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Příloha 1 - Kombinované kotle Atmos 

Kombinované kotle Atmos na zplyňování dřeva, pelety, zemní plyn a lehký topný 

olej splňující třídu 3 dle EN 303-5 

Konstrukce kotle 

Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. 

Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických 

zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu 

osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. 

Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš 

neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod 

spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. 

Výhody kotlů ATMOS 

• možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na 

kotli dřevo + pelety, dřevo + zemní plyn, dřevo + ETO  

• možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium  

• vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako 

u speciálních kotlů na ETO, zemní plyn nebo pelety (až 92,3 % při 

jmenovitém výkonu) 

• levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení 

a odkouření ( komín ) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky 

výhodnější 

• malý zastavěný prostor - oproti více kotlům  

• jeden komín a kouřovod  

• ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3 

• dotovaný kotel – pouze v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety 
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Příloha 2 – Kotel na slámu VESCO S 

 

Popis kotle 

Kotel VESKO-S je samostatný celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část 

kolte tvoří skříň roštů, stěny spalovací komory jsou chlazené vodou. Rošt je chlazený 

spalovacím vzduchem, je ovládán hydraulickým mechanismem. Spaliny nejprve prochází 

prvním tahem konvenčního výměníku, dále postupují do dvoutahového odděleného 

vodního výměníku. Spaliny jsou z kotle odsávány přes systém odprášení spalinovým 

ventilátorem a jsou odváděny do komína.  

Hlavní části kotle 

1. Zakladač paliva 

2. Dopravník slámy 

3. Stříhací mechanismus 

4. Branka 

5. Šikmý suvný rošt 

6. Přívod spalovacího vzduchu 

7. Zapalovací klenba 

8. Spalovací komora 

9. Oddělený výměník 

10. Dopravník popele 
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Příloha 3 – Kotel na štěpky VESCO B 

 

Popis kotle 

Je samonosný celosvařované skříňové konstrukce. Kotel VESKO-B spaluje 

biomasu na přesuvném roštu, nad kterým vhodně tvarovaná klenba vyvozuje protiproudé 

uspořádání spalin, které napomáhá ke zkrácení doby vysušení paliva. Spodní část kotle 

tvoří ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem, je 

chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na ohništi je postaven tlakový díl. Kotel je 

opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem.  

Hlavní části kotle 

1. Vyhřívaný vstup paliva 

2. Roštová komora 

3. Trysky sekundárního vzduchu 

4. Vírová komora 

5. Dohořívací komora 

6. Trubkový výměník 

7. Vzduchové ventilátory 

8. Odvod popele 

9. Zavážecí lis paliva 

 


