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Greeneco VR3 – 5. emisní třída ekodesing

Přednosti automatického kotle Greeneco VR3

- 5 emisní třída ekodesing (minimální zátěž pro okolí)

- max výkon účinnost 92,3% ... 25,7kW

- min výkon účinnost 90,4% ... 6,6kW

- spotřeba při jmenovitém výkonu 3,8 kg/hod

- spotřeba při minimálním výkonu 1,1 kg/hod

- možnost volby umístění zásobníku     (vlevo, vpravo)

- vysoušení zásobníku (nevzniká koroze v zásobníku, 

vysouší palivo)

- keramické zateplení všech dvířek

- keramická spalovací komora

- nejnovější regulace na trhu Tech CS-580 zPID

- bezdrátová komunikace (pokojový termostat)

- dotykový termostat Tech CS-280 (příplatek)

- bezobslužný provoz

- vytápění až 350m2 zateplený dům

- vytápění 300 m2 dům třída C

- záruka 5 let pokud instalaci provede proškolená firma 

Greeneco

- dostupnost náhradních dílů po celém území ČR

- servis, revize, instalace, podpora na telefonu.

Regulace kotle Tech CS-580 zPiD

• řízení ventilátoru a podavače (šnekového nebo pístového)

• řízení oběhového čerpadla ÚT

• řízení čerpadla TUV

• řízení podlahového čerpadla

• řízení cirkulačního čerpadla

• řízení směšovacího ventilu

• možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo WiFi RS

• možnost připojení pokojového termostatu standardního nebo s RS komunikací

• možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431N nebo CS-61

• program zPID

• aktualizace programu přes USB port

Vybavení regulátoru:

• barevný LCD displej

• čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové teploty

• čidlo teploty ventilu a zpátečky

• vnější čidlo (bez kabelu)

• teplotní zabezpečení



Rozměry a charakteristika kotle Greeneco VR3 eko desing



Greeneco DELUX II – 5. emisní třída (ekodesing)

Přednosti kotle Greeneco DELUX II

- poměr cena výkon kvalita výrobku

- čištění 1x za měsíc 

- 6. generace spalování na uhlí (první na trhu)

- keramické zateplení dvířek 2X 

- emisní třída 5 a ekodesing

- jednoduché čištění kotle 

- flexibilní kouřovod

- absolutně tichý provoz kotle

- kotel s nejnižší spotřebou (Greeneco)

- minimální množství popela

- velmi vysoká účinnost 

- šetrný k životnímu prostředí

- přehledná a jednoduchá obsluha regulace kotle

- 5 let záruka na kotlové těleso (pokud instalaci 

nebo spuštění provede proškolená firma)

- kotle Ekodesing 8kW,15kW,30kW,48kW

- 5.třída 8kW,15kW,20kW,25kW,30kW,48kW

Funkce řídící jednotky Tech ST 480 zPID 

- automatické řízení ventilátoru

- řízení směšovacího ventilu

- řízení čerpadla ÚT,TUV a dalších doplňkových čerpadel

- možnost připojení bezdrátového pokojového (dotykového) 

termostatu Tech ST 280

- možnost připojení modulu ST-65 GSM

- možnost připojení internetového modulu ST-505 Ethernet 

(příplatek 3800 kč) (funkce E-modul)

- možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61

- čidlo teploty ÚT,TUV spalin ventilu a zpátečky

- ukazatel množství paliva v zásobníku

- venkovní čidlo

- kontrola kotle za pomocí chytrého telefonu (smartphone) 

příplatek modul St-505

- software zPID

- možnost vyřazení zPID



Charakteristika a rozměry kotle DELUX II



Greeneco Prestige II – 4. emisní třída

Přednosti kotle Greeneco Prestige II

- poměr cena výkon kvalita výrobku

- zásobník paliva 150 l

- bez obslužný provoz kotle až 10 dní      

(nízkonákladový dům)

- kotel je vybaven keramickou spalovací komorou

- kotel je vybaven litinovým deflektorem nové 

generace

- všechny dvířka jsou opatřeny keramickým 

zateplením

- minimální zátěž pro okolí Emisní třída 4 EN 

303-5/2012

- variabilita používaného paliva (hnědé, černé 

uhlí a peleta)

- jednoduché čištění kotle

- přehledná a jednoduchá obsluha regulace kotle

- 5 let záruka na kotlové těleso (pokud instalaci 

nebo spuštění provede proškolená firma)

- záruka dostupnosti náhradních dílů a servisu 

po celém území Čr

Funkce řídící jednotky Tech ST 480 zPID

- automatické řízení ventilátoru

- řízení směšovacího ventilu

- řízení čerpadla ÚT,TUV a dalších doplňkových čerpadel

- možnost připojení bezdrátového pokojového (dotykového) 

termostatu Tech ST 280

- možnost připojení modulu ST-65 GSM

- možnost připojení internetového modulu ST-505 Ethernet 

(příplatek 3800 kč)

- možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61

- čidlo teploty ÚT,TUV spalin ventilu a zpátečky

- ukazatel množství paliva v zásobníku

- venkovní čidlo

- kontrola kotle za pomocí chytrého telefonu (smartphone) 

příplatek modul St-500

- software zPID

- možnost vyřazení zPID

http://www.greeneco.cz/


Rozměry a charakteristika kotle Greeneco Prestige II



Funkce termostatu

• udržování zadané teploty v místnosti

• ovládání teploty kotle (ÚT)

• ovládání teploty TUV

• ovládání teplot směšovacích ventilů (pokud jsou použity regulátory ventilů)

• zobrazení venkovní teploty (pokud je použit regulátor ventilu)

• týdenní program

• budík

• rodičovský zámek

• grafické zobrazení pokojové teploty a teploty ÚT

• spořič obrazovky – prezentace fotek

• aktualizace programu pomocí USB portu

Vybavení termostatu:

• velký, barevný, dotykový displej

• vestavěné teplotní čidlo

• komunikační kabel RS k propojení s regulátorem

• sada pro bezdrátovou komunikaci CS-260 již v příplatkové ceně

• napáječ 12 V DC

Specifikace

Rozsah nastavení teploty: 10–30 °C

Napájení: 12 V DC

Příkon: 1,3 W

Přesnost měření teploty: 0,1 °C

Maximální provozní teplota: 5–50 °C



Internetový modul je pomyslnou internetovou bránou pro regulátory a umožňuje jim posílat a 
přijímat data z internetu. Takto můžeme ovládat regulátory dálkově, kontrolovat hodnoty, 
měnit parametry a podobně. Ovládání přes chytré zařízení. (tablet, smartphone, počítač)
Funkce ve spolupráci s novými regulátory:
• přihlášení na stránkách – http://www.emodul.eu/
• kontrola provozu kotle přes internet
• náhled na všechna zařízení instalace
• možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí 
položek)
• prohlížení historie teplot
• prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů)
• možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu
• možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu
• mailová hlášení o alarmech
Funkce ve spolupráci se staršími regulátory
• přihlášení na stránkách – www.zdalnie.techsterowniki.pl
• kontrola provozu kotle přes internet
• grafické zobrazení s animací
• možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovacích ventilů
• možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu
• náhled na teploty na čidlech
• prohlížení historie teplot
• prohlížení historie alarmů
• aplikace pro chytré telefony na Google Play (Sterownik Kotła TECH)
Vybavení regulátoru:
• napáječ 5 V DC
• RS roztrojka
• komunikační kabel RS – propojení s regulátorem kotle
Bezdrátová verze (volitelně)
při použití sady CS-260 pro bezdrátovou RS komunikaci
Popis zařízení
Internetový modul umožňuje dálkové ovládání provozu kotle přes internet. Uživatel kontroluje 
stav všech zařízení kotlové instalace a provoz každého z nich se zobrazuje jako animace. Má 
možnost prohlížet historii teplot v podobě grafů a historii alarmů regulátoru.

http://www.emodul.eu/
http://www.zdalnie-techsterowniki.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.techsterowniki.emodul


Regulace kotle a pokojový termostat.

Funkce řídící jednotky Titanic

- funkce ekonomický režim denní noční

- lze naprogramovat každý den a nastavit jednotlivé body

- možnost funkce priorita TUV (boiler - léto)

- zvukový alarm (upozorňuje např: - špatná nastavení, překročení teploty atd)

- připojení bezdrátového pokojového termostatu

- možnost ručního režimu ovládání (ventilátor, TUV, TV, podavač)

Pokojový termostat Pilot G

- Bezdrátové zařízení které spolupracuje s regulací Titanic. Termostat 

umožňuje dálkové monitorování kotle z pohodlí domova. Sleduje chod 

podavače ventilátoru a čerpadel TV a TUV. Tento pokojový termostat 

umožňuje nastavení teploty kotle a čerpadel TUV,TV (čas práce čerpadla) 

Hlavní jeho práce je funkce pokojového termostatu.

- bezdrátová komunikace

- ovládání teploty kotle TV

- ovládání teploty TUV

- náhled práce kotle (čerpadla TV a TUV, ventilátor, podavač, venkovní 

čidlo)

- regulace teploty místnosti

- zobrazení teploty alarmů

- signalizace alarmů

- jednoduché ovládání



Argos PID regulace je určena pro kotle na tuhá paliva se šroubovým podavačem. 

Regulace podporuje podavač, ventilátor, oběhové čerpadlo, čerpadlo TUV a cirkulační. 

Termostat řídí nezávisle dva procesy: 

Řízení teploty s plynulou regulací výkonu. Regulace spalovacího procesu. 

Algorytmus PID – má funkci flexibilního spalování, která umožňuje minimální kontakt 

uživatele se zařízením. Termostat s algoritmem PID přepíná kotel na výkon, který je 

současně potřebný k udržení nastavené teploty. Kotel se neustále ohřívá, nedochází k 

výpadkům, v komíně a ve spalovací komoře nedochází ani k náhlé změně teploty. 

Teplota výstupní vody je stabilní. Regulace výkonu kotle probíhá v kroku 1%, tj. 

Minimální výkon kotle je 3% (to je stav podpory ohně) až do maximálního výkonu 

100%. 

Regulace automaticky zvolí pozastavení dávky paliva a množství vzduchu, uživatel 

nastaví pouze teplotu kotle! 

Výhody použití termostatu ARGOS PID: 

- ekonomika

-úspora paliva

- ekologie

-nízké úrovně prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí 

- nízká teplota výparů

- delší životnost výměníku   

Pokojový termostat T1000 

Regulace PID ARGOS je vybaven RS 485 komunikací, díky níž je možné k němu 

připojit termostatický panel T1000, který je namontován v domě a na kterém jsou 

zobrazeny základní informace o teplotě kotle a teplovodním bojleru. Kromě toho 

můžete nastavit teplotu na kotli a teplou vody z pozice panelu T1000, aniž byste 

museli navštívit kotelnu. 

Další funkcí panelu T1000 je pokojový termostat, který pracuje stejně jako standardní 

pokojový termostat. Pro správnou funkci panelu T1000 a zejména pomocí funkce 

prostorového termostatu je nutné nastavit čas a datum v termostatu PID ARGOS.

Regulace Argos PID



Model Výkon
Emisní 

třída

Cena bez 

dph

Cena s 

dph
Regulace 

A VR3 10-25,7kW 5. třída 65 000 Kč 78 650 Kč Tech 580

B Prestige II 10-17kW 4. třída 53 000 Kč 64 130 Kč Tech 480

B Prestige II 10-25kW 4. třída 55 000 Kč 66 550 Kč Tech 480

C Prestige II 10-17kW 4. třída 46 000 Kč 55 660 Kč Titanic

C Prestige II 10 – 25kW 4. třída 48 000 Kč 58 080 Kč Titanic

Varianty Bezdrátová 

komunikace cena 

s dph.

Doprava

10kč/1km/1cesta

Internetový modul 

cena s dph

A Příplatek 1597 Kč Zpoplatněna Příplatek 3800 Kč

B Příplatek 1597 Kč Zpoplatněna Příplatek 3800 Kč

B Příplatek 1597 Kč Zpoplatněna Příplatek 3800 Kč

C Již v ceně Zpoplatněna Nepodporuje

C Již v ceně Zpoplatněna Nepodporuje

Varianty Termostat Tech

280

Termostat Pilot G Volba  umístění 

kouřovodu a zásobníku, 

zp. vody.

A Příplatek

4800 Kč

Nepodporuje Pouze zásobník

(levý, pravý)

B V ceně Nepodporuje Ano zdarma

B V ceně Nepodporuje Ano zdarma

C Nepodporuje V ceně Ano zdarma

C Nepodporuje V ceně Ano zdarma



Model Výkon
Emisní 

třída

Cena bez 

dph

Cena s 

dph
Regulace 

D Delux II 8kW 5.třída 54 340 Kč 65 751 Kč Tech 480

D Delux II 15kW 5.třída 58 150 Kč 70 362 Kč Tech 480

D Delux II 20kW 5.třída 60 690 Kč 73 435 Kč Tech 480

D Delux II 25kW 5.třída 63 000 Kč 76 230 Kč Tech 480

D Delux II 30kW 5.třída 68 900 Kč 83 369 Kč Tech 480

D Delux II 48kW 5.třída 81 200 Kč 98 252 Kč Tech 480

Varianty Bezdrátová 

komunikace

Doprava

10kč/1km/1cesta

Internetový modul 

cena s dph

D Již v ceně k 

termostatu

Zpoplatněná Příplatek 3800 Kč

Varianty Termostat Tech

CS 280

Kouřovod

flexi

Volba zásobníku, 

zpáteční vody.

D Příplatek

4800 Kč s dph

Podporuje

V ceně

Ano zdarma

Model Výkon Emisní 

třída

Cena bez 

dph

Cena s 

dph

Regulace

Dvě varianty

E Prestige 3 17kW 5.třída 52 700 Kč 63 767 Kč Argos zPid

Titanic 

E Prestige 3 25kW 5.třída 58 500 Kč 70 785 Kč Argos zPid

Titanic

Varianty Termostat Argos Kouřovod

flexi

Volba zásobníku,

Zpáteční vody.

E a D Příplatek 

1850 Kč s dph

Podporuje

V ceně

Ano zdarma.

Varianta Termostat k Titanic

Pilot g

Kouřovod flexi Ano zdarma

E a D Příplatek

1850 Kč s dph

Podporuje

V ceně

Ano zdarma

Varianty Možnost změny regulace kotlů

D Argos Zpid cena – 3025 Kč s dph

E Tech CS480 cena + 5445 Kč s dph

D Titanic – 3025 Kč s dph



Razítko distributora

Areál Tepelná technika Greeneco

Kbelnice u Jičína 86

50601

Česká republika

www.greeneco.cz


