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ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KOTOL - VŠEOBECNÝ PREHĽAD

VŠEOBECNÝ POPIS KOTLA
                                                                                                                                

Nástenná vykurovacia jednotka je plynový spotrebič ktorý  spaľovaním plynného paliva mení jeho energiu na teplo. Vzhľadom 
k jeho ochrane a riadiacim systémom pracuje bez dozoru.

Vykurovacia jednotka je vyrobená z niekoľkých častí, ktoré sú popísané v nasledovných kapitolách.
Plyn vstupuje do vykurovacej jednotky cez obvod prívodu plynu, ktorý pozostáva zo samotného prívodu a z regulátoru tlaku, 

ktorý je nastavený na tlak 20 mbar pre podskupiny G20 A(L). Regulátor tlaku býva nastavený na 37 mbar pre LPG (podskupina propánu 
a zmes propán-butánu). Ten prichádza do plynového ventilu, ktorý má za úlohu reguláciu prietoku plynu na výstupe do horáka

Zapálenie je dosiahnuté iskrou pomocou zapaľovacej elektródy a zapaľovacieho transformátora.
Počas spaľovania sa plameň sníma pomocou ionizačného snímača.
Varianta s núteným odťahom počíta s ventilátorom, ktorý odťahuje výfukové plyny. V počiatočnej fáze sa poskytne určité 

množstvo vzduchu pre nevýbušné zapálenie. Explózia pri zapálení môže nastať kvôli nahromadeniu plynov počas obdobia, kedy kotol  
nepracuje. 

Spaľovacia komora, majúca tvar štvorhranného potrubia, je vyrobená z plechu z vnútornou vrstvou keramického vlákna a je 
navrhnutá, aby povoľovala prestup tepla do tepelného vymenníku s malými tepelnými stratami.

V prípade obehu ÚK s bitermálnym výmenníkom je teplo získané zo spaľovania plynu odnášané bitermálnym výmenníkom a  
predávané teplonosnému médiu(voda), ktoré ho pomocou cirkulačného čerpadla roznesie po celej vykurovacej inštalácií.  V prípade 
prepnutia na ohrev TÚV cirkulačné čerpadlo ÚK je vypnuté a prenos tepla je dosiahnutý prostredníctvom bitermálneho výmenníka tepla.

V prípade obvodu ÚK s dvoma tepelnými výmenníkmi je teplo získané spaľovaním plynu odovzdané cez monotermálny 
výmenník tepla teplonosnému médiu(voda), ktorý dopraví toto teplo do celej  vykurovacej inštalácie.

Ak  sa zistí prietočným spínačom prietok vody v okruhu TÚV, trojcestný ventil sa prestaví tak, že prenos tepla prebieha cez  
krátky okruh cez doskový výmenník tepla (primárny okruh doskového tepelného výmenníka) a teplo sa prenáša cez neho do okruhu 
TÚV (sekundárny okruh doskového výmenníka tepla).

Spaliny sú buď odvedené pomocou ventilátora(nútený odťah) alebo ťahom komína(zariadenia s prirodzeným ťahom).
Ochrana a riadenie funkcií sú zaistené elektronicky. Jednotka sa nastavuje prostredníctvom ovládacieho panelu (viď príslušnú 

kapitolu).

POPIS TYPOV KOTLOV

TYP KOTLA Výkon Príslušenstvo Rýchla príprava TÚV 

[kcal/h] Ventilátor Čerpadlo Expanzná nádoba

MOTAN KSTART 
C21 SPV 23 MEF 

19953 X X X X

MOTAN KPLUS 
C22 SPV 23 MEF 

19613 X X X X

X - kotol obsahuje dané komponenty a funkcie

SYMBOLY

S - prietoková príprava TÚV (bez zásobníka TÚV)
P - čerpadlo
V - expanzná nádoba
23 - maximálny dodávaný výkon jednotky, v kW
M - horák je dodaný s modulačným plynovým ventilom
E - zapaľovanie a kontrola plameňa sú elektronické
F-  nútené odvetranie spalinových plynov
M - monotermálny výmenník
C21,C22 - typová rada



VŠEOBECNÉ POKYNY OHĽADOM BEZPEČNOSTI KOTLA
Tento manuál je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný užívateľovi.
Pozorne si prečítajte manuál a uchovajte ho v bezpečí pre ďaľšie použitie oprávneným montážnym a  

inštalačným personálom.
Inštaláciu  smú  vykonávať  oprávnené  osoby/firmy,  uvedenie  do  prevádzky,  servisné  opravy  a 

pravidelné technické kontroly môžu byť vykonávané len autorizovaným personálom v súlade s platnými 
normami STN. Všetky údaje v tejto príručke musia byť dodržané;akákoľvek výnimka môže spôsobiť škody,  
za ktoré výrobca nezodpovedá.

V prípade chybného chodu zariadenia ho vypnite a kontaktujte okamžite servisné  centrum uvedené 
v protokole o uvedení do prevádzky  alebo kontaktujte priamo dovozcu.

Pre  garanciu  účinnosti  vykurovacej  jednotky  a  jej  správnu  funkciu  sa  odporúča  každoročná 
prehliadka špecializovaným personálom v súlade s podmienkami výrobcu.

Novozakúpené zariadenie je dodávané s technickou dokumentáciou za účelom vyriešenia možných 
problémov užívateľom/montážnikom.

V prípade poškodenia súčiastok je možné použiť pri výmene len originálne komponenty od výrobcu.
Kotol  musí  byť  prevádzkovaný  podľa  predpisov.  Akékoľvek  iné  zaobchádzanie  je  nevhodné. 

Prevádzkové predpisy je povinný užívateľovi odovzdať dodávateľ a montážnik zariadenia.
Výrobca  odmieta  akúkoľvek  zodpovednosť  za  škody spôsobené zlou  montážou,  resp.  za  škody 

spôsobené nedodržaním pokynov výrobcu.
Maximálna  hodnota  tvrdosti  vody  v  okruhu  TÚV je  2,8°dH,  čo  sa  rovná  50  mg  CaCO3 alebo 

rovnakému množstvu solí Ca a Mg. Inak je nutné nainštalovať zmäkčovadlo do okruhu TÚV a mechanický 
filter na nečistoty (Y filter) do okruhu ÚK a regulátor plynu na prívode plynu.

Doporučovaná vykurovaná plocha pri tomto type kotla je až do 200 m²  (pri priemernej výške 2,5 m 
vykurovaného objemu).

Nedodržanie technických predpisov obsiahnutých v tomto manuále môže viesť k strate  záruky. 

TECHNICKÝ POPIS

KONŠTRUKČNÝ A FUNKĆNÝ POPIS

Označenie MOTAN KSTART  MOTAN KPLUS 
Typ C21 SPV 23 MEF C22 SPV 23 MEF 
Symbol energetickej účinnosti *** ***
Kategória II2H II2H
Odťah Nútený Nútený
Spaľovacia komora Utesnená Utesnená
Účinnosť pri menovitom výkone
              -ZP*

93 % 93 %

Trieda NOx                                     .
              -ZP*

3 2

Menovitý výkon 23,2 kW 22,8 kW
Minimálny výkon 10,4 kW 10,4 kW
Záťaž horáka 24,78 kW 24,44 kW
Tlak plynu
zemný plyn na vstupe
(za regulátorom)

20 mbar 20 mbar

Elektrické napájanie
Spotreba

230V / 50 Hz
130W

230V/50Hz
130 W

Hmotnosť 33 kg 33 kg
Kapacita výmenníka tepla 1 l 1 l
Maximálna spotreba zemného plynu 2,59 m³/h 2,56 m³/ h
ÚK
Prietok teplonosnej látky
Min. a max. dovolený tlak
Teplota v okruhu ÚK

0,8 m³/h
0,5 a 3 bar
30 – 80 ºC

0,8 m³/h
0,5 a 3 bar
30 – 80 ºC

Pripojenie            - vstup/výstup ÚK
                            - vstup/výstup TÚV
                            - prívod plynu

3/4"
1/2"
3/4"

3/4"
1/2"
3/4"

Rozmery        - hĺbka (mm)
                      - šírka (mm)
                      - výška (mm)
                      - s namontovaným kolenom  
(mm) 

700
425
277
850

700
425
277
850

Expanzná nádoba s membránou 7 l 7 l
Rozsah teplôt TÚV 30 - 60°C 30 - 60°C
Prietok                   Δt=25°C
                               Δt=35°C
                               Δt=45°C

13,2 l/min
9,4 l/min
7,4 l/min

13,2 l/min
9,4 l/min
7,4 l/min



Tlak studenej vody 0,2 - 8 bar 0,2 - 8 bar
Menovitá teplota spalín na výstupe 125 °C 130 °C
Nutný podtlak komínového telesa 0.015 hPa 0.015 hPa
Spojovacie potrubia spalín( vstup/ výstup) D 100 / D 60 D 100 / D 60
Dĺžka spojovacích potrubí spalín Max 3 m Max 3 m
Orientačné hodnoty
            Doporučený obsah vody v inštalácií
            Maximálna vykurovaná plocha

150 l
250 m²

150 l
250 m²

SÚČASTI VYKUROVACEJ JEDNOTKY

Zdroj tepla

Je navrhnutý dodávať teplo nevyhnutné pre tepelnú výmenu s okruhmi ÚK a TÚV. Skladá sa z 
nasledovných častí:

Prípojka plynu obsahuje regulátor  tlaku,  ktorý upravuje vstupný tlak na hodnoty 20-26 mbar pre  
zemný plyn a 30-37mbar pre LPG.

     Regulátor tlaku je nevyhnutnou súčasťou prípojky plynu

1. Plynový  ventil  je  navrhnutý,  aby  umožňoval  plynulú  moduláciu  zapaľovania  poskytovaním 
minimálneho/maximálneho  množstva  plynu  potrebného  pre  funkciu  vykurovacej  jednotky  pri 
akomkoľvek potrebnom zaťažení. Horák a plynový ventil sú spojené potrubím z medi a nerezovej 
ocele.

2. Horák je  z  nerezovej  ocele,  s  núteným odsávaním,  s  11 trubkami.  Výkon horáka je  upraviteľný 
plynovým modulačným ventilom tak, aby mohol dodávať maximálny výkon 24,5 kW.

3. Spaľovacia  komora  je  navrhnutá  pre prenos tepla  do tepelného výmenníku  s  malými  tepelnými 
stratami.  Konštrukčne  má  tvar  obdĺžnikovitého  potrubia.  Maximálna  dĺžka  medzi  horákom  a 
tepelným výmenníkom je 170 mm. Kvôli menším tepelným stratám sú steny potrubí zvnútra pokryté 
izolačným materiálom(keramické vlákna).

4. Ventilátor (určený pre núteny odťah) - kotol je vybavený ventilátorom pre odvetrávanie spalinových 
plynov tak, aby ich minimálne odvetrané množstvo bolo 30 m³/h.

– Príslušenstvo(dymovod)  pre  odťah  spalinových  plynov  a  dodávku  vzduchu  pozostáva  z  dvoch 
koncentrických trubiek pripojených na vonkajšiu stranu miestnosti, kde je jednotka nainštalovaná. 
Jednotka môže byť vybavená aj dvojitým potrubím, jednou zvlášť pre odťah spalinových plynov a 
jednou pre dodávku vzduchu.

Výmenník tepla Voda/Spalinové plyny

5. Výmenník tepla Voda/Spalinové plyny je bitermálny pre typ KSTART. Výhodou je, že teplonosná 
látka pre okruh ÚK aj TÚV je pripravená v rovnakom mieste a výmenník je jednoduchšej konštrukcie.

Výmenník  tepla  Voda/Spalinové plyny je  monotermálny pre  typ   KPLUS,   TÚV je  zohrievaná v  
doskovom výmenníku tepla.

Z energetického hľadiska majú obe termálne jednotky rovnaké vlastnosti: menovitý výkon 23 kW a 
účinnosť výśe 93%.

Okruhy ÚK a TÚV, hydraulický okruh

Sú navrhnuté, aby umožňovali prenos tepla ku externým vykurovacím a TÚV inštaláciam.
Okruh ÚK

6. Inštalácie okruhu ÚK  - napúšťací ventil;
7. Pretlakový ventil okruhu je navrhnutý, aby obmedzil maximálny tlak tohto okruhu na 3 bary.
8. Odvzdušnenie inštalácie je zaistené odvzdušňovacím ventilom, ktorý umožňuje vypustenie vzduchu 

z okruhu ÚK. Je namontovany priamo na cirkulačnom čerpadle;
9. Čerpadlo teplonosnej látky je dodáva potrebný prietok do vykurovacieho okruhu
10. Expanzná  nádoba  je  navrhnutá  tak,  aby  umožňovala  uvoľnenie  nárastu  tlaku  spôsobeného 

objemovou dilatáciou vody bez poškodenia hydraulického okruhu.

Okruh automatického obtoku umožňuje recirkuláciu zohrievanej vody cez výmenník tepla a čerpadlo, 
ak rozdiel tlaku medzi vstupom a výstupom externej vykurovacej inštalácie presahuje 0,3 bar.



b) Existujú 2 typy okruhov TÚV: Potrubie v potrubí (bitermálny tepelný výmenník) sa využíva pre 
vykurovaciu jednotku K START a doskový tepelný výmenník pre vykurovaciu jednotku K PLUS.

Systém riadenia a kontroly funkcií chodu vykurovacej jednotky uskutočňuje nasledovné automatické 
zabezpečenia:

– ·Elektronické zapálenie a ochrana pri zhasnutí plameňa;
– Ochrana vypnutia plynu je zaistená elektro-ventilom;
– Signalizovanie tlaku vody z vykurovacej jednotky je zaistené manometrom;
– Signalizovanie teploty v okruhoch ÚK a TÚV zaisťujú funkcie elektronického riadenia;
– Nastavenie vykurovacieho cyklu podľa zadania zaisťuje externý termostat.
– Bezpečnosť vykurovacej jednotky voči prehriatiu zaisťuje bezpečnostný termostat a minimálny tlak 

stráži spínač tlaku vody; 
– ochranu pri nedostatočnom ťahu poruchou ventilátora alebo zanesením komína dymovými spalinami 

zaisťuje  spínač diferenčného tlaku. 

Systém riadenia a kontroly funkcií pozostáva z nasledovných častí

– Elektronické riadenie riadi funkciu vykurovacej jednotky (viď priložený náčrt).
– Meracie a ovládacie prvky   funkčných parametrov termálnej jednotky:

11. Senzor teploty okruhu ÚK zasiela  informáciu o teplote do elektronického riadiaceho bloku okruhu 
ÚK.

12. Senzor teploty okruhu TÚV zasiela  informáciu o teplote do elektronického riadiaceho bloku okruhu 
TÚV. Teplotné senzory tiež indikujú teplotu vykurovacieho okruhu(na displeji elektronického riadenia)

13. Prietokomer  s  turbínou  indikuje  spotrebu  TÚV  a  funkčný  príkaz  okruhu  TÚV  zasiela   svojmu 
riadiacemu  bloku.

14. Vzduchový tlakový diferenčný spínač zisťuje a kontroluje odťah spalín.
15. Bezpečnostný  termostat  zisťuje  a  kontroluje  maximálnu  teplotu  vykurovacieho  okruhu  a  zasiela 

príkaz o prekročení  maximálnej teploty.
16. Zapaľovacia/Ionizačná elektróda má za úlohu vytvoriť iskru a snímať plameň.
17. Spínač tlaku vody zisťuje minimálny tlak vo vykurovacom okruhu.
18. Manometer indikuje tlak ÚK

Vonkajší obal
Má  kubický  tvar.  Je  odnímateľný  a  elektrostaticky  nalakovaný.  Obal  chráni  tlakovú  spaľovaciu 

komoru a ostatné obvody.

Napúšťací ventil



Pri návrhu inštalácie ÚK sa musia brať do úvahy hydraulické parametre čerpadla.  

Výkon paliva závisí na  hodnote spalného tepla plynného paliva a na 
výstupnom tlaku z horáku.


