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Přestavbovou sadu je možno použít pouze pro kotel VIA DRUS HERCULES U 26.  

Přestavbovou sadu smí instalovat pouze smluvní servis ní organizace oprávn ěná k provád ění této 
činnosti. 

 

1. Technické údaje kotle po p řestavb ě 
 
Tab. č. 1 Rozměry, tepeln ě technické parametry kotle po p řestavb ě 

Počet článků ks  5 6 7 
Hmotnost kotle se zásobníkem kg 383 423 463 
Obsah vody l 39 44,7 50,4 
Hloubka spalovací komory mm 405 515 625 
Průměr kouřového hrdla Ø D mm 156 
Rozměry kotle se zásobníkem: 
výška x šířka x hloubka mm viz obr. č. 1 

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 381 x 377 
Kapacita zásobníku paliva dm3 87 
Maximální provozní přetlak vody kPa (bar) 400 (4) 
Minimální provozní přetlak vody kPa (bar) 50 (0,5) 
Zkušební přetlak vody kPa (bar) 800 (8) 
Minimální teplota vstupní vody  °C 50 
Doporučená provozní teplota topné vody °C 60 – 85 
Hladina hluku dB Nepřesahuje hladinu 65 dB (A) 
Komínový tah  mbar 0,20 0,20 0,21 
Připojovací napětí   1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S 
Přípojky kotle: – topná voda  G 1 ½ “ ( 6/4“) 

– vratná voda  G 1 ½ “ ( 6/4“) 
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 10 
Elektrický příkon W 85 
Elektrický příkon Qmin W 85 
Elektrický příkon QNjmen W 85 
Elektrické krytí  IP 40 
Elektrický proud A 0,41 
 
Tab. č. 2 Technické parametry – palivo hn ědé uhlí 

Počet článků ks  5 6 7 
Jmenovitý výkon kW 21 23,5 26,5 
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg/h 3,8 4,2 4,5 
Regulovaný výkon kW 6,3 - 21 7,05 - 23,5 7,95 - 26,5 
Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg/h 1 1,2 1,4 
Třída kotle dle EN 303-5  3 3 3 
Výhřevnost paliva MJ.kg-1 19,17 
Doba hoření při jmenovitém výkonu hod 16 h  14 h 15 min 13 h  
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 239 224,2 209,3 
Teplota spalin při minimálním výkonu  °C 104,8 109,2 113,5 
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 2 
Elektrický příkon Qmax W 116,5 
Elektrický příkon QNjmen W 29 32 35 
Elektrický příkon Qmin W 15 15 15 
Komínový tah max. mbar 0,2 0,2 0,2 
Komínový tah min. mbar 0,09 0,09 0,09 
Hmotnostní průtok spalin při minimálním 
výkonu kg/sec    

Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém 
výkonu 

kg/sec    

Účinnost  % až 85,8 až 83,3 až 80,8 
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Tab. č. 3 Technické parametry – palivo černé uhlí 
Počet článků ks  5 6 7 
Jmenovitý výkon kW 26 30 34 
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg/h 3,8 4,2 4,5 
Regulovaný výkon kW 7,8 - 26 9 - 30 10,2 - 34 
Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg/h 1,1 1,3 1,4 
Třída kotle dle EN 303-5  3 3 3 
Výhřevnost paliva MJ.kg-1 25,00 
Doba hoření při jmenovitém výkonu hod 16 h 30 min 14 h 45 min 13 h 30 min 
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 253,2 237,8 222,4 
Teplota spalin při minimálním výkonu  °C 122,8 121,4 120 
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 2 
Elektrický příkon Qmax W 116,5 
Elektrický příkon QNjmen W 26 28,5 31 
Elektrický příkon Qmin W 14 14 14 
Komínový tah max. mbar 0,2 0,19 0,19 
Komínový tah min. kg/sec  0,1  0,1 0,1  
Hmotnostní průtok spalin při minimálním 
výkonu kg/sec    

Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém 
výkonu kg/sec       

Účinnost  % až 82,1 až 82,3 až 82,4 

 
! Důležité upozorn ění:  
Uvedené hodnoty se m ění v závislosti na druhu, kvalit ě a vlhkosti používaného paliva. Proto mohou 
být nezbytné ur čité korekce p ři nastavování p řikládacího cyklu (pom ěr času pro podávání paliva 
k času pro doho řívání paliva). Nap ř. objevují-li se na roštu a v popelníku nesho řelé kusy paliva, je 
zřejmé, že rychlost p řikládání je vyšší než rychlost ho ření a je nutné p řikládací cyklus snížit – viz 
popis parametr ů.  
 
Parametry p ředepsaného paliva – palivo, na kterém byly prováděny certifikační zkoušky v SZÚ 
(Strojírenský zkušební ústav) v Brně: 

• obsah vody max. 12 % (černé uhlí), 
max. 20 % (hnědé uhlí)  

• obsah prchavé hořlaviny 28 – 40 % 
• teplota deformace popela tavením > 1150 °C 
• nízká spékavost 
• malá bobtnatost 
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Tab. č. 4 Předepsané palivo  

Palivo Druh paliva Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1] 

Černé uhlí Hrášek 10 – 25  21 – 28,5 
Hnědé uhlí Ořech 2 10 – 25  16,5 – 19,5 

 
Tab. č. 5 Předepsané palivo – hn ědé uhlí (automatický provoz) 

Palivo Zrnitost 
[mm] 

Výhřevnost 
[MJ.kg -1] 

Obsah 
popele 

[%] 

Obsah 
vody 
[%] 

Obsah 
síry 
[%] 

Měrná 
sirnatost 

[g/MJ] 

Obsah 
dehtu 

v sušin ě 
[%] 

Obsah 
dehtu 

v ho řlavin ě 
[%] 

Tříděné hnědé uhlí 
z Dolů Bílina (úpravna 
uhlí Ledvice) – o řech 2 

10 - 25 17,6 
9,8 

(v bezvodém 
stavu) 

max. 20 0,77 0,44 15,1 15,71 

 
POZOR! Špatná kvalita paliva m ůže výrazn ě negativn ě ovlivnit výkon a emisní parametry kotle. 
 

 
Počet článků 5 6 7 
L 609 720 831 
L1 1403 1514 1625 
D 156 

Obr. č. 1 Připojovací rozm ěry kotle HERCULES U26 Robot 
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2. Dodávka a p říslušenství 
 
Standardní dodávka:  
• balíček u kotle 

- tmel kotlový - tuba 310 ml  1 ks 
- kotlový štítek  1 ks 
- obchodně-technická dokumentace kotle 1 ks 
- ventilátor 1 ks 
- škrticí klapka 1 ks 
- termostatický ventil BVTS (fa Danfoss) nebo TS 130 (fa Honeywell) nebo STS 20 (fa Watts) 1 ks 

• balíček příslušenství kotle 
- matice M6 4 ks 
- matice M8 5 ks 
- matice M10 6 ks 
- podložka 6,4 4 ks 
- podložka 8,4 velkoplošná 3 ks 
- podložka 8,4 2 ks 
- podložka 10,5  6 ks 
- podložka 10,5 velkoplošná 2 ks 
- šroub M5 x 10 1 ks 
- šroub M6 x 16 4 ks 
- šroub M8 x 30 1 ks 
- šroub M10 x 20 4 ks 
- šroub M10 x 25 3 ks 
- šroub M10 x 30 2 ks 
- šroub M10 x 40 2 ks 
- zátka s vnějším závitem ¾ ʺ 1 ks 
- zátka kotlová JS ½ ʺ 1 ks 

• balíček elektro příslušenství kotle 
- ovládací skříň s řídicí jednotkou ecoMAX250R2 1 ks 
- šroub M5 x 12 4 ks 
- podložka 5,3 (vějířovitá) 8 ks 

- průchodka  1 ks 
- kabelová příchytka 4 ks 
- matice M5 4 ks 

• příslušenství kotle pro přestavbovou sadu kotle 
- hořák U26 Robot  1 ks 
- čelní panel 1 ks 
- krycí plech čelního panelu 1 ks 
- hrdlo ventilátoru 1 ks 
- těleso podavače s elektromotorem, šnekovou hřídelí 1 ks 
- vzpěra zásobníku 1 ks 
- zásobník s víkem 1 ks 
- deflektor 1 ks 
- plech stínicí 1 ks 

 

Příslušenství dodávané na p řání: 
• termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC312 (vnější závit) od fa ESBE  1 ks 

(minimální teplota vratné vody 45 °C) 5 - 6 čl. 
• termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC512 (vnější závit) od fa ESBE  1 ks 

(minimální teplota vratné vody 50 °C) 7 čl.  
• tlakoměr 1 ks 
• teploměr 1 ks 
• pojišťovací ventil 1 ks 
• přetlakový ventil 1 ks 
 
Vybavení kotle objednávané jako "p říslušenství dodávané na p řání" není zahrnuto v základní cen ě 
kotle. 
 
Po přestavb ě je nutno p řelepit kotlový štítek na p ůvodním kotli U 26 štítkem dodaným k p řestavbové 
sadě. 
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Záruční podmínky, odpov ědnost za vady a povinnosti uživatele jsou uvedeny v  přiloženém návodu 
kotle HERCULES U26 Robot. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na zm ěny provád ěné v rámci inovace výrobku, které nemusí být 
obsaženy v tomto návod ě. 
 
 

3. Postup montáže 
3.1 Úprava starého kotle 
 

 
1. Regulátor tahu 
2. Horní díl pláště 

Obr. č. 2 Demontáž horního dílu plášt ě, regulátoru tahu 
 

• Vyšroubovat regulátor tahu (1) vč. táhla, demontovat horní díl pláště (2). 
• Z důvodu jednodušší montáže je možno regulátor tahu ponechat zašroubovaný v kotlovém tělese a 

neměnit jej za zátku (poz. 1 - obr. č. 9). V tomto případě je nutno demontovat pouze tyčinku s řetízkem 
regulátoru. 
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1. Střední díl (pouze u modelu 2010) 
2. Podložka 8,4 
3. Šroub M8 x 12 
4. Popelníková dvířka 
5. Čep dvířek 
6. Závěsné oko 

7. Matice M10 nízká 
8. Držák sklopného roštu 
9. Sklopný rošt 
10. Opěrka pro západku 
11. Matice M8 
12. Popelník 

Obr. č. 3 Demontáž popelníkových dví řek 
 
• Otevřít přikládací dvířka pro snadnější přístup ke střednímu dílu (1). Odšroubovat 4 ks šroubů M8 x 12 

(3) s 4 ks podložek 8,4 (2) a odmontovat střední díl (1) aby bylo možno demontovat popelníková dvířka 
(4). U starších modelů kotlů vyjmout plechový střední díl pláště. 

• Vytáhnout 2 ks čepů dvířek (5), vyjmout popelníková dvířka (4) a následně vyšroubovat 2 ks závěsných 
ok (6) s 2 ks matic M10 (7). 

• Po vyjmutí popelníkových dvířek (4) zpět namontovat střední díl (1) pomocí 4 ks šroubů M8 x 12 (3)  
a 4 ks podložek 8,4 (2). 

• Odšroubovat 2 ks šroubů M8 x 12 (3) a vyjmout opěrku pro západku (10) 
• Odmontovat 2 ks matic M8 (11) s 2 ks podložek 8,4 (2), následně vyjmout držák sklopného roštu (8)  

a samotný sklopný rošt (9). 
• Vytáhnout popelník kotle. 
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3.2 Montáž ho řáku s čelním panelem, zásobníku a podava če paliva 
 

 
1. Hořák 
2. Čelní panel 
3. Krycí plech čelního panelu 
4. Šroub M8 x 30 
5. Šroub M10 x 30 
6. Podložka 8,4 velkoplošná 

7. Matice M8 
8. Podložka 8,4 
9. Šroub M10 x 40 
10. Podložka 10,5 velkoplošná 
11. Matice M10 

Obr. č. 4 Montáž ho řáku s čelním panelem 
 
• Do levé části předního článku (spodní otvor po demontované opěrce pro západku) našroubovat kolíkový 

šroub M8 x 30 (4), do pravé části předního článku (otvory po demontovaných závěsných ocích dvířek) 
našroubovat 2 ks kolíkových šroubů M10 x 30 (5). 

• Nanést kotlový tmel na dosedací plochu na předním článku (viz obr. č. 5) 
• Na šrouby v kotlovém tělese nasunout čelní panel (2) a přišroubovat jej na pravé straně pomocí  

2 ks matic M10 (11) a 2 ks podložek 10,5 (10). Na levé straně čelní panel přišroubovat pomocí  
1 ks matice M8 (7) a 1 ks podložky 8,4 (8). Ve středové části jej přišroubovat pomocí 2 ks matic M8 (7) a 
2 ks podložek velkoplošných M8 (6). 

• Přes přikládací dvířka vložit hořák (1) do kotle tak, aby byl umístěn v přední části kotle. 
• Na čelní panel nanést kotlový tmel viz obr. č. 5. 
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Obr. č. 5 Tmelení čelního panelu 
 

• Krycí plech čelního panelu (3) nasunout na šrouby čelního panelu (2) a zajistit jej pomocí 2 ks matic M8 
a velkoplošných podložek 8,4 Poté krycí plech pomocí 2 ks šroubů M10 x 40 (9)a 2 ks podložek 10,5 
přišroubovat k hořáku (1). Dotáhnout 2 ks matic M8 (8) 

• Hrdlo ventilátoru zcela zasunout do čelního panelu a zajistit je ve spodní části pomocí 1 ks šroubu  
M10 x 20 (obr. č. 7 - poz. 15). 

• Nanést kotlový tmel na přírubu ventilátoru (viz obr. č. 6) a přišroubovat ventilátor 4 ks šroubů M6 x 16 
(obr. č. 7 - poz. 14). 

• K podavači paliva (6) přišroubovat vzpěru zásobníku (5). 
• Následně podavač paliva (6) vsunout do čelního panelu a hořáku tak, aby se jeho konec dotýkal přední 

strany hořáku.  
• Dotáhnout všechny matice uchycení čelního panelu (2), krycí plech čelního panelu (3) a šroub uchycení 

hrdla ventilátoru. 
• Upravit výšku vzpěry zásobníku (5) tak, aby byl podavač paliva ve vodorovné poloze a zajistit ji pomocí 

2 ks šroubů M10 x 25 (15). 
• Na podavač paliva (6) namontovat pomocí 4 ks šroubů M10 x 20 (4), 4 ks matic M10 (3) a 4 ks podložek 

10,5 (2) zásobník s víkem (1). 
 

 

Obr. č. 6 Tmelení zásobníku a ventilátoru  

! Na vyznačené místo nanést 

kotlový tmel. Je nutné zajistit 
těsnost mezi čelním 
panelem, krycím plechem a 
kotlem. 

! Na vyznačené místo nanést 

kotlový tmel. Je nutné zajistit 
těsnost mezi zásobníkem a 
podavačem paliva a mezi 
ventilátorem a hrdlem 
ventilátoru. 
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1. Zásobník s víkem 
2. Podložka 10,5  
3. Matice M10 
4. Šroub M10 x 20 
5. Vzpěra zásobníku 
6. Podavač paliva 
7. Hrdlo ventilátoru 
8. Ventilátor 

9. Podložka 4,3 
10. Matice křídlová M4 
11. Klapka škrticí 
12. Matice M6 
13. Podložka 6,4 
14. Šroub M6 x 16 
15. Šroub M10 x 25 

Obr. č. 7 Montáž zásobníku a podava če paliva  
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3.3 Úprava horního dílu plášt ě 
 

 

Obr. č. 8 Úprava horního dílu plášt ě 
 
• Do horního dílu pláště dle obr. č. 8 navrtat 4 otvory Ø 6 mm pro uchycení ovládací skříně a otvor  

Ø 23 mm pro průchodku. 
 

3.4 Instalace ovládací sk říně 
 

 
1. Zátka 
2. Podložka 5,3 vějířovitá 
3. Průchodka ø 52 
4. Šroub M5 x 12 

5. Skříň ovládací 
6. Horní díl pláště 
7. Podložka 5,3 vějířovitá 

Obr. č. 9 Instalace ovládací sk říně 
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• Vytáhnout izolaci z horního dílu pláště a uložit ji na těleso s ohledem na vedení elektroinstalace. 
• Do předního článku kotlového tělesa našroubovat zátku (1), případně ponechat regulátor tahu. 
• Do horního dílu pláště (6) vložit plastovou průchodku (3). 
• Průchodkou v horním dílu pláště protáhnout kapiláru bezpečnostního termostatu a čidlo ÚT. 
• Pomocí 4 ks šroubů M5 x 12, 8 ks podložek 5,3 vějířovitých a 4 ks matic M5 přišroubovat ovládací skříň 

(5) k hornímu dílu pláště (6). 
• Kapiláru bezpečnostního termostatu a čidlo ÚT vsunout do jímky a zajistit pružinou kapiláry. 
• Kapiláru manometru zašroubovat do zpětného ventilku. 
• Nasadit horní díl pláště s ovládací skřínkou. 
• Propojit konektory ventilátoru a pohonu šneku podavače. 
• Čidlo proti prohoření (délka cca 3 mm) vsunout do jímky umístěné ve spodní části podavače paliva a 

zajistit šroubem M5x10 proti uvolnění čidla. Čidlo musí být zajištěno za kovovou část. 

 

Obr. č. 10 Kotel HERCULES U26 Robot 

 
1. Zásuvka IEC pro čerpadlo TV 230 V~ 
2. Zásuvka IEC pro čerpadlo ÚT 230V~ 
3. Pokojový termostat (rozepnutý = nehřeje, 

sepnutý = hřeje)  

4. Ventilátor 
5. Podavač paliva  
6. Čidlo proti prohoření paliva  
7. Čidlo teplé vody 

Obr. č. 11 Skříň ovládací s konektory 
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1. Kabelová příchytka 
2. Kabely 

Obr. č. 12 Doporu čené umíst ění kabelových p říchytek 

 
Upozorn ění! Kabely nesmí p řijít do styku s horkými částmi kotle. 
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3.5 Umístění deflektoru 
 

 
1. Deflektor 
2. Obruba deflektoru 

Obr. č. 13  
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1. Deflektor 
2. Plech stínicí 
3. Nálitek pro uchycení stínicího plechu 

Obr. č. 14 Vložení deflektoru a plechu stínicího 
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1. Deflektor 
2. Plech stínicí 
3. Nálitek pro uchycení stínicího plechu 

Obr. č. 15 Umíst ění deflektoru a plechu stínicího 
 

• Při vkládání deflektoru (1) do kotle otočit obruby deflektoru (2) do svislé polohy, tak aby bylo možné 
deflektor vložit skrz otvor přikládacích dvířek (obr. č. 14). Dle obr. č. 13 vložit deflektor mezi středové 
nálitky článků. Deflektor do kotle umístit tak, aby byl ve vodorovné poloze, a přední částí se může opírat 
o vnitřní stranu předního článku, viz obr. č. 15. Po vložení odklopit obruby deflektoru do stran (obr. č. 
16). Dle obr. č. 14 a 15 zavěsit stínicí plech (2) na nálitky pro uchycení (3) tak, aby jeho spodní hrana 
byla opřena o desku deflektoru (1). 
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3.6 Seřízení deflektoru 
 

 
1. Držák deflektoru 
2. Deska deflektoru 
3. Deflektor 
4. Šroub M10 x 70 
5. Krytka průzoru 

Obr. č. 16 Seřízení deflektoru 
 

• Pokud deflektor (3) po zavěšení není ve vodorovné poloze, lze držák (1) přemístit pomocí šroubu     
M10 x 70 (4) do jiného otvoru a seřídit, tak, aby se deflektor po zavěšení nacházel v rovnovážné poloze, 
viz obr. č. 16. 

• Pomocí krytek průzoru (5) je možno nahlížet do kotle a kontrolovat stav hořáku (kontrola plamene, 
množství paliva v hořáku) 
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