
AKUMULA NÍ NÁDRŽE
s nerezovým vým níkem pro oh ev TV

HSK 500, HSK 800, HSK 1000, 
HSK 1500, HSK 2000

CZ
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Návod na instalaci a použití
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1 - Popis za ízení

Akumula ní nádrže ady HSK jsou ur eny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie otopné vody. Jsou vy-

baveny vno eným nerezovým vým níkem teplé vody pro domácnost (dále jen TV), stratiÞka ním válcem pro zpáte ku 

z topného systému, dv ma ocelovými topnými hady (nap . pro p ipojení solárních kolektor ), s možností vložit elektric-

ké topné t leso a s možností p ipojení dalších tepelných zdroj . Akumula ní nádrž je vždy p ipojena do uzav eného 

topného okruhu. Dále mají nádrže dva návarky G 6/4“ pro p ipojení zdroj  tepla, ty i návarky G ½“ pro instalaci jímek 

idel a šest návark  pro další zdroje tepla. Do návark  G 6/4“ lze instalovat p ímo elektrická topná t lesa. Nádrže mají 

jeden horní návarek pro p ipojení odvzduš ovacího ventilu, p t bo ních návark  G 6/4“ pro p ipojení do topného sys-

tému, jeden bo ní návarek G 6/4“ pro instalaci el. topného t lesa, šest bo ních návark  se závitem 1/2“ pro umíst ní 

idel a ty i bo ní návarky se závitem G 1“ pro p ipojení dvou topných had .

Pro správnou funkci nádrže je nutné optimáln  navrhnout celou hydrauliku topného systému, tzn. umíst ní ob hových 

erpadel zdroj  a topných okruh , ventily, zp tné klapky apod. P i kombinaci více druh  zdroj  je doporu ena pro 

ízení zdrojové i spot ební ásti otopné soustavy, tzn. i nabíjení a vybíjení akumula ní nádrže, inteligentní regulace, 

nap . regulátor Regulus IR09 KTP.

1.1 - Typová ada
P t model  o kapacit  500, 800, 1000, 1500 a 2000 litr  s nerezovým vým níkem pro oh ev TV.

1.2 - Ochrana nádrže
Akumula ní nádrž je bez povrchové úpravy, vn jší povrch je lakován šedou barvou. Vým ník pro oh ev teplé vody pro 

domácnost je z nerezové oceli.

1.3 - Tepelná izolace
Pro snadnou manipulaci je nádrž dodávána samostatn  s nenainstalovanou m kkou izolací tlouš ky 120 mm, opat e-

nou vn jším koženkovým obalem zapínaným pomocí zdrhovadla. 

1.4 - P ípojná místa na nádrži
1× horní návarek s vnit ním závitem G 1“

6× bo ní návarek s vnit ním závitem 6/4“

6× (7×) bo ní návarek se závitem G 1/2“

4× bo ní návarek G 1“

2× bo ní návarek G 5/4“

1.5 - Balení
Nádrže jsou dodávány nastojato na samostatné palet , ke které jsou p išroubovány, a jsou baleny v bublinkové fólii. 

2 - Obecné informace

Tento návod k použití je nedílnou a d ležitou sou ástí výrobku a musí být p edán uživateli. Pe liv  si p e t te pokyny 

uvedené v tomto návodu, jelikož obsahují d ležité pokyny ohledn  bezpe nosti, instalace, používání a údržby. Uložte 

tento návod pro p ípadné pozd jší použití.  

Toto za ízení je konstruováno k akumulaci otopné vody a její následné distribuci. Musí být p ipojeno k topnému systé-

mu a zdroj m tepla. Za ízení je vhodné pro p ípravu teplé vody pro domácnost pr tokovým zp sobem. 

Používání akumula ní nádrže k jiným ú el m než výše uvedeným je zakázáno a výrobce nenese žádnou zodpov d-

nost za škodu vzniklou nevhodným nebo špatným použitím.

Instalaci musí provést odborn  zp sobilá osoba v souladu s platnými p edpisy a podle návodu výrobce.
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3 - Technické údaje a rozm ry nádrže Regulus ady HSK

Kód nádrže ................................................................ a
Kód izolace ................................................................ b
Celkový objem nádrže a nerez. vým níku ............... c
Objem nádrže ........................................................... d
Objem nerezového vým níku .................................. e
Objem horního topného hada ................................... f
Objem dolního topného hada ................................... g
Plocha horního topného hada .................................. h
Plocha dolního topného hada ................................... i
Plocha nerezového vým níku TV ............................. j
Maximální provozní teplota nádrže a vým níku ...... 95 °C
Maximální provozní tlak vým níku ........................... 6 bar
Maximální provozní tlak nádrže ............................... 6 bar
Hmotnost prázdné nádrže ........................................ k

Typ - model HSK 500 HSK 800 HSK 1000 HSK 1500 HSK 2000

Kód nádrže a 7662 7663 7506 7686 7687

Kód izolace b 7664 7665 7507 7688 7689

Celkový objem nádrže a nerez. vým níku [l] c 488 805 897 1478 1915

Objem nádrže [l] d 443 750 842 1408 1825

Objem nerezového vým níku [l] e 45 55 55 70 90

Objem horního topného hada [l] f  - 12 18 19 25

Objem dolního topného hada [l] g 14 18 21 22 33

Plocha horního topného hada [m2] h  - 2 3 3,5 4,2

Plocha dolního topného hada [m2] i 2,3 3 3,5 4,5 5,5

Plocha nerezového vým níku TV [m2] j 5,7 7,2 7,2 8,5 11,5

Prázdná p epravní hmotnost nádrže [kg] k 130 200 250 285 325

Rozm ry [mm] A 1720 1930 2110 2240 2380

B 1640 1830 2010 2120 2260

C 1420 1580 1760 1825 1950

D 1150 1290 1500 1500 1730

E  -  -  -  - 1470

F 820 920 1130 1130 1210

G 440 570 580 600 750

H 240 270 270 335 350

I 190 220 220 285 300

J 150 170 170 235 250

K 280 310 310 375 390

L 490 465 495 520 630

M 700 670 730 765 870

N 800 770 840 875 970

O 910 870 950 975 1080

P 1020 980 1060 1085 1190

Q 1150 1090 1210 1195 1300

R  -  -  - 1305 1410

S  - 1190 1350 1415 1520

T  - 1290 1450 1525 1640

U 1400 1390 1520 1635 1760

V  - 1500 1680 1745 1870
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G 6/4“

G 6/4“

3
0
°

Izolace

ø
 W

ø
 X

G 5/4“

1
6
°

A

B
C

D

E
F

G

H I

J
K

L
M

T

N
O

P

R

Q

S

V
U

ø V

G 5/4“

G 1/2“

G 1/2“

G 1“

G 5/4“

el. top. t leso

G 6/4“

G 1/2“

G 6/4“

G 6/4“

G 6/4“

G 1/2“

G 1/2“

G 6/4“

G 1“

G 1“

G 1/2“

G 1/2“

G 1“

G 1“

G 6/4“

1

2

3

14

11

10

4

5

6

9

15

13

21

16

7
8

12

19

18

17

20

2
0



5 

4 - Provoz nádrže

Tato nádrž je ur ena pro oh ev a akumulaci vody pro vytáp ní v domácích i pr myslových aplikacích, vždy však 

v uzav ených tlakových okruzích s nuceným ob hem. V akumula ní nádrži se oh ívá otopná voda n kolika možnými 

zdroji tepla jako jsou r zné typy teplovodních kotl , obnovitelné zdroje energie (tepelná erpadla, slune ní kolektory), 

p ípadn  elektrická topná t lesa.

V akumula ní nádrži oh ívá otopná voda vno ený nerezový vým ník TV. Vno ený nerezový vým ník TV se p ipojuje 

jedním 5/4“ šroubením na p ívod studené vody a druhým na TV. Jakmile je z odb rného místa odebírána teplá voda, 

do vno eného vým níku p itéká studená voda, která se oh eje od otopné vody. 

Akumula ní nádrž se p ipojuje se ke zdroj m energie pomocí spojovacího šroubení G 6/4“. Solární systém se p ipoju-

je k vývod m vestav ných topných had  pomocí šroubení G 1“. 

Osazení jednotlivých vývod  nádrže se provádí podle p ipojovaných okruh . Možností se naskýtá celá ada, v násle-

dující kapitole jsou pro ilustraci uvedeny pouze n které varianty.

5 - P íklady osazení vývod  akumula ní nádrže

P íklad I.
Slune ní kolektor + komb. plynový kotel + krb.

Ozn. vývodu
P íklad I.

Slune ní kolektor 
+ komb. plynový kotel + krb 

P íklad II.
Slune ní kolektor 

+ tepelné erpadlo + el. t leso

P íklad III.
Slune ní kolektor 

+ plynový kotel + kotel na pev. paliva

1 1 zátka / vým ník cirkulace 1 zátka / vým ník cirkulace 1 zátka / vým ník cirkulace

2 výstup do zásobníku TV plyn. kotle výstup do zásobníku TV výstup do zásobníku TV

5 zátka el. topné t leso zátka

7 p ívod studené vody p ívod studené vody p ívod studené vody

8 vstup z rozd lova e, expanzka, 

poj. ventil

vstup z rozd lova e, expanzka, 

poj. ventil

vstup z rozd lova e, expanzka, 

poj. ventil

9 výstup do krbu zátka výstup do kotle na pev. paliva

10 výstup do sol. panel výstup do sol. panel výstup ze sol. panel

12 vstup ze sol. panel vstup ze sol. panel vstup ze sol. panel

14 zátka zátka zátka

15 výstup do komb. plyn. kotle výstup do tep. erpadla výstup do plyn. kotle

16 výstup do sol. panel výstup do sol. panel výstup do sol. panel

17 zátka zátka zátka

20 vstup z komb. plyn. kotle, do rozd l. vstup z tep. erpadla, do rozd l. vstup z plyn. kotle, kotle na pev. paliva

21 vstup ze sol. panel vstup ze sol. panel vstup ze sol. panel

3, 4 ,6, 11, 13, 18, 19 teplom ry, idla, zátky teplom ry, idla, zátky teplom ry, idla, zátky

Zapojení akumula ní nádrže se provádí podle p ipojovaných okruh , uvedené p iklady jsou pouze informativní.
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P íklad II.
Slune ní kolektor + tepelné erpadlo + el. t leso.

P íklad III.
Slune ní kolektor + plynový kotel + kotel na pev. paliva.
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6 - Instalace nádrže a uvedení do provozu

Instalace musí vyhovovat p íslušným platným p edpis m a m že ji provést pouze kvaliÞkovaná a odborn  zp sobilá 

osoba.

Závady zavin né nesprávnou instalací, používáním a obsluhou nebudou p edm tem záruky.
Po instalaci zásobníku do stávajícího topného systému a p ipojení doporu ujeme celý topný systém vy istit isticím 

p ípravkem pro topné systémy, nap íklad MR-501/R.

Proti korozi doporu ujeme použít do topného systému ochrannou nápl  jako nap . p ípravek MR-501/F

6.1 - P ipojení k topným zdroj m
Nádrž umíst te na zem co nejblíže topného zdroje. Nasa te izolaci viz Instalace izolace na nádrž. Topné okruhy p ipojte 

na vstupy a výstupy podle rozložení teploty v nádrži. V nejnižším míst  nádrže nainstalujte vypoušt cí ventil. V nejvyš-

ším míst  soustavy nainstalujte odvzduš ovací ventil. Všechny p ipojovací rozvody zaizolujte.

6.2 - P ipojení k solárnímu systému
Tuto nádrž lze s výhodou použít pro p ipojení k solárnímu systému. V tom p ípad  se p ívod oh átého média ze solár-

ního systému p ipojí k hornímu nátrubku topného hada G 1“ a spodní vývod se p ipojí k vratnému potrubí do solárního 

systému. Všechny p ipojovací rozvody mezi nádrží a solárním systémem pe liv  zaizolujte.

6.3 - Instalace topného t lesa
Akumula ní nádrž m že být osazena elektrickým topným t lesem až do výkonu 12 kW a jeho p ipojení k elektrické síti 

m že být realizováno p ímo (t lesa s vlastním termostatem), nebo p es regulátor celého otopného systému.

Všechna elektrická topná t lesa musí být jišt na havarijním termostatem.
Elektrické topné t leso musí zapojovat pouze odborn  zp sobilá osoba s p ezkoušením z vyhlášky . 50/1978 Sb.

6.4 - P ipojení k rozvodu užitkové vody
Rozvod užitkové vody prove te podle platných norem. Na p ívod vody do zásobníku doporu ujeme namontovat reduk -

ní ventil. P i tlaku ve vodovodním adu nad 6 bar je reduk ní ventil nutný. Pokud je používaná voda nadm rn  tvrdá, 

nainstalujte p ed zásobník zm k ova  vody. V p ípad , že zdroj vody obsahuje mechanické ne istoty, nainstalujte Þltr.

6.5 - Uvedení do provozu
Nádrž se napouští spole n  s topnou soustavou p i respektování platných norem a p edpis . Pro snížení koroze doporu-

ujeme použít p ípravky pro topné soustavy. Kvalita otopné vody závisí na kvalit  vody, kterou je systém p i uvedení po 

provozu napušt n, na kvalit  dopl ovací vody a etnosti jejího dopoušt ní. Má velký vliv na životnost otopných soustav. 

P i nevyhovující kvalit  otopné vody m že docházet k problém m, jako jsou koroze za ízení a tvorba inkrust , zejména 

na teplosm nných plochách.

Kvalita dopl ovací a otopné vody je p edepsána dle SN 07 7401/1992Sb. Kvalita teplé vody musí spl ovat podmín-
ky uvedené v Tabulce mezních hodnot látek obsažených v teplé vod  na této stran  tohoto návodu.

Topné okruhy napl te p íslušnými kapalinami a celý systém odvzdušn te. Zkontrolujte t snost všech spoj  a tlak v sys-

tému. Nastavte parametry použité regulace otopného systému dle dokumentace a doporu ení od výrobce. Pravideln  

kontrolujte, zda všechny ovládací a nastavovací prvky fungují správn .

Tabulka mezních hodnot látek obsažených v teplé vod  

Popis pH Celkový obsah 
pevných ástic 

(TDS)

Vápník Chloridy Ho ík Sodík Železo

maximální hodnota 6,5 - 9,5 600 mg/litr 40 mg/litr 100 mg/litr 20 mg/litr 200 mg/litr 0,2 mg/litr
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7 - Instalace izolace na nádrž

Popis produktu
Tepelná izolace je sou ástí akumula ních nádrží pro zabrán ní jejich tepelných ztrát. Izolace se u tohoto typu akumu-

la ních nádrží instalují až na míst  instalace nádrží z d vodu snadn jší manipulace s nádržemi. Používá se tepelná 

izolace z polyuretanové m kké p ny s kašírovanou PVC fólií a zipem.

Upozorn ní
Montáž izolace je podle velikosti nádrže nutno provád t ve dvou nebo t ech osobách. Montáž izolace z polyuretanové 

m kké p ny s PVC fólií a zipem se musí provád t p i teplot  nejmén  20 °C. V p ípad , že je nutno instalaci pro-

vád t p i nižší teplot , je nutno izolaci oh át p edem v jiném prostoru nejmén  na teplotu 20 °C. Montáž izolace, která 

má nižší teplotu, je nemožná a hrozí její mechanické poškození (zejména zipu) p i jeho zapínání.

Nepoužívejte pro montáž žádné nástroje jako klešt , upínací pásy apod. 

V blízkosti výrobku je zakázáno manipulovat s otev eným ohn m.

Postup montáže izolace z m kké p ny s PVC folií
1. Usa te nádrž dle p edpis  pro instalaci.

2. Ovi te pe liv  izolaci okolo t lesa nádrže. P i instalaci dbejte na to, aby izolace na t leso nádrže dokonale p ilnula. 

To se docílí uhlazováním a poklepáváním dlaní na izolaci od st edu rovnom rn  ob ma sm ry, až izolace p ilne 

k povrchu nádrže bez vzduchových bublin.

3. Otvory pro nátrubky použijte jako oporu pro montáž izolace.

4. Minimáln  jedna osoba p itla uje izolaci k zásobníku a zárove  konce izolace p itahuje k sob . Druhá osoba ze 

strany zavírá zip jezdcem, viz obrázky.

5. Nasa te horní izolaci a víko.

6. Nasu te krycí plastové rozety podle velikosti nátrubk , p íp. nasa te kryt(-y) p íruby s izolací.

7. Další montáž nádrže prove te dle p edpis  pro instalaci a podle platných technických norem a ustanovení.

Záruka na izolaci
 Záruka zaniká v p ípad , že: 

 nebyl dodržen postup uvedený v montážním návodu,

 byl výrobek používán v rozporu s ú elem, k n muž je ur en.

 Záruka se nevztahuje na: 

 na opot ebení výrobku zp sobené jeho obvyklým používáním,

 poškození zp sobené ohn m, vodou, elekt inou nebo jinou živelnou událostí,

 vady zp sobené užíváním v rozporu s ú elem, k n muž je výrobek ur en, nesprávným 

 používáním výrobku a nedostate nou údržbou,

 vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,

 vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku.
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8 - Údržba nádrže

P i údržb  nádrže, když je osazena topným t lesem, odpojte t leso od napájení. K ist ní vn jších ástí akumula ní 

nádrže používejte navlh ený hadr a vhodný isticí prost edek. Nikdy nepoužívejte abrazivní prost edky, rozpoušt dla, 

p ípravky na bázi ropy atd.

Zkontrolujte, že kolem spoj  neprosakuje voda.

9 - Likvidace

Obalový materiál je nutno zlikvidovat dle platných p edpis . Po ukon ení své životnosti se s výrobkem nesmí zachá-

zet jako s domovním odpadem. Je nutné zabezpe it jeho recyklaci. Izolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nádobu 

jako železný šrot.

10 - Doporu ené p íslušenství - vým ník cirkulace teplé vody
  

Slouží k p edeh evu okruhu cirkulace teplé vody a tím umož uje pokrytí tepelných ztrát cirkula ního okruhu p ímo so-

lárním systémem. Je možné ho nainstalovat místo horní zátky akumula ní nádrže. Vým ník má p ipojovací závit G 1“ 

a jeho délka je 710 mm. P ívod a odvod do vým níku je ešen šroubením s vn jším závitem G 1/2“. Na zátce vým ní-

ku je ru ní odvzduš ovací ventil akumula ní nádrže.

P ed instalací cirkulace je t eba zvážit, zda se její využití 

vyplatí. Jsou zde dv  protich dná hlediska. Rychlejší dodáv-

ka teplé vody k odb rnímu místu a vždy komfortní výstupní 

teplota TV z odb rných míst, za cenu zvýšené spot eby 

energie (napájení cirkula ního erpadla a tepelné ztráty 

potrubí). Na druhou stranu díky rychlejší dodávce teplé vody 

se zabrání ztrátám odto ení studené vody a tím dochází 

k celkové úspo e vody. P ipojovací potrubí cirkula ního 

vým níku a cirkulace v objektu je t eba pe liv  izolovat pro 

zabrán ní tepelných ztrát. P i špatné izolaci nebo vzdálen j-

ším odb rném místu teplé vody m že být výkon vým níku 

díky omezeným konstruk ním rozm r m nedostate ný. 

TV SV CV

3c.KK

P íklad zapojení

cirkulace TV p es

speciální vým ník

instalovaný do HSK

E
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11 - Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka dle podmínek uvedených v tomto návodu a podle záru ního listu. Záru ní list 

je nedílnou sou ástí dodávky této akumula ní nádrže.


