ErP
A/A
A/A

Typ kotle
Q7K-28-24-COMBI
Q7K-36-30-COMBI

Elektrické pøipojení:
Elektrické krytí:
Kategorie spotøebièe typu:
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Kombinovaný kondenzaèní kotel s uzavøenou spalovací
komorou a prùtokovým ohøevem vody
Záruka 5 let na výmìník tepla a 2 roky na ostatní díly.

Deklarovaný
zátìový
profil
XL
XL

Jmenovitý
pøíkon
[kW]
7,9 - 31,7
8,0 - 36,3

Rozsah TV
80/60°C
[kW]
6,9 - 22,6
7,0 - 26,2

Rozsah TV
50/30°C
[kW]
7,5 - 23,0
7,7 - 26,8

Mnoství TV
minimální
[l]
2,0
2,0

Mnoství TV
pro teplotu vody
60°C [l/min]
7,5
9,0

Mnoství TV
pro teplotu vody
40°C [l/min]
12,5
15,0

Objem
int. expanzní
nádoby [l]
6,0
6,0

Elektrický pøíkon
stand./provoz./max.
[kW]
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80

Rozmìr
A
[mm]

Rozmìr
B
[mm]

Rozmìr
C
[mm]

Koaxiálního
odtahu spalin
[mm]

Dìleného
odtahu spalin
[mm]

Hmotnost
[kg]

750
750

640
640

270
270

125/80 (100/60)
125/80 (100/60)

80
80

36
39

230 / 50 V/Hz
IPX4D
C13, C33, C43, C53, C83

108

POPIS
Kotle se vyrábìjí podle norem a pøedpisù EU a splòují poadavky na udìlení oznaèení CE. Výrobce má
udìlen certifikát ISO 9001. Kotle typu QUANTUM Q7K COMBI jsou urèené pro vytápìní a souèasný prùtokový
ohøev teplé uitkové vody v rodinných domech a vìtích bytech.. Lze je s výhodou kombinovat se solárními
systémy. Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K COMBI jsou standardnì vybaveny øídící jednotkou Siemens
s protokolem OpenTherm umoòující komunikaci øídící jednotky kotle s prostorovým regulátorem, velký
rozsah plynulé modulace výkonu vèetnì ekvitermní regulace. Mezi doporuèené prostorové regulátory
patøí regulátory Siemens a Elektrobock. Pouití nezávislého okruhu pro ohøev TV sniuje poèet
konstrukèních dílù kotle, odstraòuje potøebu øízeného tøícestného pøepínacího ventilu nutného u kotlù
pracujících s externím deskovým výmìníkem a umoòuje jeho snadné èitìní v oblastech s tvrdou vodou.

5

ODTAH SPALIN
Monosti odtahu spalin - kategorie C13, C33, C43, C53, C83.

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 80/125
mm, maximální povolená délka odtahu je 18 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).

a
b
c
d
e
f

- odvod kondenzátu
- výstup topení
- výstup teplé vody
- pøipojení plynu
- vstup studené vody
- zpáteèka topení

32
22
15
15
15
22

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 60/100
mm, maximální povolená délka odtahu je 11 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).

450
120 120 90
65

* Paralelní zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 2 x 80
mm, maximální povolená délka odtahu je 38 m. Není nutné
pouít ádný adaptér.

C
135

200

115

Montání set pro uzavírací ventily, obj. è. 093327
(volitelné pøísluenství)

Údaje v tabulkách jsou pouze orientaèní, skuteèné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohøev bez odbìru vody.
Pojistný ventil není souèástí dodávky, je moné ho objednat samostatnì. Kotle jsou dodávány
standardnì seøízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

150

*) Na kadé koleno 90 ° je tøeba odeèíst 4 m, na koleno 45 ° 2 m
z celkové povolené délky.

A
B

65 b, d, f
50 c, e
30/35 a

50 65 65 65 65 80
a b c d e f

5

Composite
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Typ kotle
Q7K-12-SOLO-HRE
Q7K-18-SOLO-HRE
Q7K-24-SOLO-HRE
Q7K-30-SOLO-HRE
Q7K-48-SOLO-HRE

Typ kotle
Q7K-12-SOLO-HRE
Q7K-18-SOLO-HRE
Q7K-24-SOLO-HRE
Q7K-30-SOLO-HRE
Q7K-48-SOLO-HRE

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kompaktní kondenzaèní kotel s uzavøenou spalovací
komorou pro vytápìní

záruka

Záruka 5 let na výmìník tepla a 2 roky na ostatní díly.

Tøída
ErP

Jmenovitý
pøíkon
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 80/60° C
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 50/30° C
[kW]

Objem expanzní nádoby
(volitelné pøísluenství)
[l]

Elektrický pøíkon
stand by / provozní / maximální
[W]

A
A
A
A
A

3,5 - 11,8
5,6 - 18,7
7,1 - 23,7
7,2 - 27,3
7,8 - 42,5

3,4 - 11,5
5,4 - 17,8
6,9 - 22,8
7,1 - 26,3
7,7 - 40,9

3,8 - 12,0
5,9 - 18,5
7,6 - 23,4
7,8 - 27,1
8,5 - 42,2

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 80 / 135

Rozmìr
H
[mm]

Rozmìr
h
[mm]

Koaxiálního
odtahu spalin
[mm]

Dìleného
odtahu spalin
[mm]

Hmotnost
[kg]

Kód
pro kotlíkové
dotace

590
590
650
710
710

517
517
577
637
637

125/80 (100/60)
125/80 (100/60)
125/80 (100/60)
125/80 (100/60)
125/80 (100/60)

80
80
80
80
80

30
30
33
36
36

SVT 20609
SVT 20610
SVT 24407
SVT 20611
SVT 20612

Zaøazen do programu Kotlíkové dotace.

Kryt pøipojení
Elektrické pøipojení:
Elektrické krytí:
Kategorie spotøebièe typu:

Rám s expanzní nádobou

230 / 50 V/Hz
IPX4D
C13, C33, C43, C53, C83

Obj.è.
093437 (S)
093447 (M)
Obj.è. 18 cm 093107, 24 cm 092677 (volitelné pøísluenství) 093457 (L)

107

POPIS
Kotle se vyrábìjí podle norem a pøedpisù EU a splòují poadavky na udìlení oznaèení CE. Výrobce má
udìlen certifikát ISO 9001. Kotle typu QUANTUM Q7K COMBI HRE jsou urèené pro vytápìní ohøev teplé
uitkové vody v rodinných domech a vìtích bytech. iroký sortiment výkonù a minimální rozmìry
umoòují optimální výbìr kotle s ohledem na individuální poadavky na instalaci v rùzných typech objektù
a v rùzných podmínkách. Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K jsou standardnì vybaveny øídící jednotkou
Siemens s protokolem OpenTherm umoòující komunikaci øídící jednotky kotle s prostorovým regulátorem,
velký rozsah plynulé modulace výkonu vèetnì ekvitermní regulace. Mezi doporuèené prostorové regulátory
patøí regulátory Siemens a Elektrobock. Vechny varianty kotlù SOLO urèené pouze pro vytápìní lze pro
zajitìní pøípravy teplé vody doplnit o externí nepøímotopný zásobník TV volitelného objemu a provedení.

5

ODTAH SPALIN
Monosti odtahu spalin - kategorie C13, C33, C43, C53, C83.

*) Na kadé koleno 90 ° je tøeba odeèíst 4 m, na koleno 45 ° 2 m
z celkové povolené délky.

450
120
225
65

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 60/100
mm, maximální povolená délka odtahu je 11 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).

22
22
15
32
80

247

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 80/125
mm, maximální povolená délka odtahu je 18 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (je souèástí balení).

a - vstup do topení
b - zpáteèka z topení
c - pøipojení plynu
d - odvod kondenzátu
z1- dìlený odtah spalin
z2- koaxiální odtah spalin

185 z1
170 z2

200
113,5
135 75

* Paralelní zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 2 x 80
mm, maximální povolená délka odtahu je 38 m. Není nutné
pouít ádný adaptér.

Montání set vèetnì uzavíracích ventilù
s dopoutìním, obj. è. 093827
(volitelné pøísluenství)
Montání set pro uzavírací ventily s dopoutìním
obj. è. 093667 (volitelné pøísluenství)

h

Údaje v tabulkách jsou pouze orientaèní, skuteèné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohøev bez odbìru vody.
Pojistný ventil není souèástí dodávky, je moné ho objednat samostatnì. Kotle jsou dodávány
standardnì seøízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.
6

Composite

75 d
50 a, b, c

18
130 130 77

50
da

c

b

H
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Q7K-COMBI
HRE
5

2

záruka

Typ kotle

Tøída
ErP

Q7K-24-18-COMBI-HRE
Q7K-28-24-COMBI-HRE
Q7K-36-30-COMBI-HRE

A/A
A/A
A/A

Typ kotle
Q7K-24-18-COMBI-HRE
Q7K-28-24-COMBI-HRE
Q7K-36-30-COMBI-HRE

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kompaktní kombinovaný kondenzaèní kotel s uzavøenou
spalovací komorou a prùtokovým ohøevem vody
Záruka 5 let na výmìník tepla a 2 roky na ostatní díly.

Deklarovaný Jmenovitý
zátìový pøíkon
profil
[kW]
L
XL
XL

6,1 - 21,0
7,8 - 27,0
8,0 - 31,5

Rozsah TV
80/60°C
[kW]

Rozsah TV Mnoství TV
50/30°C minimální
[kW]
[l]

5,4 - 17,8
6,9 - 22,8
7,1 - 26,3

5,9 - 18,5
7,6 - 23,4
7,8 - 27,1

Mnoství TV
pro teplotu vody
60°C [l/min]

2,0
2,0
2,0

6,0
7,5
9,0

Mnoství TV
pro teplotu vody
40°C [l/min]

Objem
int. expanzní
nádoby [l]

Elektrický pøíkon
stand./provoz./max.
[kW]

8,0
8,0
8,0

2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80

10,0
12,5
15,0

Rozmìr
H
[mm]

Rozmìr
h
[mm]

Koaxiálního
odtahu spalin
[mm]

Dìleného
odtahu spalin
[mm]

Hmotnost
[kg]

Kód
pro kotlíkové
dotace

590
650
710

517
577
637

125/80 (100/60)
125/80 (100/60)
125/80 (100/60)

80
80
80

30
33
36

SVT 20613
SVT 24408
SVT 20614

Zaøazen do programu Kotlíkové dotace.

Kryt pøipojení
Elektrické pøipojení:
Elektrické krytí:
Kategorie spotøebièe typu:

Rám s expanzní nádobou

230 / 50 V/Hz
IPX4D
C13, C33, C43, C53, C83

Obj.è.
093437 (S)
093447 (M)
Obj.è. 18 cm 093107, 24 cm 092677 (volitelné pøísluenství) 093457 (L)

107

POPIS
Kotle se vyrábìjí podle norem a pøedpisù EU a splòují poadavky na udìlení oznaèení CE. Výrobce má udìlen
certifikát ISO 9001. Kotle typu QUANTUM Q7K COMBI HRE jsou urèené pro vytápìní a souèasný prùtokový
ohøev teplé uitkové vody v rodinných domech a vìtích bytech. iroký sortiment výkonu a minimální
rozmìry umoòují optimální výbìr kotle s ohledem na individuální poadavky na instalaci v rùzných typech
objektù a v rùzných podmínkách. Kondenzaèní kotle QUANTUM Q7K jsou standardnì vybaveny øídící jednotkou
Siemens s protokolem OpenTherm umoòující komunikaci øídící jednotky kotle s prostorovým regulátorem,
velký rozsah plynulé modulace výkonu vèetnì ekvitermní regulace. Mezi doporuèené prostorové regulátory
patøí regulátory Siemens a Elektrobock. Pouití nezávislého okruhu pro ohøev TV sniuje poèet konstrukèních
dílù kotle, odstraòuje potøebu øízeného tøícestného pøepínacího ventilu nutného u kotlù pracujících s externím
deskovým výmìníkem a umoòuje jeho snadné èitìní v blastech s tvrdou vodou.

5

ODTAH SPALIN
Monosti odtahu spalin - kategorie C13, C33, C43, C53, C83.

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 60/100
mm, maximální povolená délka odtahu je 11 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (není souèástí balení).
*) Na kadé koleno 90 ° je tøeba odeèíst 4 m, na koleno 45 ° 2 m
z celkové povolené délky.
Montání set vèetnì uzavíracích ventilù
s dopoutìním, obj. è. 093827
(volitelné pøísluenství)

22
22
15
15
15
32
80

65

450
120
225
247

* Koaxiální zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 80/125
mm, maximální povolená délka odtahu je 18 m, nutné pouít
koaxiální adaptér (je souèástí balení).

a - vstup do topení
b - zpáteèka z topení
c - pøipojení plynu
d - studená voda
e - teplá voda
f - odvod kondenzátu
z1- dìlený odtah spalin
z2- koaxiální odtah spalin
185 z1
170 z2

200
113,5
135 75

* Paralelní zapojení  odtah spalin a pøívod vzduchu 2 x 80
mm, maximální povolená délka odtahu je 38 m. Není nutné
pouít ádný adaptér.

Montání set pro uzavírací ventily s dopoutìním
obj. è. 093667 (volitelné pøísluenství)

h

H

Údaje v tabulkách jsou pouze orientaèní, skuteèné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohøev bez odbìru vody.
Pojistný ventil není souèástí dodávky, je moné ho objednat samostatnì. Kotle jsou dodávány
standardnì seøízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

Composite

75 d
50 a, b, c
30 d, e

50

18
65 65 65 65 77
f a e c d b

7
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Q7K-SOLO-HRE
+ZÁSOBNÍK
5

2

Typ kotle

Y

CM

MY

CY CMY

K

Sestava kompaktního kondenzaèního kotle
a zásobníku teplé vody

záruka

Q7K-12-SOLO-HRE
Q7K-18-SOLO-HRE
Q7K-24-SOLO-HRE
Q7K-30-SOLO-HRE

M

Záruka 5 let na výmìník tepla a 2 roky na ostatní díly.

Tøída
ErP

Jmenovitý
pøíkon
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 80/60° C
[kW]

Rozsah nastavení
tepelného výkonu 50/30° C
[kW]

Objem expanzní nádoby
(volitelné pøísluenství)
[l]

Elektrický pøíkon
stand by / provozní / maximální
[W]

A
A
A
A

3,5 - 11,8
5,6 - 18,7
7,1 - 23,7
7,2 - 27,3

3,4 - 11,5
5,4 - 17,8
6,9 - 22,8
7,1 - 26,3

3,8 - 12,0
5,9 - 18,5
7,6 - 23,4
7,8 - 27,1

8,0
8,0
8,0
8,0

2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80
2 / 40 / 80

Typ sestavy

Tøída
ErP

Deklarovaný
zátìový
profil

Objem
zásobníku
[l]

Teplosmìnná
plocha výmìníku
[m2]

Jmenovitý výkon
80° C, 720 l/h
[kW]

Doba ohøevu
výmìníkem
10-60° C [min]

Hmotnost
zásobníku
[kg]

Q7K-12-COMFORT-100
Q7K-18-COMFORT-100
Q7K-24-COMFORT-100
Q7K-30-COMFORT-100
Q7K-12-COMFORT-125
Q7K-18-COMFORT-125
Q7K-24-COMFORT-125
Q7K-30-COMFORT-125

A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B

L
L
XL
XL
L
L
XL
XL

95
95
95
95
115
115
115
115

1,08
1,08
1,08
1,08
1,45
1,45
1,45
1,45

24
24
24
24
32
32
32
32

30
18
15
15
36
22
17
15

58
58
58
58
70
70
70
70

Kryt pøipojení
Elektrické pøipojení:
Elektrické krytí:
Kategorie spotøebièe typu:

Rám s expanzní nádobou

230 / 50 V/Hz
IPX4D
C13, C33, C43, C53, C83

Obj.è.
093437 (S)
093447 (M)
Obj.è. 18 cm 093107, 24 cm 092677 (volitelné pøísluenství) 093457 (L)

107

POPIS
Nejkomfortnìjí a dnes nejrozíøenìjí variantou pro centrální zásobování teplou pitnou vodou je sestava
kotle a nepøímo ohøívaného zásobníku, která poskytuje øadu výhod. Mezi nì patøí monost napojení
cirkulaèního okruhu, dostateèné mnoství teplé vody na více místech souèasnì. Zároveò tento zpùsob
etøí náklady a energii, jeliko trvalá zásoba teplé vody v izolovaném zásobníku znamená sníení poètù
startù kotle a tím i jeho opotøebovávání a souèasnì sníení spotøeby plynu.

5

Ideálním doplòkem kotlù QUANTUM jsou stacionární
zásobníky øady OKH. Optimálním pro kombinaci se
závìsnými kotli niích výkonù jsou pak hranaté
ohøívaèe s horním pøipojením OKH 100 a OKH 125,
které mají sklokeramickou glazuru vnitøní nádoby
a trubkového výmìníku, vysoce úèinnou izolaci
z bezfreonové tvrdé PUR pìny a povrchový krycí
plá z hladkého plastu. Hoøèíková anodová
ochrana zaruèuje dlouhou ivotnost ohøívaèe.

a
b
c
d
e

- výstup topení
- vstup studené vody
- cirkulace
- výstup TV
- zpáteèka topení

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

556

78

95
142

275
151
ab c d e

520

8

Composite

127

COMFORT 125 = 1052 mm

COMFORT 100 = 887 mm

Pojistný ventil není souèástí dodávky, je moné ho objednat samostatnì. Kotle jsou dodávány
standardnì seøízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

5-15

127

Údaje v tabulkách jsou pouze orientaèní, skuteèné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohøev bez odbìru vody.

5-15

520
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Q7K-HRE

Kompaktní kondenzaèní kotel
Pro vytápìní a ohøev vody

KÓD

Q7K-24-18- COMBI-HRE
Q7K-28-24 - COMBI-HRE
Q7K-36-30- COMBI-HRE
Q7K-12-SOLO-HRE
Q7K-18-SOLO-HRE
Q7K-24-SOLO-HRE
Q7K-30-SOLO-HRE
Q7K-48-SOLO-HRE

SVT20613
SVT24408
SVT20614
SVT20609
SVT20610
SVT24407
SVT20611
SVT20612

zemní plyn
propan

moderní
bezdrátové
ovládání a øízení
spotøebièù

kompaktní rozmìry díky konstrukci výmìníku tepla
oddìlené okruhy pro topení a ohøev vody
zapojení do sestavy se zásob. na teplou vodu
monost zapojení do kaskády
ErP tøída A, záruka na výmìník tepla 5 let
nízké emisní limity a spotøeba energie
jednoduchý servis a údrba

a

NÁZEV

KOTLÍKOVÉ

85% DOTACE

Získejte pøíspìvek ve výi a 85 % nákladù.

Teplosmìnný výmìník
v provedení Combi

Plynové kondenzaèní kotle Q7K jsou nejoblíbenìjí kotle na naem trhu, a to díky unikátnímu teplosmìnnému výmìníku. Pøedností
tohoto výmìníku je jeho snadná údrba, èitìní a servis. Plynový kondenzaèní kotel se dodává ve dvou variantách. Varianta Solo je
s vyuitím teplosmìnného výmìníku pouze pro pøípravu otopné vody pro vytápìní s jednou trubkou. Varianta Combi s vyuitím
teplosmìnného výmìníku pro pøípravu otopné vody pro vytápìní v jedné trubce a zvlá trubka pro ohøev teplé uitkové vody. Souèástí
kotle tak nemusí být ádný trojcestný pøepínací ventil.
Teplosmìnný výmìník v provedení Combi
Výhodou oddìlených trubek je jejich èitìní a nezávislý provoz pøi ohøevu otopné vody a ohøevu teplé uitkové vody. Jeliko oddìlený
ohøev topné a uitkové vody probíhá souèasnì, dochází tak k maximálnímu ochlazení spalin a optimálnímu vyuití kondenzaèního tepla.
Konstrukce výmìníku tepla zajiuje minimalizaci tepelných ztrát a optimální pøenos tepla. Úèinnost v reimu ohøevu uitkové vody
dosahuje a 95,8 %, úèinnost v reimu ohøevu topné vody dosahuje 107 %. Prostorová dostupnost pro servis naich plynových
kondenzaèních kotlù je plnì dostaèující a zajiující rychlý a bezpeèný servis. Proto jsou nae plynové kondenzaèní kotle vyhledávané
jak pro náhradu stávajích øeení, tak pro zcela nové instalace.
9

Composite
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Q7K-HR

M
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INTEGROVANÁ
EXPANZNÍ
NÁDOBA 6L

Kondenzaèní kotel

zemní plyn
propan

Pro vytápìní a ohøev vody

mimoøádnì tichý provoz
kompaktní rozmìry - výmìník tepla
oddìlené okruhy pro topení a ohøev vody
vysoká úèinnost 108%, ERP tøída A
integrovaná expanzní nádoba 6l
NOx  splòující tøídu NOx 5
nízké emisní limity a spotøeba energie
jednoduchý servis a údrba

POPIS
Pøi konstrukci nového regulátoru PT52 jsme vyuili vech znalostí a zkueností
z pìtiletého vývoje, výroby a prodeje tìchto výrobkù. Do pøístroje jsme
zakomponovali praktické zkuenosti Vás uivatelù. PT52 Vám nabídne komfort
v plynulém a ekvitermním ovládání kotle. S tímto regulátorem vyuijete vech
vlastností, které nabízí Vá moderní kotel s OT+ komunikací a plynulým øízením
výkonu.
PT52 Programovatelný termostat s komunikací Opentherm plus (OT+) PT52
si povídá s kotlem a vzájemnì si pøedávají informace. Kotel posílá do regulátoru
informaci o venkovní teplotì, teplotu vody pro UT i TUV, zpáteèky a prùtok
kotlem. Regulátor PT52 shromaïuje informace o aktuální teplotì v místnosti,
rychlosti zmìn. Podle daných informací, nastavených konstant urèí optimální
teplotu UT a tento poadavek pak pøedá do kotle. Je tak optimalizována
teplota vody. Pøístroj umí optimalizovat dobu zapnutí vytápìní. Napø. pøicházíte
domù v 16 hod a poadujete teplotu 21 °C. Pøístroj neustále vyhodnocuje
rychlost zmìn a zapne topení s takovým pøedstihem, aby bylo dosaeno
poadované teploty v poadovanou dobu.

10

Composite

prostorový
termostat PT 52

Prostorový termostat PT 52

velký podsvícený displej s intuitivní navigací v èetinì
9 týdenních programù pro UT 6 teplotních zmìn na den
optimalizace provozu funkce pøedèasného zapnutí
výbìr druhu regulace podle místnosti nebo ekvitermní regulace
1-týdenní program pro TUV 3 teplotní zmìny na den
úspory energie a 30% - rychlá návratnost investice
reim dovolená, zámek kláves
rychlá zmìna poadované teploty
korekce aktuální teploty
suma provozních hodin
auto zmìna na letní/zimní èas
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2

3

8

1

Y

DESATERO kondenzanèních kotlù QUANTUM

5

10

M

7

1

Nae kondenzaèní kotle jsou vyrobeny tak, aby díky konstrukènímu
øeení vydrely co nejdéle. Výmìník tepla je konstrukènì vyroben tak,
e po celých 20 letech nedolo k mechanickému selhání èi pokození.

6

Nae kotle neobsahují ádné souèásti navíc, které mohou být zdrojem
závad. Napøíklad neobsahují pøepínací ventil, ádný automatický
odvzduòovací ventil a ádný sekundární teplovodní výmìník tepla.

2

Nae kondenzaèní kotle jsou neúnavnými pracovníky. Vechny kondenzují
100% èasu v reimech pøípravy otopné vody a teplé uitkové vody.
ádný jiný kotel toto neumí.

7

Nae kotle obsahují pouze tøi plastové souèásti: tlakový senzor, zapalovací
modul a vnitøní odvod spalin.

3

Nae kondenzaèní kotle sniují emise o 20 % a oproti ostatním
kondenzaèním kotlùm sniují náklady na energii o dalích 5 %.

8

Nae kotle v provedení Q7K-HR-COMBI a Q7K-HRE-COMBI mají
samostatné, na sobì nezávislé, topné okruhy na pøípravu otopné vody
a na pøípravu teplé uitkové vody. Tato výhoda zajiuje neustálou
dodávku teplé uitkové vody, i kdy vznikne závada na èerpadle.

4

Ji dnes kondenzaèní kotle splòují pøísné emisní limity NOx a jsou zaøazené
do emisní tøídy 5.

9

Ná kotel se skládá pouze z 12 komponent, vèetnì ètyø pohyblivých
èástí. Tedy nikdy nebudete potøebovat mnoho náhradních dílù. A cenová
úroveò náhradních dílù je cenovì dostupná pro kadého.

5

Nae kotle mají výjimeèný prùtok, dokonce i v oblastech,
kde je tlak vody jen 0,2 baru. Mohou se instalovat do otevøených
teplovodních soustav ji pøi tlaku 0,5 baru, kdy je kotel stále
v èinnosti.

10

Nae kotle jsou velmi flexibilní a s propojením chytrého termostatu
RDS110 získáte pøehled a kontrolu nad náklady vytápìní, a pøedevím
získáte více komfortu.

Pøíklad zapojení hydraulické kaskády

2x kondenzaèní kotel QUANTUM Q7K SOLO HRE, 1x anuloid, 1x zásobník TUV 1x MIX, regulace SIEMENS
B1 èidlo nábìhu T01
B3 horní idlo TUV
B9 èidlo venklovní teploty
B10 èidlo spoleèné teploty nábìhu
Y1/2 smìovaè T01 (ventil VXP45.. + pohon SSC31)
Q2 èerpadlo T01
Q3 èerpadlo TUV

11

Composite
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QUANTUM, a.s.

Plynové ohøívaèe vody
ZÁSOBNÍKOVÉ
Q7EU-NORS - NRRS
Q7EU-NORS/E - NBRS/E - NRRS/E
Q7EU-NODS/E
Q7EUE
Q7EU
Q7EU-KMZ/E
Q7EU-NODZ/E
Q7EU-80-VENT-C, Q7EU-120-VENT-C
Q7EU-160-VENT-C a Q7EU-800-VENT-C

Kondenzaèní plynové kotle
Q7K-SOLO
Q7K-COMBI
Q7K-SOLO HRE
Q7K-COMBI HRE
Q7K- SESTAVA COMFORT 100-COMFORT 125

Akumulaèní nádre
Q7-ZJV
Q7-ZDV
Q7-ZBV
Q7-ZVN

KONDENZAÈNÍ
ICW
IR
Q7C
Q7SU
Theta modul

quantumas.cz

quantumas.sk

QUANTUM, a.s., Brnìnská 122/212, 682 01 Vykov, tel.: +420 517 343 363
QUANTUM Heating s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, tel.: +421 904 009 798

Composite
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