
Využití obnovitelných
zdrojů energie



Představení společnosti
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Regulus

1992 1997 2013 2013

R E G U L U S  spol. s r. o.

▪ Obchodně technická společnost

▪ Ryze česká společnost s jedním majitelem

▪ Od roku 1992

▪ Vlastní vývoj výrobků a vlastní výroba

▪ Spolupráce se světovými výrobci

▪ Síť montážních a servisních firem

▪ Vlastní projekční oddělení

▪ Pružné dodávky - více než 1.000.000 položek skladem

▪ Export pomocí vlastních dceřiných společností

2015 2016



Dotační tituly
2017
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Dotační tituly
2016

Kotlíkové

dotace

OPŽP - prioritní osa 2, specifický cíl 

2.1                        Snížení emisí z 

lokálního vytápění domácností



Rodinné domy
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Kotlíkové dotace
1. Výzva - 2016

Kotlíkové

dotace

Stav k 1. 4. 2017

Příjem žádostí 1. výzvy ukončen – plánuje se 2. výzva dle podmínek MŽP z 16. 3. 2017

Bude zahájen příjem 2. kola 1. výzvy

Probíhá příjem žádostí 1. výzvy

Podzim 2017

Podzim 2017

Podzim 2017

Bez info

Září – říjen 

20172. Výzva bez info

(1. výzva 2. kolo –

13.2.2017 -704 žádostí

uspokojí 200-220 

žádostí) 

2. Polovina 2017

Vyhlášení 2. výzvy-

konec června 2017

Příjem od 5.9.2017

Probíhá

3.4.-14.7.  2. kolo 

TČ+BIOM

20.4.2017 

TČ+BIOM

3.4. –30.6.2017 

TČ+BIOM

Květen –

červen 2017

19.4.2017 

TČ+BIOM
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Kotlíkové dotace
1. Výzva – 2016 – POUZE NĚKTERÉ KRAJE

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní 

prostředí 

2. KOLO 1. VÝZVY – POUZE NĚKTERÉ KRAJE

Kotlíkové

dotace

70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí (KV, 

PHA)

75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + 

biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle (KV, PHA)

80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo 

kotel pouze na biomasu). (KV, PHA, STČ, ÚST, LIB, ZL)

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany 

ovzduší označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 %. 

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ 

energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). 
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní 

prostředí

Podmínky z MŽP ze dne 16. 3. 2017

▪ Formou výzev (projektů) jednotlivých krajů

▪ Pouze pro fyzické osoby

▪ Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům 

vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy 

možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a 

dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že 

kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před 

realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických 

osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

▪ Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.

Kotlíkové

dotace
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní 

prostředí

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům je:

▪ tepelné čerpadlo (uvedeno v SVT)

▪ kotel pouze na biomasu (uvedeno v SVT)

▪ automatický kotel na uhlí a biomasu – kombinovaný (uvedeno v SVT)

▪ plynový kondenzační kotel (uvedeno v SVT)

Kotlíkové

dotace
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní 

prostředí

Kotlíkové

dotace

▪ Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanoví kraj od 15. července 2015. Kraj zajistí, 

že fyzické osoby jako potenciální žadatelé budou o časovém limitu pro zpětnou 

způsobilost výdajů dostatečně informovány.

▪ Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v 

minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová 

zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). 
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí

Kotlíkové

dotace

Žádost o poskytnutí dotace - dle vzoru viz Příloha č. 3, který může být po souhlasu MŽP/SFŽP ČR modifikován.

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 

vytápění. 

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v 

rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového 

zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v 

rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném 

rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se 

rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování 

podpory.
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí

Kotlíkové

dotace

VÝŠE PODPORY:

75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) 

- nejvýše však 75 000 Kč

75 % způsobilých výdajů v případě realizace plynového kondenzačního kotle

- nejvýše však 95 000 Kč

80 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle na biomasu s ručním přikládáním

- nejvýše však 100 000 Kč

80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno tepelné čerpadlo nebo 

automatický kotel pouze na biomasu - nejvýše však 120 000 Kč

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší 

označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o částku 7 500 Kč. 
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Kotlíkové dotace
2. Výzva - 2017

Kotlíkové

dotace
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen 

„výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 

2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

▪ Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných 

domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na 

výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 

(včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního 

vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek.

▪ Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně 

doložených způsobilých výdajů.

▪ Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

▪ Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem 

evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014.

Rodinný dům

uvedeno v KN jako rodinný dům, popř. objekt k bydlení se dvěma NP + podkroví + jedno 

PP, max. 3 bytové jednotky, více než 1/2 plochy odpovídá požadavkům na rodinné bydlení 

a je k tomu určená
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Společné podmínky oblasti podpory C:

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, a to dodavatelem s příslušnými 

oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Zákon 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

▪ Instalatér solárních termických soustav (23—099—M)

▪ Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074—

M)

▪ Topenář — montér kotlů na biomasu (36—149—H)

▪ Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—148—H)

▪ Kamnář montér kamen na biomasu (36—117—H)

▪ Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—147—H)

▪ Elektromontér fotovoltaických systémů (26—014—H)
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Společné podmínky oblasti podpory C:

Podporu nelze čerpat na budovy, které byly již dříve podpořeny v oblasti podpory B –

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností z Programu Nová 

zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám. Výjimku tvoří podoblast podpory 

C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, kde je podání žádosti 

při splnění níže uvedených podmínek možné:

– podat žádost v podoblasti C.3 je možné až po vyplacení podpory v oblasti B;

– nelze žádat o podporu na instalaci nebo úpravu solárního systému, který byl 

součástí žádosti v oblasti podpory B;

– pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B solární systém pro ohřev vody či 

přitápění (termický či fotovoltaický), lze žádat pouze o fotovoltaické systémy s 

akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů (tj. v podoblasti podpory C.3.5 nebo 

C.3.6);

– pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B solární fotovoltaický systém 

připojený do distribuční soustavy či ostrovní fotovoltaický systém nelze podat žádost 

v podoblasti podpory C.3.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla (POZOR NA KOTLÍKOVOU 

DOTACI!)
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických

systémů

Starší rodinné domy i novostavby!!!
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla

O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti 

podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací 

systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na 

vytápění minimálně 20 %.
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Nová zelená úsporám
3. Výzva – Rodinné domy

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a 

zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

▪ O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z 

podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

▪ Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.

▪ Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy 

je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15 % z alokované 

částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

▪ Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo 

Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných 

opatření z podoblasti podpory C.1, C.2., C.3 nebo C.4.
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Dotace pro rodinné domy
Využití technologií REGULUS

▪ Solární systém – NZÚ (včetně novostaveb) + (BONUS s kotlíkovou???)

▪ Tepelné čerpadlo – kotlíková, NZÚ (přechod z elektrického vytápění)

▪ Řízené větrání s rekuperací – NZÚ

▪ Akumulační nádrže pro kotle s ručním přikládáním – kotlíková (55 l/kW jmenovitého 

výkonu)



Bytové domy



Dotační tituly 
Bytové domy 2016
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Bytové domy

Příjem žádostí:
Od 15. 3. 2016

Do 31.12. 2021

Příjem žádostí:
Od 15. 7. 2016

Do 30.11.2017

Všechny kraje mimo 

hl. město Praha

Území hl. města 

Prahy

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
IROP

Integrovaný Regionální Operační 

Program



Nová zelená úsporám   
BYTOVÉ DOMY - oblasti podpory
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Rostoucí spotřeba 
teplé vody (TV)

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie

 Výše podpory max. 25% celkových uznatelných nákladů

• na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. 

emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

• na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

• na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku 

kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

• na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

• na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního 

vzduchu

• podpora na využití tepla z odpadní vody *

• podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Oblast podpory A
Snižování energetické náročnosti stávajících budov
 Výše podpory max. 30%celkových uznatelných nákladů

• Možnost kombinace s oblastí C

• Výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy



IROP 
VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V 
BYTOVÝCH DOMECH II
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Rostoucí spotřeba 
teplé vody (TV)

• zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení 

obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří); instalace 

prvků stínění (pouze exteriérové prvky); 

• instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;

• výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový 

kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

• výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn; 

• instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo 

včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly 

dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva; 

• instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže; instalace solárních 

fotovoltaických soustav; 

• výměna předávací stanice;

• vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně 

instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. 



IROP
výše podpory
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Rostoucí spotřeba 
teplé vody (TV)

Dosažené parametry Výše podpory

Současné splnění těchto podmínek:

Organizační složky 

státu a jejich 

příspěvkové 

organizace

Obce, kraje a jimi 

zřizované 

organizace

Ostatní žadatelé

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 40 %

- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší

výše dotace 40 % výše dotace 40 % výše dotace 40 %

podpora ze st. 

rozpočtu 60%

podpora ze st. 

rozpočtu 2 %

podpora ze st. 

rozpočtu 0 %

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 30 %

- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší

výše dotace 30 % výše dotace 30 % výše dotace 30 %

podpora ze st. 

rozpočtu 70 %

podpora ze st. 

rozpočtu 1,5 %

podpora ze st. 

rozpočtu 0 %

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 %

- u jednotlivých zateplovaných konstrukcí 0,95 . Urec,20

dle ČSN 73 0540-2

výše dotace 30 % výše dotace 30 % výše dotace 30 %

podpora ze st. 

rozpočtu 70 %

podpora ze st. 

rozpočtu 1,5 %

podpora ze st. 

rozpočtu 0 %

- jednotlivé zateplované konstrukce nebo měněné výplně otvorů 

musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla 

UN,20 podle ČSN 73 0540-2 

výše dotace 30 % výše dotace 30 % výše dotace 30 %

podpora ze st. 

rozpočtu 70 %

podpora ze st. 

rozpočtu 1,5 %

podpora ze st. 

rozpočtu 0 %

- instalace technologických systémů bez současného zateplení

obvodových konstrukcí a výměny výplní otvorů

výše dotace 30 % výše dotace 30 % výše dotace 30 %

podpora ze st. 

rozpočtu 70 %

podpora ze st. 

rozpočtu 1,5 %

podpora ze st. 

rozpočtu 0 %
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Dotační tituly
2017

28. 11. 2016

- 30. 3. 2018

3. 4. 2017 

- 29. 9. 2017 (5.1)

- 30. 3. 2018 (5.2)



29

Shrnutí a upozornění
… k dotacím

▪ Pozor na právní subjektivitu žadatele (fyzické a právnické 

osoby)

▪ Pozor na rozhodné datum (kotlíková vs. NZÚ)

▪ Pozor na možnosti žádat před nebo po realizaci

▪ Pozor na možnou dodatečnou regionální podporu (např. OV, 

F-M)

▪ Pozor na Seznam výrobků a technologií (NOVÝ!!!)

▪ Pozor na osobu oprávněnou instalovat OZE 

(§10d zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů)

▪ Sledujte www.regulus.cz/cz/dotacni-tituly
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Shrnutí a upozornění
… k dotacím

▪ VÝROBKY REGULUS ZAPSÁNY V SVT PRO 2. VÝZVU 

KOTLÍKOVÉ DOTACE SE STEJNÝMI SVT KÓDY

▪ Nabízíme fyzickým osobám pomoc s výběrem technologie a s 

vyplněním žádosti o kotlíkovou dotaci ve všech krajích

▪ Nabízíme podporu projektantům při zpracovávání 

dokumentace NZÚ (pouze oblast C a technologie výhradně 

REGULUS)

- cenové nabídky

- ideové návrhy

- projekční podklady

- výpočty, či zpracování části dokumentace, PENB

▪ Nabízíme zpracování dokumentace NZÚ pro oblast C1, C2, 

C3.1 a C3.2

▪ Sledujte www.regulus.cz/cz/dotacni-tituly



Sestavy
akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

▪ Požadavek instalace akumulační nádrže o objemu 55 l/kW 

jmenovitého výkonu kotle na tuhá paliva s ručním 

přikládáním.

▪ Sestavy jsou univerzální a obsahují veškeré příslušenství 

zajišťující hospodárný provoz technologie

▪ Včetně přípravy teplé vody kotlem

▪ Rovnoměrnější vytápění

▪ Výhody ekvitermní regulace

▪ Doporučení instalace akumulace menšího objemu (20 l/kW) u 

kotlů se samočinnou dodávkou paliva
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA AKU 1500
pro kotle na tuhá paliva do 27 kW

SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW

SESTAVA AKU 390
pro automatické kotle
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA AKU 390
pro automatické kotleSESTAVA OBSAHUJE

▪ Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 s 

izolací

▪ Topné těleso 2 kW, 1f, s termostatickou hlavicí

▪ Čerpadlovou skupinu REGOMAT E 65 G

▪ Oběhové čerpadlo

▪ Expanzní nádobu 40 l (topení) včetně připojovacího ventilu a 

držáku

▪ Elektronickou anodu

▪ Termostatický směšovací ventil TV

Sestava je připravena pro připojení nového nebo stávajícího on/off

pokojového termostatu (např. Regulus TP07)

42 750 Kč bez DPH
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA AKU 390
pro automatické kotle

SESTAVA AKU 1500
pro kotle na tuhá paliva do 27 kW

SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW



SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA OBSAHUJE

▪ Akumulační nádrž PS 1100 E+ s izolací

▪ Zásobník RDC 300 s jedním výměníkem

▪ Topné těleso 2 kW, 1f, s termostatickou hlavicí

▪ Expanzní nádobu 18 l (pitná voda) včetně připojovacího 

ventilu a držáku

▪ Čerpadlovou skupinu REGOMAT E 65 G

▪ Třícestný ventil směšovací s pohonem a čerpadlem

▪ Regulátor TRS 5

▪ Spalinový termostat

▪ Expanzní nádobu 150 l (topení) včetně připojovacího ventilu

▪ Termostatický směšovací ventil TV

Sestava je připravena pro připojení nového nebo stávajícího 

on/off pokojového termostatu (např. Regulus TP07)

67 900 Kč bez DPH



SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace



SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace



SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA AKU 390
pro automatické kotle

SESTAVA AKU 1500
pro kotle na tuhá paliva do 27 kW

SESTAVA AKU 1100
pro kotle na tuhá paliva do 24 kW
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

SESTAVA AKU 1500
pro kotle na tuhá paliva do 27 kW

SESTAVA OBSAHUJE

▪ Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem DUO 750/200 P s 

izolací

▪ Akumulační nádrž PS 750 E+ s izolací

▪ Topné těleso 2,4 kW, 1f, s termostatickou hlavicí

▪ Expanzní nádobu 12 l (pitná voda) včetně připojovacího ventilu 

a držáku

▪ Čerpadlovou skupinu REGOMAT E 65 G

▪ Třícestný ventil směšovací s pohonem a čerpadlem

▪ Regulátor TRS 3

▪ Spalinový termostat

▪ Expanzní nádobu 150 l (topení) včetně připojovacího ventilu

▪ Termostatický směšovací ventil TV

Sestava je připravena pro připojení nového nebo stávajícího on/off

pokojového termostatu (např. Regulus TP07)

67 900 Kč bez DPH
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Sestavy
Akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva



49

Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva

Volba typu a velikosti nádrže

▪ Výkon kotle a tepelná ztráta budovy

▪ Další zdroje tepla (solární systém, tepelné čerpadlo)

▪ Požadavky na množství dodané teplé vody

DUO 

P

DUO 

PR

HSK P HSK PR HSK PV
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Využití kombinované nádrže
s kotlem na tuhá paliva

Doba ohřevu vody v akumulačním zásobníku [hod]

Výkon kotle na tuhá paliva  [kW] 24

Koncová průměrná teplota akumulace [oC] 85
venkovní tepelná ztráta 

Doba ohřevu vody [hod] pro 3 červěně 

označené objemy akumulačního zásobníku [l]

teplota 

teplota [°C] domu [kW]

otopné vody 

[°C]

750 1500 3000

-15 10,0 2,5 5,0 10,0 55

-10 8,6 2,4 4,9 9,8 51

-5 7,1 2,4 4,8 9,6 47

0 5,7 2,4 4,7 9,5 42

5 4,3 2,4 4,7 9,4 38

Doba vytápění objektu [hod] po vyhasnutí 

ohně naakumulovanou tepelnou energií v 

akumulaci

-15 10,0 2,6 5,2 10,5 55

-10 8,6 3,5 6,9 13,8 51

-5 7,1 4,7 9,4 18,8 47

0 5,7 6,5 13,0 26,1 42

5 4,3 9,6 19,1 38,3 38



Novinky 2017
Sezónní akční sestava KRB K6
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Novinky 2017
Sezónní akční sestava KRB 6K

SESTAVA OBSAHUJE

▪ Krbová kamna s výměníkem KKV 2S

▪ Solární systém se 3 kolektory KPS11+ ANT, čerpadlovou 

skupinou, expanzní nádobou a solární kapalinou

▪ Kombinovanou akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem 

DUO 750/200 PR včetně izolace *

▪ Elektrické topné těleso o výkonu 6 kW

▪ Čerpadlovou skupinu REGOMAT 

▪ Třícestný ventil směšovací s pohonem a čerpadlem

▪ Termostatický směšovací ventil TV

* Nádrž DUO lze za doplatek 22 000 Kč zaměnit za nádrž HSK 750 PR

Doporučená cena sestavy 163 900 Kč

Sleva 30 000 Kč
Akční cena bez DPH 133 900 Kč
Cena včetně 15% DPH 153 900 Kč
Dotace 55 000 Kč

Výsledná cena sestavy 98 900 Kč
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Novinky 2017
Sezónní akční sestava KRB 6K

▪ Do objektů se ztrátou do 6 kW včetně pasivních domů

▪ Vyhovuje pro PENB z hlediska neobnovitelné primární energie

▪ Snadná instalace kamen

▪ Kamna dodávána včetně bezpečnostního ventilu BVTS Regulus

▪ Min. do roku 2021 lze doplnit tepelné čerpadlo s dotací NZÚ

▪ Komfortní regulace s webovým rozhraním IR 12 KRB

▪ http://www.regulus.cz/cz/ukazka-menu-inteligentniho-

regulatoru-ir12 

http://www.regulus.cz/cz/ukazka-menu-inteligentniho-regulatoru-ir12


Novinky 2017



Přehled sortimentu – NOVINKY tepelná čerpadla 56

Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 520M

Tepelné čerpadlo s invertorem

SCROLL kompresor!!!

Výkon 3 – 20* kW

Vysoký topný faktor – SCOP 4,5

Třífázové provedení

Nízká hlučnost 

- hladina akustického výkonu 55,4 dB(A)

Cena 189 900,- Kč bez DPH



Přehled sortimentu – NOVINKY rekuperace 57

Ohebné vysoce odolné PE potrubí pro rozvody vzduchu 

Průměr 75 mm

Antibakteriální – ionty stříbra

Pochozí, možno uložit do betonu

Nízká tlaková ztráta

Široké příslušenství

Příznivá cena - 3.650,-Kč bez DPH/ 50m



Přehled sortimentu – odkouření polypropylen 58

REGOFLEX Flexibilní systém odtahu spalin pro kondenzační kotle, průměr 80 PP - polypropylen

Flexibilní trubka odkouření Ø 80 mm

Balení 20 m nebo metráž

Spojení s pevnou trubkou pomocí sady zakončení

Bohaté příslušenství

Velmi příznivé ceny
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Novinky 2017

▪ Tepelné čerpadlo EcoAir 520M

▪ Flexibilní trubka REGOFLEX ø 80 a příslušenství

▪ Prvky ochrany a regulace kotlů

▪ Čerpadlové skupiny

▪ Odolné antibakteriální PE potrubí pro VZT

▪ Krbová kamna

▪ Zásobníkový ohřívač RDC 250, smaltovaný, 274 l, ø 584 

mm, výška 1557 mm, en. třída C

▪ Akumulační nádrž PS 1250 E+, ø 950/1150 mm, v. 2065 

mm, 1260 l  (v kombinaci se zásobníkem 300 l je vhodná 

pro kotle výkonu 28 kW - dotace)

▪ Akumulační nádrž PS 1000 E+, ø 800/1000 mm, v. 2080 

mm, 927 l 

▪ Akumulační nádrže PS ES+

▪ Akumulační nádrž PS 1100 K+, ø 950/1150 mm, v. 1815 

mm, 1085 l 

▪ Akumulační nádrže HSK PV pro fotovoltaiku

▪ Aktualizované akční sestavy SOL a TČ



Přestávka
15 minut



Ochrana a regulace KTP
DBV2, BVTS, TSV, TSV-B, RT4, RT3E



Ochrana KTP

62

DBV2 a BVTS



Ochrana KTP
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DBV2



Ochrana KTP
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DBV2



Ochrana KTP
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BVTS



Ochrana KTP
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BVTS



Ochrana KTP
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BVTS



Ochrana KTP
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Záložní zdroje



Ochrana KTP
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Záložní zdroje



Ochrana KTP
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Záložní zdroje – v přípravě



Ochrana KTP
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Záložní zdroje – v přípravě



Ochrana KTP
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TSV a TSVB



Ochrana KTP
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TSV



Ochrana KTP
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TSV-B



Ochrana KTP
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TSV-B

Funkce TSV-B

http://www.regulus.cz/cz/animovana-schemata-tsv-b


Ochrana KTP
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TSV a TSV-B

TSV TSVB



Ochrana KTP
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TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B

Regomat E G Regomat E W



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B

Regomat EA G Regomat EA W



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B



Ochrana KTP
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Regomat s TSV a TSV-B



Regulace KTP
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RT4



Regulace KTP
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RT4



Regulace KTP
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RT4



Regulace KTP

90

RT3-E



Regulace řady IR
Nový design webového rozhraní



Kodér a katalog schémat

92

tepelných čerpadel

Regulátor IR

http://regulus.route.tecomat.com:61682/BB37BB9A5420653BD16ECC8B8632CDEB20E8C085/TR_AUTOLOGIN.XML


Tepelná čerpadla
Generátor a katalog schémat



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel

Online generátor schémat

http://data.regulus.cz/koder/


Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel

Regulátor IR

http://regulus.route.tecomat.com:61682/BB37BB9A5420653BD16ECC8B8632CDEB20E8C085/TR_AUTOLOGIN.XML


Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat
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tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat

103

tepelných čerpadel



Generátor a katalog schémat

104

IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Generátor a katalog schémat
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IR12 KRB



Tepelná čerpadla
Stavební připravenost



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost

121

tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel
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Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoPart EcoAir 22x1.0 28x1.0 35x1.5 42x1,5

406 406 30 m

408 408 15 m 55 m

410 410 8 m 30 m

412 20 m

414 415/520 15 m 40 m

417 420 15 m 50 m

Doporučené průměry měděného potrubí

Součet vstupního a výstupního potrubí



Stavební připravenost
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tepelných čerpadel

EcoAir 410



Tepelná čerpadla
zkušenosti s kotlíkovou dotací
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Vstupní údaje jsou dány spotřebou paliva a účinností spalování (kotle)

Nástroj pro rýchlý odhad tepelných ztrát objektu

Spotřeba paliva: Přepočet:

uhlí 6 000 kg <--------- 60 q = 6 000 kg

dřevo 840 kg <--------- 2 m3 = 840 kg

účinnost kotle: 65,0%

Potřeba tepla: 21668,83 kWh

Tepelná ztráta: 9,0kW

Hnědé uhlí – 60q

Měkké dřevo - 2 m3

Průměrná účinnost spalování – 65%

Příklad:

Jedná se pouze o odhad, nikoli přesný výpočet! Předpokládají se průměrné hodnoty např. 250 

dnů otopného období, výpočtová teplota tepelných ztrát -15 °C apod.

Účinnost kotle:

60% pro vytápění pouze uhlím

65% pro kombinaci uhlí+dřevo

70% pro vytápění pouze dřevem.

Návrh tepelných čerpadel
Zkušenosti s kotlíkovou dotací
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Návrh tepelných čerpadel
Zkušenosti s kotlíkovou dotací
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Průměrná teplota 19°C

Rozdíl v potřebě tepla na vytápění 15%

Průběh teplot v typickém mrazivém dni
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Návrh tepelných čerpadel
Zkušenosti s kotlíkovou dotací

Nástroj pro rychlý odhad tepelných ztrát objektu

Pořadí

1 dřevo měkké 14.5 320

uhlí typ: 1 50 metráků 50 metráků = 5 000 kg 18.0 MJ/kg 2 dřevo tvrdé 14.0 500

dřevo kusové typ: 1 8 kubíků 8 kubíků = 2 560 kg 14.5 MJ/kg 1 pilina 12.2 130

ostatní typ: 4 0 kg 0 kg = 0 kg 17.1 MJ/kg 2 štěpka 12.2 240

účinnost kotle: 65.0% 3 bylinná peleta 16.1 600

poznámky: 4 dřevní peleta 17.1 650

Další označení pro kubík => m3, prostorový metr, metr dřeva 5 dřevní briketa 17.1 700

Účinnost kotle volte: 60 % pro vytápění pouze uhlím, 65 % pro kombinaci uhlí+dřevo, 70 % pro vytápění pouze dřevem. 1 hnědé uhlí 18.0 700

2 černé uhlí 29.0 700

Vyberte STÁVAJÍCÍ režim vytápění:

Režimy vytápění:

1 Radiátory s přerušovaným provozem (ráno chladno, večer přetopeno) - tuhá paliva bez akumulace

Potřeba tepla: 22 952 kWh 2 Radiátory s nepřetržitým provozem - tuhá paliva s akumulační nádrží

Tepelná ztráta: 13.5 kW 3 Podlahové vytápění 

Ověřovací výpočet

Zadejte vytápěný objem 721.2 m3
Charakter objektu: q [W/m 3 ]

Vyberte charakter budovy 3 1 Volně stojící dům bez zateplení 35

2 Volně stojící dům zateplený svépomocí, vyměněná okna 26

Tepelná ztráta: 13.7 kW 3 Volně stojící dům kvalitně zateplený 19

4 Volně stojící dům - novostavba 15

5 Řadový dům bez zateplení 30

6 Řadový dům zateplený svépomocí, vyměněná okna 21

7 Řadový dům kvalitně zateplený 14

8 Řadový dům - novostavba 10

1

Výhřevnos

t 

[MJ/kg]

Sypná 

hmotnost

[kg/m 3 ]

Přehled paliv a jejich vlastností:

VYBERTE TYP PALIVA A VYPLŇTE ŽLUTÁ POLE S ČERVENÝM TEXTEM!

Spotřeba paliva: Přepočet paliva na kg: Výhřevnost zvoleného paliva:

Jedná se pouze o odhad, nikoli přesný výpočet! 

Předpokládají se průměrné hodnoty např. 250 dnů otopného období, výpočtová teplota tepelných ztrát -15 °C apod.

Typ
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Rozdíly průměrných měsíčních teplot (zima 2015/2016 a zima 2016/2017)
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+0.4°C - 1.0°C - 3.7°C - 2.9°C - 1.1°C

+2.1°C

- 1.5°C
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2015/2016

2016/2017



Tepelná čerpadla
s modulací výkonu



Novinka

135

TČ s řízeným výkonem od 3 do 20 kW

Kompresor SCROLL 

Nízký startovací proud

Vysoká výstupní teplota 65°C

EA 520

SCOP 4,5

Pro kombinaci s třífázovou fotovoltaikou



Novinka v přípravě

136

TČ s řízeným výkonem od 2 do 10 kW

3 fázové i 1 fázové provedení pro spolupráci s FV

Nízký startovací proud

Vysoká výstupní teplota 65°C

EA 510



Novinka
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Tepelná čerpadla s modulací výkonu

Zapojení do otopné soustavy

• na co si dát pozor při zapojení invertorových TČ vzduch/voda bez akumulační nádrže

• Průtok otopnou soustavou musí být minmálně nominální průtok TČ (hluk, dimenze,...)

• U radiátorového otopného systému min. 5 radiátorů o výkonu min 500 W nesmí mít 

osazeny termostatické hlavice

• U podlahového otopného systému smyčka s minimálně 30m2 bez možnosti uzavření 

např. pomocí pokojového termostatu, nebo inteligentního ovládání domu

• Zpětné rušení do elektrické rozvodné soustavy

• Záložní zdroj

• Dimenzování téměř na 100% tepelných ztrát



Novinka
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Tepelná čerpadla s modulací výkonu



Tepelná čerpadla
kombinace s fotovoltaikou



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

140

▪ Minimální a komfortní teplota vody podle časového programu

▪ Dohřev vody bez ohledu na HDO – tarif D57d



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

141

▪ Komfortní teplota vody po celý den

▪ Dohřev vody s ohledem na HDO – tarif D25d



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

142

▪ Komfortní teplota vody po celý den

▪ Dohřev vody s ohledem na HDO – tarif D25d



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

143

▪ Komfortní teplota vody po celý den - tarif D25d

▪ Pro větší FVE, přebytky je možné využít pro sezónní bazén



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

144

▪ Komfortní teplota vody po celý den – tarif D57d

▪ Využití FVE pro vytápění 



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

145

Smart meter - Regulus

Plynulé řízení 20-100%

Plynulé řízení 0-100%

Požadavek na nulový 

přetok do sítě

FV elektrárna Střídač DC/AC

Elektrické spotřebiče

Smart meter

SSR relé

HSK PV

ETT

komunikace



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

146

Smart meter - Iridon

Plynulé řízení 20-100%

Plynulé řízení 0-100%
Požadavek na nulový 

přetok do sítě

FV elektrárna Střídač DC/AC

Elektrické spotřebiče

Smart meter

SSR relé

HSK PV

ETT

komunikace



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

147

Smart meter – 0-10V například Wattrouter

Plynulé řízení 20-100%

Plynulé řízení 0-100%
Požadavek na nulový 

přetok do sítě

FV elektrárna Střídač DC/AC

Elektrické spotřebiče

Smart meter

SSR relé

HSK PV

ETT

0-10V



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

148

SSR relé – fázové řízení



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

149

SSR relé – fázové řízení



Kombinace tepelného čerpadla a 
fotovoltaiky

150

SSR relé – fázové řízení



Akumulační nádrže HSK 
PV
pro spolupráci s fotovoltaickou 
elektrárnou



Akumulační nádrže

152

HSK PV

HSK P HSK PR HSK PV

390

600

750

1000

1700

390

600

750

1000

1700

600

750

1000

1700



Akumulační nádrže

153

HSK PV

Aktualizovaný prospekt Akumulačních nádrží HSK



Akumulační nádrže

154

HSK PV



Akumulační nádrže

155

HSK PV



Akumulační nádrže

156

HSK PV



Akumulační nádrže

157

HSK PV



Akumulační nádrže

158

HSK PV



Akumulační nádrže

159

HSK PV

65 °C



Akumulační nádrže

160

HSK PV
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