
Ceník příslušenství a kotlů Bergen Aqua Silver platný od 01.01.2012 
 

Typ kotle Nominální výkon ÚT Cena bez DPH Obj. číslo 

Bergen Aqua Silver 24s 6,0 – 23,0 kW 38.900,00 Kč 2500 

Bergen Aqua Silver C24/28 6,0 – 23,0 kW 40.200,00 Kč 2510 

Bergen Aqua Silver C30/34 6,4 – 31,3 kW 52.100,00 Kč 2520 

Bergen Aqua Silver C34/39 6,6 – 35,5 kW 57.450,00 Kč 2530 

 
Označení Popis Obrázek Cena bez DPH Obj. číslo 

Kryt připojení 
Elegantní kryt připojení a ventilů pod kotlem. Lze použít pro 
kotle montované s rámem i bez rámu. Potrubí může vyústit 
pod kotel nebo nad kotel. 

 

1.159,00 Kč 2781 

Připoj. sada 
solárního 
bojleru 

Hydraulická sada připojení, sestávající z kombinace 
směšovacího ventilu (přednastavený na 60°C) a přepínacího 
ventilu. Sadu lze použít pro připojení jakéhokoliv solárního 
bojleru. Sada se montuje na potrubí kotle mimo kotel, kotel 
není nutno přizpůsobovat.  

3.602,00 Kč 2787 

Sada pro 
připojení 
externího 
bojleru 

Třícestný ventil 230V a čidlo teploty TUV. Určeno pro kotle 
Aqua Silver 24s.  

 

3.667,00 Kč 2504 

Adaptér Adaptér odvodu spalin a přívodu vzduchu 2 x 80 mm paralelně. 

 

1994,00 Kč 2502 

Celcia 15 
Regulace bez vlastního programu pro modulační řízení kotle 
podle pokojové teploty. OpenTherm protokol. Montáž 
v referenční místnosti. 

 

1.813,00 Kč 4201 

Celcia 20 

Programovatelná regulace pro modulační řízení kotle podle 
pokojové teploty nebo ekvitermně (možné použít modul 
Gateway, nutné čidlo venkovní teploty). OpenTherm protokol. 
Montáž u kotle nebo v referenční místnosti.  

3.432,00 Kč 4202 

qSense 
Modulační regulace bez možnosti programování pro řízení 
výkonu kotle podle pokojové teploty. OpenTherm protokol. 
Montáž v referenční místnosti.  

1.850,00 Kč 4213 

iC 200 

Programovatelná regulace pro modulační řízení kotle podle 
pokojové teploty nebo ekvitermně (nutné čidlo venkovní 
teploty). OpenTherm protokol. Montáž u kotle nebo v referenční 
místnosti.  

4.880,00 Kč 4204 

iC 200 RF 

Programovatelná regulace pro modulační řízení kotle podle 
pokojové teploty nebo ekvitermně. Bezdrátová komunikace 
pomocí komunikační základny (součást dodávky), která se 
montuje u kotle. Montáž u kotle nebo v referenční místnosti.  

5.350,00 Kč 4207 

Zdroj pro  
IC 200 RF 

Napájecí adaptér pro napájení vysílače IC 200RF v některých 
aplikacích s kotlem řady AQUA a Master Line pro prodloužení 
dosahu a stabilizace funkce.  

265,00 Kč 4211 

c-Mix 
skupinová 
regulace 

Modul rozšiřující regulaci iC200 pro řízení dvou okruhů topení 
nebo okruhu topení a přípravy teplé vody podle konfigurace. 
Dodávka včetně montážní krabice na zeď  

16.900,00 Kč 4212 

Čidlo 
venkovní 
teploty 

Čidlo venkovní teploty v odolném pouzdru v bílém provedení 
(66x49mm). Dodávka bez kabelu. Pro použití s vnitřní 
ekvitermní křivkou kotle nebo regulacemi Celcia 20, iC200, a 
nebo s modulem Gateway.  ■ 

1328,00 Kč 4240 

Recom 
diagnostický 
software 

Diagnostický program pro PC. Sada sestává z kabelu 
s rozhraním a USB paměti s programem. Update přes Internet. 

_ 

2.861,00 Kč 3498 

Nástavce 
pro čištění 
deskového 
výměníku 

Umožňují napojení čistící stanice na deskový výměník pro 
odstraňování vodního kamene mimo kotel. 

 

6.580,00 Kč 2785 

Montážní klíč Speciální klíč 34/25 (sada 2ks) 

 
386,00 Kč 2761 

Servisní kufr 
Servisní kufr s náhradními díly pro snadný servis kotlů Bergen 
Aqua Silver  a Gold v terénu. 

 

20.412,00 Kč 2751 
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