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Automatické kotle III. generace VERNER  
VERNER A302 

 

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022 – splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
K vytápění od rodinných domů až pro malé provozovny  
 
Jmenovitý výkon : 30 kW  
 
 
Přednosti automatického kotle III. generace VERNER: 

• Rozmezí výkonu 30% až 100% 
• Spalování dřevěných pelet, agropelet a obilí  
• Plně automatický provoz  
• Automatické dávkování paliva ze 400 l zásobníků  
• Automatické zapalování 
• Automatické čištění výměníku 
• Automatické roštování 
• Automatické vynášení  popela do 80 l popelnice  
• Moderní řídící systém s dotykovou obrazovkou 
• Možnost kontroly spalování a ovládaní kotle přes internet 
• Možnost externích zásobníků paliv včetně automatických dopravních cest 

 

Inovativní technologie 

• Pohyblivý deskový hořák 
• Jednotahový výměník tělesa kotle 
• Oddělené sekce spalovacího vzduchu  
• Malé keramické díly spalovacího prostoru  
• Inteligentní elektronická regulace s možností  ovládaní řady spotřebičů v otopném systému 

(topné okruhy, TUV, akumulace)  
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Automatické kotle III. generace VERNER  
VERNER A492 , VERNER A602 

 

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022 – splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
K vytápění od rodinných domů,  přes  více  bytových jednotek, 
zemědělských budov, dílen, škol, v kaskádě až pro provozovny  
do výkonu 300 kW 
 
Jmenovitý výkon : 49 kW, 60 kW  
 
Přednosti automatického kotle III. generace VERNER: 

• Rozmezí výkonu 30% až 100% 
• Spalování dřevěných pelet, agropelet a obilí  
• Plně automatický provoz  
• Automatické dávkování paliva ze 700 l zásobníků  
• Automatické zapalování 
• Automatické čištění výměníku 
• Automatické roštování 
• Automatické vynášení  popela do 80 l popelnice  
• Moderní řídící systém s dotykovou obrazovkou 
• Možnost kontroly spalování a ovládaní kotle přes internet 
• Možnost externích zásobníků paliv včetně automatických dopravních cest 

 

 

Inovativní technologie 

• Pohyblivý deskový hořák 
• Jednotahový výměník tělesa kotle 
• Oddělené sekce spalovacího vzduchu  
• Malé keramické díly spalovacího prostoru  
• Inteligentní elektronická regulace s možností  ovládaní řady spotřebičů v otopném systému 

(topné okruhy, TUV, akumulace) a možností ovládaní kaskády kotlů 

 

 
 
 
 
 
 



VERNER SK s.r.o.               

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 

        Kotle-verner@email.cz 

  

 

Automatické kotle II. generace VERNER  

                                       VERNER A251  
 

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022 – splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
pro novostavby i starší objekty, menší firmy a zemědělské 
provozovny 
 
Jmenovitý výkon : 25 kW  
 
 
V ceně kotle : 
zásobník paliva o objemu 230 l 
elektronická regulace 
automatické dávkování paliva - šnekový dopravník  
automatické zapalování paliva. 
 
Příslušenství : 
Automatické odpopelnění  s 30 l externí nádobou  
 
Přednosti automatického kotle II. generace VERNER: 

• Rozmezí výkonu 30% až 120% 
• Kompaktní vyhotovení 
• Spalování dřevěných pelet, agropelet, obilí a dalších 57 druhů paliv 
• Zásobník paliva o objemu 230 l 
• Plně automatický provoz včetně zapalování, dávkování  paliva, roštování  a vynášení popela 
• Záruka 5 let na kotlové těleso 
• Možnost externích zásobníků paliv včetně automatických dopravních cest 

 

Inovativní technologie 

• Pohyblivý rošt 
• Vodou chlazená dvířka 
• Masivní žáruvzdorná vyzdívka spalovacího prostoru 
• Inteligentní elektronická regulace – váhová kalibrace různých palív 
• Třítahoví  výměník 
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Interiérový kotel  

VERNER IK 13/10.2  
 

Emise měřeny dle EN13240 – lze provozovat i po roce 2022  

splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
K vytápění rodinných domů, chat, chalup nebo i jako doplňkové topidlo, 
alternativa domového krbu, nebo kotle ÚT 
 
Provedení : PP – přední přikládaní 
  PZ – oboustranné přikládaní 
 
Jmenovitý výkon : 13 kW  
 
Přednosti interiérového kotle VERNER 13/10.2 
 

• Nízké provozní náklady - vysoká účinnost (87,4%)  

• Hlavní topidlo s výbornou regulací výkonu od 50 – 100% 

• Mimořádně dlouhý a automaticky řízený stáložár - až 12 hodin  

• Možnost oboustranného přikládání – naprosto čistý provoz 

• Maximální výkon do vody při plném i sníženém výkonu  

• Objemný přikládací prostor 

• Externí přívod vzduchu 

• Čištění skel vzduchovou clonou 

• Vestavěna vychlazovací smyčka 

• Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže 

• Moderní design – i zazdívací provedení 
 

 
Inovativní technologie: 

• Trojité sklo – sálavý výkon do prostoru jenom 1,5 kW při plném provozu 
• Váha paliva - jedinečný systém aktivace stáložáru bez potřeby elektrické energie 
• Zadní přikládání 
• Automatická regulace výkonu dle spalinového čidla 
• Pohyblivý rošt 
• Dvojité teplovodní kotlové těleso 
• Automatické čištění výměníku 
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Interiérový kotel  

VERNER IK 13/10 a VERNER IK 13/10.1  
 

Emise měřeny dle EN13240 – lze provozovat i po roce 2022 

splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
K vytápění rodinných domů, chat, chalup nebo i jako doplňkové topidlo, alternativa domového krbu, 
nebo kotle ÚT 
 

Provedení : PP – přední přikládaní 
  PZ – oboustranné přikládaní 
 
Jmenovitý výkon : 13 kW a 9 kW 
 

Přednosti interiérového kotle VERNER IK 13/10 a IK 13/10.1  
 

• Nízké provozní náklady - vysoká účinnost (87,4%)  

• Hlavní topidlo s výbornou regulací výkonu od 50 – 100 %  

• Mimořádně dlouhý a automaticky řízený stáložár - až 12 hodin  

• Možnost oboustranného přikládání – naprosto čistý provoz 

• Objemný přikládací prostor 

• Externí přívod vzduchu 

• Vestavěna vychlazovací smyčka 

• Čištění skel vzduchovou clonou 

• Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže 

• Verze se sníženým jmenovitým výkonem na 9 kW 

 
 

Inovativní technologie: 

• Zadní přikládání 
• Varná plotna 
• Automatická regulace výkonu dle spalinového čidla nebo vody 
• Pohyblivý rošt 
• Dvojité teplovodní kotlové těleso 
• Automatické čištění výměníku 
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Zplynovací kotle VERNER  řada EXTRA  

VERNER V210 

 

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022 – splňuje EKODIZAJN 

Určeno : 
pro nízkoenergetické novostavby, nebo zateplené objekty  
 

Jmenovitý výkon : 20 kW a 14 kW 
 

Přednosti kotlů VERNER řady EXTRA: 

• Nízké provozní náklady - vysoká účinnost (91%)  
• Regulace výkonu od 50% do 100% 
• Poloviční výkon s účinností až 91% 
• Optimální spalování na základě teploty spalin 
• Doba hoření až 12 hod na jedno přiložení 
• Provoz i při výpadku elektrické energie 
• Inteligentní regulace s jednoduchou obsluhou 
• Jednoduché čištění a odstraňování popela 
• Dělená žáruvzdorná keramika do 1600°C 
• Ze všech stran silná tepelná izolace kotlového tělesa 
• Velmi dlouhá životnost 
• Záruka na kotlové těleso 5 let 
• Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže 

 

Inovativní technologie 

• Propracovaná antikorozní ochrana – dvojitá vnitřní stěna – termoizolační přikládací komora  
• Efektivní spalování paliv různých rozměrů (kusové dřevo, štěpka, piliny) 
• Revoluční spalovací prostor – se spodním přívodem vzduchu  
• Vodorovní přikládací dvířka  
• Použití nerezové oceli 
• Deskový výměník – jednoduchost čištění 
• Optimalizace spalování prostřednictvím spalinového čidla 
• Stáložár  
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Zplynovací kotle VERNER  
VERNER V25D a VERNER VN25D   

 

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022 – splňuje EKODIZAJN 

 
Určeno : 
pro rodinné domy a menší provozovny  
 
 
Jmenovitý výkon : 25 kW 
 
 
Přednosti klasických zplyňovacích kotlů  VERNER: 

• Dlouhá životnost ověřená trhem! 
• Záruka na kotlové těleso 7 let (u typu VN25D) 
• Velká přikládací komora – půlmetrová polena 
• Elektronická regulace se spalinovým čidlem 
• Žáruvzdorná keramika do 1600°C s mikrovýstuží 
• Jednoduché čištění a odstraňování popela 

 

 
Inovativní technologie 

• Kotlové těleso z nerezové oceli - této zplyňovací kotle značky VERNER slučují výhody 
kvalitních zplyňovacích kotlů a schopnost odolávat kyselinám a dehtům. I po x letech a 
každoroční měření tloušťky stěn u zákazníků neprokazují úbytek materiálu 

• Dvojitý deskový výměník – jednoduchost čištění 

 
 

 

 

 

 


