
Séria P   samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

SZ20B00W
Atag P 20 S ● Kotol P 20 S, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV

1 440,00 €

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 S - 29 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 220

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

SZ20B00W

AA09100U

Atag P 20 SR ● Kotol P 20 S, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV

1 520,00 €

● Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., 

pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 S - 29 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 343

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

SZ35B00W
Atag P 35 S ● Kotol P 35 S, výkon 6,7 - 34,1 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV

1 910,00 €

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 35 S - 32 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 220

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

Volitelné príslušenstvo: 

Pozn:

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Vhodný pre veľké rodinné domy a väčšie objekty

A 

A 

A 
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Séria P   samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

SZ35B00W

AA09100U

Atag P 35 SR ● Kotol P 35 SR, výkon 6,7 - 34,1 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV

1 990,00 €

● Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., 

pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 35 S - 32 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 343

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

TZ20B00W

Atag P 20 C ● Kotol P 20 C, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

    s prietokovým ohrevom TV-10,7 L/min (pri 30°C)

1 470,00 €

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 C - 32 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 220

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

TZ20B00W

AA09000U

Atag P 20 CR ● Kotol P 20 CR, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

    s prietokovým ohrevom TV-10,7 L/min (pri 30°C)

1 560,00 €

● Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., 

pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 C - 32 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 343

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

Volitelné príslušenstvo: 

Pozn:

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

A 

A 

A 
A 

A 
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Séria P   samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

TZ20E00W

Atag P 20 EC ● Kotol P 20 EC, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s prietokovým ohrevom TV-11,6 L/min (pri 30°C)

1 690,00 €

Kotol ● Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody

obsahuje ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

   alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 EC - 34 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 220

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

TZ20E00W

AA09000U

Atag P 20 ECR ● Kotol P 20 ECR, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 %

   s prietokovým ohrevom TV-11,6 L/min (pri 30°C)

1 780,00 €

● Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., 

pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí

Kotol ● Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 20 EC - 34 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 343

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

Volitelné príslušenstvo: 

Pozn:

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník 

tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva 

ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú 

technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť  porovnatelné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu 

pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové 

dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady 

rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje 

zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník 

tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva 

ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú 

technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť  porovnatelné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu 

pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové 

dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady 

rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje 

zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.

A 

A 

A 

A 
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Séria P   samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

TZ35E00W

Atag P 35 EC ● Kotol P 35 EC, výkon 6,7 - 27,3 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 94 %

   s prietokovým ohrevom TV-17,5L/min (pri 30°C)

1 900,00 €

Kotol ● Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody

obsahuje ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

   alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 35 EC - 37 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 220

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

TZ35E00W

AA09000U

Atag P 35 ECR ● Kotol P 35 EC, výkon 6,7 - 27,3 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 94 %

   s prietokovým ohrevom TV-17,5L/min (pri 30°C)

1 990,00 €

● Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., 

pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí

Kotol ● Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody

Kotol ● Multifunkčnú reguláciu  na konštantnú teplotu,

obsahuje    alebo podľa ekvitermickej krivky

● Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

   vyústenie dymovodu s meracími otvormi

● Hmotnosť (bez vody):  P 35 EC - 37 kg

● Rozmery v/š/h:  700 / 440 / 343

Pribalené ● Montážna sada na stenu

príslušenstvo ● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● Poistný ventil 3 Bar 

● sada plochých tesnení

Volitelné príslušenstvo: 

Pozn:

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník 

tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva 

ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú 

technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť  porovnatelné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu 

pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové 

dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady 

rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje 

zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.

Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy 

Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník 

tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva 

ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú 

technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť  porovnatelné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu 

pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové 

dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady 

rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje 

zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.

A 

A 

A 

A 
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Zostavy ohrievačov TV s príslušenstvom pre kotly série P Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPHAtag A 200 SZ 100 1950

SZ80 - A ● Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom 

pre kotly série A a P

443,00 €

SZ100 - A ● Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom 

pre kotly série A a P

465,00 €

SZ120 - A ● Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom 

pre kotly série A a P

486,00 €

SZ150 - A ● Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom 

pre kotly série A a P

693,00 €

SZ150N - A ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A a P

1 907,00 €

SZ200N - A ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A a P

2 164,00 €

SZ300N - A ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A a P

2 764,00 €

Zostava obsahuje: ● 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3

● Snímač teploty zásobníka 

obrázok položka č.5

● Podstavný stacionárny zásobník TV, obrázok položka 4

Poznámka: Multifunkčná regulácia kotla obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe 

snímača teploty zásobníka pripojeného na svorky 9,10 a nastavenej žiadanej hodnoty 

TV.

Upozornenie: ■ Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu, obrázok 

položka č. 2                                ! Nie je súčasťou zostavy !                                                       

Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*.

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

   obrázok položka 2

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme,
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Solárne zostavy s príslušenstvom pre kotly série P Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPHAtag A 200 SZ 100 1950
Solárne zostavy SOL 4/200 - A ● Solárne panely s plochou 4m2, bivalentný zásobník TV objemu 200 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série A a P

3 300,00 €

SOL 6/300 - A ● Solárne panely s plochou 6m2, bivalentný zásobník TV objemu 300 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série A a P

4 110,00 €

SOL 8/400 - A ● Solárne panely s plochou 8m2, bivalentný zásobník TV objemu 400 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série A a P

4 960,00 €

Zostava obsahuje: ● Solárne panely

● uchytenie solárnych panelov na šikmú strechu

● bivalentný zásobník TV

● čerpadlová skupina pre solárny okruh

● 25 L/35 L náplň solárneho okruhu

● Snímač teploty zásobníka pre solárny systém

● snímač teploty zásobníka pre kotol

● snímač teploty solárneho panelu

● regulácia solárneho okruhu

● expanzná nádoba solárneho okruhu 18 L/25 L

● trojcestný ventil s pohonom pre pripojenie kotla série A na zásobníkový ohrievač TV

Príslušenstvo Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

montážna 

pomôcka

obsahuje úchopy pre jednoduchú manipuláciu so solárnymi panelmi a Torx skrutkovač 50,00 €

DN 16, 15 m 425,00 €

DN 16, 25 m 648,00 €

DN 20, 25 m 768,00 €

set pre montáž jedného solárneho kolektora
445,00 €

Obsahuje 2 ks rámovej konštrukcie 20°, 30°, 40° a 4 ks betónových pätiek 40 kg s 

ochrannou rohožou

Podpery kolektoru 

pre na plochú 

strechu

predizolované 

potrubie + set 

pripojovacích 
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Séria Q    samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

Atag Q 38 CR ● Kotol Q38C - výkon 6,7 - 37,0 kW 3 378,00 €

● s prietokovým ohrevom TV-13,3L/min (pri 45°C) a zabudovaným pohotovostným 

zásobníkom TÚV

Kombinovaný kotol 38kW

účinnosť podľa EN677 - 109,1% Kotol obsahuje: ● Multifunkčná regulácia  na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + 

kaskádna regulácia

● Vstavaný zásobník TV 25L

● Zabudovaný 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom

● Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil

● Zabudovaný poistný ventil 3 Bar

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

● Rozmery v/š/h:  680 / 840 / 385

● Hmotnosť (bez vody):  84 kg

Pribalené

príslušenstvo: ● Montážna sada na stenu

● Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks

● Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks

● Zverné šróbenie voda 15x1/2"Rp - 2ks

Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty 

SSTV1K

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn:

*  Ideálne kompaktné a ekonomické  riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou  TV

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme

● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

Šiesty rok v rade   víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za 

A 

A 
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Séria Q    samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPHAtag A 200 SZ 100 Kotol (obr.  ), poistný ventil, odvzdušňovací ventil, trojcestný ventil, servopohon, zásobník 100 1950

SA3BF50W Atag Q 25 SR ● Kotol Q25S - výkon 4,9 - 24,3 kW 2 488,00 €

Samostatný kotol 25kW

účinnosť podľa EN677 - 109,7% Kotol obsahuje: ● Multifunkčná regulácia  na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + 

kaskádna regulácia

● Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil

● Zabudovaný poistný ventil 3 Bar

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

● Rozmery v/š/h:  680 / 500 / 385

● Hmotnosť (bez vody):  50 kg

Pribalené

príslušenstvo: ● Montážna sada na stenu

Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks

Zverné šróbenie ÚK spiat. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks

SA5BF50W Atag Q 38 SR ● Kotol Q38S - výkon 6,7 - 37,0 kW 2 568,00 €

Samostatný kotol 38kW

účinnosť podľa EN677 - 109,1% Kotol obsahuje: ● Multifunkčná regulácia  na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + 

kaskádna regulácia

● Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil

● Zabudovaný poistný ventil 3 Bar

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

● Rozmery v/š/h:  680 / 500 / 385

● Hmotnosť (bez vody):  53 kg

Pribalené

príslušenstvo: ● Montážna sada na stenu

● Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks

● Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks

Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty 

SSTV1K

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

*  Ideálne kompaktné a ekonomické  riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou  TV

*  Ideálne kompaktné a ekonomické  riešenie pre  rodinné domy s väčšou spotrebou  TV

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme

A 

A 

Šiesty rok v rade   víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za 
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Séria Q    samostatný kondenzačný plynový kotol Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

SA7BB50W Atag Q 51 SR ● Kotol Q51S - výkon 9,7 - 49,6 kW 3 297,00 €

Samostatný kotol 51kW

účinnosť podľa EN677 - 109,3%

Kotol 

obsahuje: ● Multifunkčná regulácia  na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + 

kaskádna regulácia

● Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil

● Zabudovaný poistný ventil 3 Bar

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

● Rozmery v/š/h:  680 / 660 / 385

● Hmotnosť (bez vody):  64 kg

Pribalené

príslušenstvo: ● Montážna sada na stenu

● Zverné šróbenie ÚK prív. 35x1 1/4"Rp - 1ks

● Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks

● Vypúšťací ventil 1/2"

SA8BB50W Atag Q 60 SR ● Kotol Q60S - výkon 9,7 - 58,4 kW 3 539,00 €

Samostatný kotol 60kW

účinnosť podľa EN677 - 109,3%

Kotol 

obsahuje: ● Multifunkčná regulácia  na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + 

kaskádna regulácia

● Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil

● Zabudovaný poistný ventil 3 Bar

● Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A

● Odvod spalín / prívod vzduchu:  80/125 mm

● Rozmery v/š/h:  680 / 660 / 385

● Hmotnosť (bez vody):  64 kg

Pribalené

príslušenstvo: ● Montážna sada na stenu

● Zverné šróbenie ÚK prív. 35x1 1/4"Rp - 1ks

● Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks

● Vypúšťací ventil 1/2"

Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty 

SSTV1K

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn:

*  Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia  kotlov

*  Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia  kotlov

* TOZ - technicko-obchodný zástupca

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

A 

A 

Šiesty rok v rade   víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za 

Certima s.r.o. • Pri Šajbách 46 • 83106 Bratislava • tel.: 02 44 68 16 01-3 • email: certima@certima.sk • www.certima.sk 9/23

http://www.kieskeurig.nl/cv-ketel/atag/e325ec/1097670


Zostavy ohrievačov TV s príslušenstvom pre kotly série Q Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH1950

SZ80 - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 51 SR a Q 60 SR

443,00 €

,

SZ100 - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 51 SR a Q 60 SR

465,00 €

SZ120 - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotlyQ 51 SR a Q 60 SR

486,00 €

SZ150 - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 51 SR a Q 60 SR

693,00 €

SZ80 - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 25 SR a Q 38 SR

340,00 €

,

SZ100 - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 25 SR a Q 38 SR

362,00 €

SZ120 - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 25 SR a Q 38 SR

384,00 €

SZ150 - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom 

pre kotly Q 25 SR a Q 38 SR

590,00 €

Pribalené

príslušenstvo: ● 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3 (iba pre 

zostavy SZxxx - Q51 Q60)

● Snímač teploty zásobníka SSTK10K.2

● Podstavný stacionárny zásobník TV 80, 100, 120 alebo 150 litrov, obrázok položka 

2

Poznámka: Multifunkčná regulácia obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe snímača 

teploty zásobníka a nastavenej žiadanej hodnoty TV. 

Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty 

SSTV1K

■ Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu.

! Nie je súčasťou zostavy !

Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*.

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme,

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

   obrázok položka 2
Šiesty rok v rade   víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za 
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Zostavy ohrievačov TV s príslušenstvom pre kotly série Q Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH1950

SZ150N - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51SR a Q60SR

1 907,00 €

SZ200N - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51SR a Q60SR

2 162,00 €

SZ300N - Q51 Q60 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51SR a Q60SR

2 764,00 €

SZ150N - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25SR a Q38SR

1 811,00 €

SZ200N - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25SR a Q38SR

2 071,00 €

SZ300N - Q25 Q38 ● Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele 

(na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25SR a Q38SR

2 667,00 €

Pribalené

príslušenstvo: ● 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3 (iba pre 

zostavy SZxxx - Q51 Q60)

● Snímač teploty zásobníka SSTK10K.2

● Podstavný stacionárny zásobník TV, obrázok položka 2

Poznámka: Multifunkčná regulácia obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe snímača 

teploty zásobníka a nastavenej žiadanej hodnoty TV. 

Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty 

SSTV1K

■ Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu.

! Nie je súčasťou zostavy !

Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*.

Voliteľné príslušenstvo: 

Pozn:

● Snímač vonkajšej teploty SSTV1K

● externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR 

● expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme,

   obrázok položka 2

* TOZ - technicko-obchodný zástupca
Šiesty rok v rade   víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za 
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Solárne zostavy s príslušenstvom pre kotly série Q Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPHAtag A 200 SZ 100 1950
Solárne zostavy SOL 4/200 - Q ● Solárne panely s plochou 4m2, bivalentný zásobník TV objemu 200 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série QR

3 300,00 €

SOL 6/300 - Q ● Solárne panely s plochou 6m2, bivalentný zásobník TV objemu 300 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série QR

4 110,00 €

SOL 8/400 - Q ● Solárne panely s plochou 8m2, bivalentný zásobník TV objemu 400 l, čerpadlová 

skupina,  regulácia, príslušenstvo pre kotly série QR

4 960,00 €

Zostava obsahuje: ● Solárne panely

● uchytenie solárnych panelov na šikmú strechu

● bivalentný zásobník TV

● čerpadlová skupina pre solárny okruh

● 25 L/35 L náplň solárneho okruhu

● Snímač teploty zásobníka pre solárny systém

● snímač teploty zásobníka pre kotol

● snímač teploty solárneho panelu

● regulácia solárneho okruhu

● expanzná nádoba solárneho okruhu 18 L/25 L

● trojcestný ventil s pohonom pre pripojenie kotla série Q na zásobníkový ohrievač 

TV

Príslušenstvo Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

montážna 

pomôcka

obsahuje úchopy pre jednoduchú manipuláciu so solárnymi panelmi a Torx skrutkovač 50,00 €

DN 16, 15 m 425,00 €

DN 16, 25 m 648,00 €

DN 20, 25 m 768,00 €

set pre montáž jedného solárneho kolektora
445,00 €

Obsahuje 2 ks rámovej konštrukcie 20°, 30°, 40° a 4 ks betónových pätiek 40 kg s 

ochrannou rohožou

Podpery kolektoru 

pre na plochú 

strechu

predizolované 

potrubie + set 

pripojovacích 
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Príslušenstvo - Termostaty, snímače, príprava TV Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

TS01 TS01 Inteligentný Smart priestorový termostat 286,80 €

● Dotykový farebný LCD

● Napájanie: 230 V AC

● Pripojenie na Wifi, ovládanie pomocou aplikácie pre Android alebo iOS

● snímanie vlhkosti a kvality vzduchu

TM01 TM01 Jednoduchý priestorový termostat. 22,80 €

● Nastavenie teploty ovládacím kolieskom

● Teplotná hysterézia 1 °C

● rozsah nastavenia 8 - 30 °C

TE01.B TE01.B Jednoduchý digitálny termostat bez časového programu. 57,30 €

● Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami

● Napájanie batériami

● rozsah nastavenia 5 - 35 °C

TE01.BR TE01.BR Jednoduchý bezdrôtový digitálny termostat bez časového programu. 169,20 €

● bezdrôtové pripojenie ku kotlu

● Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami

● Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC

● rozsah nastavenia 5 - 35 °C

TEP01.B TEP01.B Digitálny termostat s časovým programom. 68,70 €

● Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami

● Multifunčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový 

teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, 

GSM ovládanie,...)

● Napájanie batériami

● rozsah nastavenia 5 - 35 °C

TEP01.BR TEP01.BR Digitálny bezdrôtový termostat s časovým programom. 202,30 €

● bezdrôtové pripojenie ku kotlu

● Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami

● Multifunčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový 

teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, 

GSM ovládanie,...)

● Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC

● rozsah nastavenia 5 - 35 °C

OS01 OS01 Oddelený priestorový teplotný snímač pre TEP01.B aTEP01.BR 24,80 €

● Pre všetky varianty termostatov typu TEP01 ...

● 0 - 40 °C

Vhodný tam, kde potrebujeme umiestniť termostat mimo referenčnej miestnosti

Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad a 

bezdrôtové pripojenie ku kotlu.

Inteligentný priestorový termostat, dotykový displej, týžd.časový program + nezávislý program pre 

prípravu TV, napájanie 250V~

Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny vzhľad a bezdrôtové 

pripojenie ku kotlu.

Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny vzhľad.

Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad.

Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny pomer cena/výkon.
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Príslušenstvo - Termostaty, snímače, príprava TV Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

TEP01.OT Programovateľný týždenný priestorový termostat 136,70 €

5°C - 35°C s displejom so zbernicou Opentherm

ARZ0055U 55,70 €

ATAG

SSTK10K.2

14,20 €

HPOH230-A
230Vac

Elektrický krokový pohon pre 3-cestné ventily, kábel 1m 56,30 €

pre riadenie TV pri externých zásobníkoch

Vhodný len pre sériu P a QR

H3CVENT-1 3-cestný rozdeľovací ventil  s 1" vonkajším závitom 39,60 €

prac.teplota 1-95°C, KVS 7,7 - červený bronz

Upozornenie: vhodný pre sériu P aj Q !

• zobrazenie prevádzkových stavov kotla

Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, 

kábel 2m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra

• 7-denný vykurovací program, 7-denný program pre ohrev TÚV

Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2

Pre zapojenie do kotlov série P a QR

Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov. Pre sériu Q v kombinácii s 

pohonom VC2010ZZ00

ARZ055U(NTC1K) Snímač vonkajšej teploty pre Kotly P-série a QR-série.

•  3 nastavitelné teplotné úrovne, diagnostika porúch

• možnost okamžitej zmeny teploty

• automatická a ručná prevádzka a režim vypnutia s protimrazovou ochranou

• diaľková kontrola a programovanie parametrov kotla, napájení regulátoru z kotla

  • dvojvodičové prepojenie s kotlom bez polarity

• ekvitermická funkcia, optimalizácia štartu kotla

Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov s použitím kompatibilného 

3-cestného ventilu

Certima s.r.o. • Pri Šajbách 46 • 83106 Bratislava • tel.: 02 44 68 16 01-3 • email: certima@certima.sk • www.certima.sk 14/23



Príslušenstvo - okruhová regulácia Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

AA20800U 271,70 €

● umožňuje ovládať jeden vykurovací okruh s trojcestným ventilom a cirkulačným 

čerpadlom

● Používa sa ako prvý rozširovací modul v kotli

● Ku štartovaciemu modulu je možné pripojiť dva rozširujúce moduly

● súčasťou dodávky regulátor, montážna lišta a pripojovacie káble

● Snímač teploty, trojcestný ventil a obehové čerpadlo nie sú súčasťou dodávky

AA20900U 250,00 €

● umožňuje ovládať jeden vykurovací okruh s trojcestným ventilom a cirkulačným 

čerpadlom

● Používa sa ako druhý alebo tretí rozširovací modul v kotli

● V jednom kotli série QR je možné použiť maximálne jeden štartovací a dva 

rozširujúce Clip-in moduly

● súčasťou dodávky regulátor a pripojovacie káble

● Snímač teploty, trojcestný ventil a obehové čerpadlo nie sú súčasťou dodávky

AA21600U 287,00 €

● Používa sa pre prvý kotol v kaskáde

● Obsahuje regulátor, snímač teploty anuloidu a montážne príslušenstvo pre inštaláciu 

do kotla

● je potrebné doplniť dvojžilovým káblom pre prepojenie s kaskádovým modulom 

vedľajšieho kotla

AA21700U 208,70 €

● Používa sa pre druhý až ôsmy kotol v kaskáde

● Obsahuje regulátor,  a montážne príslušenstvo pre inštaláciu do kotla

● je potrebné doplniť dvojžilovým káblom pre prepojenie s kaskádovým modulom 

vedľajšieho kotla

AA22100U 287,00 €

● Umožňuje doplniť nový kotol série ATAG QR do staršej kaskády s kotlami série 

ATAG Q

AA22000U 184,80 €

● Obsahuje komponenty potrebné pre konverziu kotla na LPG.

● inštaláciu je potrebné doplniť príslušnými regulátormi tlaku, ktoré nie sú súčasťou 

dodávky konverzného setu

TC UNI2 263,00 €

● 2 vykurovacie okruhy s trojcestným ventilom riadené ekvitermikou

● možnosť pripojiť akýkoľvek ON/OFF termostat pre každý okruh vykurovania

● okruh ohrievača TV

● cirkulácia TV

● súčasťou dodávky sú:

   - čidlo vonkajšej teploty  

   - čidlo výstupnej teploty

   - čidlo teploty zásobníka 

   - čidlo teploty cirkulácie

   - 2x Čidlo teploty zmiešavačov  

   - napájací vodič

Okruhový regulátor TC UNI2

Pre konverziu kotla série QR na prevádzku so skvapalneným propánom

Komunikačný modul pre osadenie kotla série QR do existujúcej kaskády so staršími kotlami série Q

Interface OPEN  THERM / RS485   pre kaskádu QR/Q

Kaskádový modul SLAVE pre kotly QR série

Kaskádový modul MASTER pre kotly QR série

Okruhový regulátor. Používa sa v prípade inštalácie s jedným kotlom a viacerími vykurovacími 

okuhmi.

Konverzný set na LPG pre kotly série ATAG QR

Kaskádový modul pre kotly ATAG QR série. Pre 2. až 8. kotol v kaskáde

Okruhový regulátor pre kotly  ATAG série QR. Pre jeden MIX okruh

Kaskádový modul pre kotly ATAG QR série. Pre 1. kotol v kaskáde

Clip-in modul - rozširujúci set pre kotly QR série

Clip-in modul - štartovací set pre kotly QR série

Okruhový regulátor pre kotly  ATAG série QR. Pre jeden MIX okruh
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Príslušenstvo - okruhová regulácia Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

Set Albatros 2 A 651,30 €

● regulátor Albatros 2

● Obslužná jednotka Albatros 2 vrátane krytu a kábla

● 2x príložný snímač teploty NTC 10 k

● Káblový snímač teploty NTC 10 k

● Snímač vonkajšej teploty NTC 1 k

● Možnosť pripojiť 3 rozširovacie moduly

Set Albatros 2 B 808,10 €

● regulátor Albatros 2

● Obslužná jednotka Albatros 2 vrátane krytu a kábla

● 3x príložný snímač teploty NTC 10 k

● Káblový snímač teploty NTC 10 k

● Snímač vonkajšej teploty NTC 1 k

● Možnosť pripojiť 1 rozširovací modul

AVS 75.390/109 214,70 €

● rozšírenie o jeden zmiešavací vykurovací okruh

QAA55.110/101 128,50 €

QAA74.611/101 250,10 €

QAA58.110/101 147,00 €

QAA78.610/501 288,30 €

Rozširovací modul

Rozširovací modul pre Regulátory Albatros 2

Izbový prístroj pre Albatros 2 - multifunkčný displej, rádiové pripojenie

Izbový prístroj pre Albatros 2 - jednoduchý displej

Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, rádiové pripojenie BSB, jednoduchý display

okruhový regulátor pre riadenie kotla, 1x čerpadlový okruh, 1x zmiešavací okruh, príprava TV

Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, Káblové pripojenie BSB, jednoduchý display

Izbový prístroj pre Albatros 2 - multifunkčný displej - NOVÉ

Set okruhovej regulácie Siemens Albatros 2 - Typ B

okruhový regulátor pre riadenie kotla, 1x čerpadlový okruh, 2x zmiešavací okruh, príprava TV

Izbový prístroj pre RVS...,snímač teploty, Káblové pripojenie BSB, podsvietený display

Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, rádiové pripojenie BSB, multifunkčný display

Izbový prístroj pre Albatros 2 - jednoduchý displej, rádiové pripojenie

Set okruhovej regulácie Siemens Albatros 2 - Typ A
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Príslušenstvo - okruhová regulácia Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

SSTV1K Snímač vonkajšej teploty NTC 1K 21,20 €

Vhodný pre sériu P, QR a regulátory Albatros 2

SSTP10K Príložný snímač teploty NTC10K -30 - 125°C 33,90 €

SSTK10K.2 14,20 €

SSTK10K.6 19,80 €

SSTK10K.2M 28,30 €

SXP45.10-1.6/230
230 V

Set: 3-cestný ventil + pohon DN 10 pre Regulátory Albatros 2 182,60 €

SXP45.15-2.5/230
230 V

Set: 3-cestný ventil + pohon DN 15 pre Regulátory Albatros 2 190,30 €

SXP45.20-4/230
230 V

Set: 3-cestný ventil + pohon DN 20 pre Regulátory Albatros 2 196,40 €

SXP45.25-6/230
230 V

Set: 3-cestný ventil + pohon DN 25 pre Regulátory Albatros 2 227,20 €

Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2

3 cestný zmiešavací ventil VXP459.10 1.6 + servopohon SSB31

Káblový snímač teplotyzásobníka TV, NTC 10k, kábel 6m, 

0...95 °C, montáž do ochranného púzdra

3 cestný zmiešavací ventil VXP459.15 2.5 + servopohon SSB31

Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m, 

-25...+95 °C, montáž do ochranného púzdra

Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2

Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2

Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2

Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m,

 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra

3 cestný zmiešavací ventil VXP459.25 6.3 + servopohon SSB31

Vhodný pre ekvitermickú reguláciu ku kotlom Atag série P, QR a regulátory Albatros 2

3 cestný zmiešavací ventil VXP459.20 4 + servopohon SSB31
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Príslušenstvo - okruhová regulácia Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

AVS71.390/109 113,00 €

AVS13.399/101 159,10 €

AVS14.390/101 261,30 €

Sada vonkajšieho snímača s rádiovým vysielačom

Modul rádieovej komunikácie Siemens Albatros 2

Rádiový opadovač Repeater pre predĺženie dosahu rádiovej komunikácie

Sada vonkajšieho snímača s rádiovým vysielačom Siemens Albatros 2

Rádiový opakovač

Modul rádiovej komunikácie
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Príslušenstvo - zabezpečovacie zariadenia Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

XStream Vent-Clean

FLAMCO 11061 XStream Vent-Clean G3/4"F 165,50 €

11071 XStream Vent-Clean 22mm 172,50 €

11081 XStream Vent-Clean G1"M 165,50 €

11062 XStream Vent-Clean G1"F 189,10 €

11082 XStream Vent-Clean G1 1/4"M 189,10 €

11063 XStream Vent-Clean G1 1/4"F 236,40 €

11064 XStream Vent-Clean G1 1/2"F 267,10 €

11065 XStream Vent-Clean G2"F 520,00 €

XStream Clean

FLAMCO 11031 XStream Clean G3/4"F 130,00 €

11041 XStream Clean 22mm 134,80 €

11051 XStream Clean G1"M 130,00 €

11032 XStream Clean G1"F 141,90 €

11052 XStream Clean G1 1/4"M 141,90 €

11033 XStream Clean G1 1/4"F 177,30 €

11034 XStream Clean G1 1/2"F 212,80 €

11035 XStream Clean G2"F 401,90 €

XStream Vent

FLAMCO 11001 XStream Vent G3/4"F 118,10 €

11011 XStream Vent 22mm 122,90 €

11021 XStream Vent G1"M 118,10 €

11002 XStream Vent G1"F 132,40 €

11022 XStream Vent G1 1/4"M 132,40 €

10003 XStream Vent G1 1/4"F 165,50 €

11004 XStream Vent G1 1/2"F 189,10 €

11005 XStream Vent G2"F 366,40 €

Flamcovent Clean Smart

FLAMCO 30042 Flamcovent clean Smart 22mm 145,10 €

30041 Flamcovent clean Smart 3/4" 139,40 €

30052 Flamcovent clean Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.) 155,10 €

30051 Flamcovent clean Smart 3/4" Ecoplus (s tep. izol.) 149,30 €

Flamcoclean Smart

FLAMCO 30022 Flamcoclean Smart 22mm 97,00 €

30021 Flamcoclean Smart 3/4" 94,50 €

30032 Flamcoclean Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.) 107,00 €

30031 Flamcoclean Smart 3/4" Ecoplus (s tepelnou izol.) 104,50 €

Flamcovent Smart

FLAMCO 30002 Flamcovent Smart 22mm 100,30 €

30001 Flamcovent Smart 3/4" 94,50 €

30012 Flamcovent Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.) 107,00 €

30011 Flamcovent Smart 3/4" Ecoplus (s tepelnou izol.) 121,40 €

Contraflex

FLAMCO 13213 Contraflex 2/1,5 52,50 €

13413 Contraflex 4/1,5 55,00 €

26073 Contraflex 8/1,5 38,60 €

26133 Contraflex 12/1,5 41,60 €

26173 Contraflex 18/1,5 43,50 €

26243 Contraflex 25/1,5 50,00 €

26343 Contraflex 35/1,5 60,00 €

26493 Contraflex 50/1,5 93,80 €

26793 Contraflex 80/1,5 128,30 €

Membránová tlaková expanzná nádoba, max prevádzkový tlak 3 Bar

Združený odkalovač s odplynením

Odkalovač

Odkalovač

Združený odkalovač s odplynením

Odplyňovač

Odplyňovač

Certima s.r.o. • Pri Šajbách 46 • 83106 Bratislava • tel.: 02 44 68 16 01-3 • email: certima@certima.sk • www.certima.sk 19/23



Príslušenstvo - odvod spalín a prívod vzduchu Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

potrubie

Cox Geelen

BEADAA601  dlžka 250 mm 14,30 €

BEACAA601  dlžka 500 mm 19,50 €

BEABAA601  dlžka 1000 mm 30,10 €

Koleno 87°

Cox Geelen

BEAHAA601 koleno 87° 19,40 €

Koleno 45°

Cox Geelen

BEAJAA601 koleno 45° 21,50 €

Revízny kus priamy 45°

Cox Geelen

BEAMAA601 Revízny kus priamy 41,60 €

Prechod cez strechu

Cox Geelen

BDDFAAB01 Prechod cez strechu - kondenzačný 55,00 €

potrubie

Cox Geelen

BKADAC601  dlžka 250 mm 2,20 €

BKACAC601  dlžka 500 mm 3,70 €

BKABAC601  dlžka 1000 mm 6,50 €

BKAAAC601  dlžka 1950 mm 12,00 €

Koleno 45°

Cox Geelen

BKAJAC601 koleno 45° 3,50 €

Koleno 87°

Cox Geelen

BKAHAC601 koleno 87° 3,50 €

Priame koncentrické spalinové potrubie PPS/ALU Ø80/125

Koleno koncentrické PPS/ALU Ø80/125

Priame koncentrické spalinové potrubie PPS Ø80

Koleno PPS Ø80

Koleno koncentrické PPS/ALU Ø80/125

Priamy revízny kus - koncentrický PPS/ALU Ø80/125

Koleno PPS Ø80

Prechod cez strechu - koncentrický PPS/ALU Ø80/125
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Príslušenstvo - odvod spalín a prívod vzduchu Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

Kryt komína

Cox Geelen

BACTAA501 Kryt komína Ø80 40,60 €

Ploché prekrytie

Cox Geelen

BBBTAA000 Ploché prekrytie 17,10 €

Šikmé prekrytie

Cox Geelen

BBDCAA500 Šikmé prekrytie 25°-45° 40,90 €

DFL080KU Filter spaľovacieho vzduchu 164,30 €

ATAG

S4323410 Upchávka nasávania vzduchu koncentrického vedenia Ø125 13,50 €

ATAG

Vhodný pre osadenie na všetky kole ATAG, pripojenie DN 80, umiesnňuje sa na prírubu nasávania 

vzduchu na vrchnej strane kotla.

Prekrytie strešnej krytiny šikmej strechy 25°- 45° - ALU

Kryt komína HDPE Ø80

Prekrytie strešnej krytiny plochej strechy - ALU

Používa sa pri oddelenom vedení prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín na kotloch série A. 

Kotle série Q sú automaticky dodávané s touto upchávkou.
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Príslušenstvo - Ostatné Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

káskádová hydraulická sada

Atag
Pre kotly Q51S a Q60S

HK2Q51Q60 Hydraulická skupina pre kaskádu 2. kotlov 1 502,00 €

HK3Q51Q60 Hydraulická skupina pre kaskádu 3. kotlov 1 968,00 €

Anuloid

Atag

AA1OV09 Anuloid 245,00 €

Anuloid

Flamco

28377 Flexbalance EcoPlus C 1" do 60 kW 292,10 €

28378 Flexbalance EcoPlus C 5/4" do 100 kW 341,10 €

28379 Flexbalance EcoPlus C 6/4" do 140 kW 432,30 €

28380 Flexbalance EcoPlus C 2" do 200 kW 522,30 €

Čerpadlová skupina

94002503 DN25, bez čerpadla 80,40 €

94002513 DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6 371,70 €

94003204 DN32, bez čerpadla 232,60 €

94003214 DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6 459,80 €

Čerpadlová skupina

940125 13 DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 6,3 481,50 €

940125 17 DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4 480,40 €

940125 18 DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 10 497,80 €

940125 62 DN25, bez čerpadla, kvs = 6,3 m3/h 290,20 €

940125 63 DN25, bez čerpadla, kvs = 10 m3/h 300,00 €

940125 64 DN25, bez čerpadla, kvs = 4 m3/h 290,20 €

940132 04 DN32, bez čerpadla + bypass, kvs = 10 m3/h 375,00 €

940132 05 DN32, bez čerpadla + bypass, kvs = 16 m3/h 382,60 €

940125 14 DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 10 584,80 €
940125 15 DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 16 587,00 €

Rozdeľovač

940225 10 DN 25, 2-okruhový, skladaný 200,00 €

940225 11 DN 25, 2-okruhový, zváraný 181,50 €

940225 12 DN 25, 3-okruhový, zváraný 225,00 €

940225 13 DN 25, 4-okruhový, zváraný 290,20 €

940225 14 DN 25, 5-okruhový, zváraný 348,90 €

940232 30 DN 32, 2-okruhový, zváraný 259,80 €

940232 31 DN 32, 3-okruhový, zváraný 307,60 €

940232 32 DN 32, 4-okruhový, zváraný 367,40 €

940232 33 DN 32, 5-okruhový, zváraný 451,10 €

940232 39 Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny DN25 a rozdeľovača 32 19,60 €

Anuloid - povinné príslušenstvo pre kotly Q51S a Q60S

Hydrulická sada s anuloidom pre kaskádové zapojenie kotlov

SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s 

kotlom)

Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám

SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s 

kotlom)

Priama čerpadlová skupina

SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s 

kotlom)

Zmiešavacia čerpadlová skupina

Anuloid Flamco Flexbalance Eco Plus s izoláciou
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Príslušenstvo - Ostatné Cenník platný od 1.1.2021

Popis Typové označenie Dodávka Cena bez DPH

Plniaca slučka

Atag

S4857300 Umožňuje napúšťať a doplňovať vodou z vodovodu systém vykurovania

Pre kombi kotly série P s rámom:

                 P 20 CR

                 P 20 ECR

                 P 35 ECR

65,30 €

Kryt potrubí

Atag

AA09900U Pre kotly série P bez rámu:

                 P 20 S

                 P 35 S

                 P 20 C

                 P 20 EC

                 P 35 EC

121,70 €

Komínový adaptér

Atag

RA10T0P0 Pre kotly série P 30,70 €

Komínový adaptér

Atag

RA10C0P1 Pre kotly série P 21,70 €

NKZ-6 Neutralizačný filter kondenzátu 394,00 €

v450/h250/š210 mm

pripojenie vstup/výstup -hadica 1/2"

NKZ-DOL Náhradná náplň pre NKZ-6 117,00 €

Dolomitický vápenec 50 kg náhradná náplň do neutralizačného filtra kondenzátu

Beztlakový prietokový filter s náplňou drveného dolomitického vápenca. Vrátane náplne 6 kg.

Plniaca slučka pre kotly série P dodávané s rámom

Kryt potrubí pre kotly série P dodávané bez rámu

Paralelný   Ø 80/80 mm

Koncentrciký   Ø 60/100 mm
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