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Sdružený termostat čerpadla pro systémy s akumulační nádrží
U systémů, kde je s kotlem zapojena i akumulační nádrž, je vhodné řídit oběhové čerpadlo 
mezi kotlem a nádrží nejenom podle teploty topné vody, ale i podle teploty spalin. Takto 
ovládané čerpadlo se automaticky vypne, jakmile dojde k dohoření paliva v kotli. U systémů, 
kde je chod čerpadla řízen pouze podle teploty topné vody, běží čerpadlo i po dohoření paliva 
a vypne se, až teplota topné vody klesne pod nastavenou mez. To ale způsobuje zbytečné  
a nežádoucí vychlazování akumulační nádrže přes kotel.

Základní prvky sdruženého termostatu:
Termostat kotle / sepnutí čerpadla – voda °C  - snímá teplotu vody v kotli
Termostat spalin / sepnutí čerpadla – spaliny °C - snímá teplotu spalin v kouřovodu
Havarijní termostat  - snímá teplotu vody v kotli
U každého termostatu je na stupnici zeleně označeno doporučené nastavení.

Popis funkce sdruženého termostatu:
Po zátopu v kotli se začne zahřívat topná voda a zároveň teplota spalin v kouřovodu. 
Jakmile je dosaženo teploty vody cca 65 °C a teploty spalin cca 130 °C, sepne termostat 
kotle i termostat spalin a rozjede se kotlové čerpadlo. Po nahřátí akumulační nádrže na 
požadovanou teplotu cca 80 °C již nepřikládáme, kotel dohořívá. Až teplota spalin klesne 
pod nastavenou teplotu, termostat spalin vypne čerpadlo. 
V případě, že dojde k poruše termostatu spalin nebo termostatu čerpadla, je sdružený 
termostat osazen ještě jedním termostatem, který v případě nárůstu teploty topné vody 
nad 90 °C sepne čerpadlo nezávisle na dvou předchozích termostatech.  
Žlutá kontrolka signalizuje chod čerpadla, zelená signalizuje připojení zařízení do sítě.

Montáž sdruženého termostatu:
Vhodné je přišroubovat sdružený termostat na kotel nebo do blízkosti kotle, tak aby se čidla 
sdruženého termostatu dala připojit do kotle. Pokud kotel nemá volnou žádnou teplotní 
jímku, přiložíme čidla termostatu kotle a havarijního termostatu na výstupní trubku z kotle 
(co nejblíže kotli), tak aby byl zajištěn dostatečný přenos tepla z trubky na čidla. 
Čidlo termostatu spalin připevníme ke kouřovodu (kovovým stahovacím páskem, popř. 
vázacím drátem). Do zásuvky na zadní straně přístroje zapojíme oběhové čerpadlo.

Schéma 01 
Teplá voda z kotle proudí do T-kusu u aku. nádrže, kde se větví. Část pokračuje do topení  
a zbytek do aku. nádrže. Do topení pokračuje přes třícestný termostatický nastavitelný 
ventil. Tento ventil upraví teplotu vody dle požadavku (např.: z kotle proudí voda o teplotě 
75 °C, do radiátorů požadujeme teplotu 50 °C). Pozici (16) zpětná klapka nebo elektro ventil 
doporučujeme především u systému, které fungují na samotíž. 
U těchto systémů by teplá voda z aku. nádrže stoupala do radiátorů samovolně i v okamžicích, 
kdy to není požadováno (zbytečně se vychlazuje aku. nádrž). 
Jakmile je v domě dosaženo požadované teploty, pokojový termostat vypne čerpadlo (12)  
a Veškerý výkon kotle jde do aku. nádrže. Po nahřátí aku. nádrže (cca 80 °C) přestaneme 
topit. Až kotel vyhasne sdružený termostat (2) vypne čerpadlo (6) a přestane proudit voda  
z aku. nádrže do kotle. Pro radiátory se využívá teplá voda z aku. nádrže.



Schéma 01

Schéma 02

Schéma 02 se liší oproti schématu 01 tak, že zde veškerá topná voda z kotle proudí 
do aku. nádrže, a z té pak voda proudí do bojleru a do topení.
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15 - Termostat boileru
16 - Zpětná klapka nebo elektro ventil  
17 - Termostat topení

1 -  Kotel       
2 -  Sdružený termostat čerpadla       
3 -  Pojistný ventil       
4 -  Expanzní nádoba       
5 -  Nádrž pro TUV ( boiler )       
6 -  Čerpadlo kotlového okruhu
7 -  Třícestný termostatický ventil
8 -  Akumulační nádrž 
9 -  Termostat akumulační nádrže
10 - Čerpadlo boileru
11 - Třícestný ventil (termostatický nastavitelný) 
12 - Čerpadlo otopné soustavy
13 - Otopná soustava
14 - Pokojový termostat
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1 -  Kotel       
2 -  Externí řídící jednotka kotlového čerpadla      
3 -  Pojistný ventil       
4 -  Expanzní nádoba       
5 -  Nádrž pro TUV ( boiler )       
6 -  Čerpadlo kotlového okruhu
7 -  Třícestný termostatický ventil
8 -  Akumulační nádrž 
9 -  Termostat akumulační nádrže
10 - Čerpadlo boileru
11 - Třícestný ventil (termostatický nastavitelný) 
12 - Čerpadlo otopné soustavy
13 - Otopná soustava
14 - Pokojový termostat
15 - Termostat boileru
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