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POKYNY PRE KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA

Riadiace, ochranné a automatizačné prvky poskytujú:

– Zapálenie plameňa;
– Snímanie prítomnosti plameňa;
– Signalizovanie teploty a tlaku vody v jednotke;
– Reguláciu teploty vykurovacieho okruhu;
– Reguláciu teploty okruhu TÚV;
– Automatické štartovanie čerpadla;
– Bezpečnosť kotla pri prehriatí a pretlaku;
– Kontrola odťahu (tlakový diferenčný spínač);
– Bezpečnosť kotla pri úniku vody (Tlakový spínač);
– Snímanie potreby TÚV (prietokový spínač) a prednostná regulácia
– Monitorovanie ovládačov a tlačidlá pre vykonávanie činnosti sú na ovládacom paneli.
– Chrono-termostat alebo izbový termostat môžu byť nainštalované na požiadanie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Ovládací panel

1. + TÚV 5. "Leto/Zima" režim

2. - TÚV 6. Reset (Reštart)

3. + ÚK 7. Pohotovostný režim(vypnutie)

4. -ÚK 8. Displej

 9. Manometer

1. Štart jednotky

Pre štart jednotky stlačte tlačidlo STAND BY. Okamžite nabehnú čerpadlo a ventilátor, následne na to prebehne zapálenie.

2. Nastavenie režimu Leto/Zima

Stlačením tlačidla 5 nastavíte jeden z týchto režimov. Váš výber sa zobrazí na displeji 8.

3. Nastavenie teploty okruhu ÚK stlačením tlačidiel 3 a 4.

Nastavenie žiadanej teploty vody v okruhoch ÚK a TÚV:

1. Žiadaná teplota ÚK sa nastavuje tlačidlami 3 a 4. Stlačením tlačidla 3 žiadaná teplota vzrastie a stlačením tlačidla 
4 klesne. Nastavená teplota ÚK bude zobrazená na 2 sekundy.
2. Žiadaná teplota TÚV sa nastaví rovnakým spôsobom ako teplota v okruhu ÚK, ibaže sa použijú tlačidlá 1 a 2.

Bezpečné vypnutie vykurovacej jednotky.

V prípade, že koncový užívateľ usúdi, že jednotka nefunguje tak, ako by mala, ak sa neustále zobrazuje chybové hlásenie,  
alebo ak hlásenia jednotky sú nezrozumiteľné, má povinnosť čo najskôr a čo najbezpečnejšie vypnúť jednotku. Užívateľ musí vykonať  
nasledovné činnosti

Stlačiť STAND BY a tým zastaviť chod jednotky
Odpojiť kotol od dodávky elektrickej energie odpojením prívodu zo zásuvky(ak je to nutné).
Odpojiť od dodávky plynu uzavretím plynového ventilu.
Prerušiť okruhy TÚV a ÚK uzavretím príslušných ventilov.
Po bezpečnom odstavení kotla privolá servisné oddelenie na jeho obhliadku.



Chybové hlásenia

Nasledovné chybové hlásenia elektronickej jednotky, ktoré sa môžu vyskytnúť a ich symboly:

E0 Problém elektrickej  časti.  Reštartujte stlačením klávesy RESET.  Ak problém pretrváva,  bezpečne vypnite jednotku a 
privolajte servisné oddelenie.

E1 Nedostatok vody vo vykurovacom okruhu. Porucha sa odstráni, ak tlak stúpne nad 0,5 bar. Pracovný tlak je 1-2 bary. Ak 
problém pretrváva po niekoľkých upozorneniach, bezpečné vypnite jednotku a privolajte servisné oddelenie.                

E2 Nedostatočný plameň. Reštartujte stlačením klávesy RESET. Ak problém pretrváva, po niekoľkých reštartoch, bezpečne 
vypnite jednotku a privolajte servisné oddelenie.

E3 Chyba na teplotnom snímači na okruhu ÚK. Bezpečne vypnite jednotku a privolajte servisné oddelenie !

E4 Chyba na teplotnom snímači na okruhu TÚV. Bezpečne vypnite jednotku a privolajte servisné oddelenie !

E5  Chyba snímača na odťahu spalín. Bezpečne vypnite jednotku a privolajte servisné oddelenie !

E6 Porucha elektrického napájania. Reštartujte stlačením tlačidla RESET. Ak problém pretrváva po niekoĺkých reštartoch,  
odpojte jednotku a kontaktujte servisné oddelenie

E7 Porucha elektronickej jednotky. Reštartujte stlačením tlačidla RESET. Ak problém pretrváva po niekoĺkých reštartoch,  
odpojte kotol a kontaktujte servisné oddelenie                                                                                                  

E8 Porucha elektronickej jednotky.alebo softvérové problémy. Reštartujte stlačením tlačidla RESET. Ak problém pretrváva po 
niekoĺkých reštartoch, odpojte kotol a kontaktujte servisné oddelenie

E9 Výskyt veľkého množstva porúch E5 vo veľmi krátkom čase. Reštartujte stlačením tlačidla RESET. Ak problém pretrváva 
po 
niekoĺkých reštartoch, odpojte kotol a kontaktujte servisné oddelenie

Eu Porucha  elektrického  napájania.  Reštartujte  odpojením  od  zdroja  napájania.  Ak  problém  pretrváva  po  niekoľkých 
reštartoch, odpojte kotol a kontaktujte servisné oddelenie

En Porucha plynového ventilu Reštartujte stlačením tlačidla RESET. Ak po reštartovaní sa po približne 5 minútach porucha 
opäť objavuje, odpojte kotol a kontaktujte servisné oddelenie

Manometer

Manometer meria tlak v inštalácií, a je užitočný pri napúšťaní inštalácie.
Užívateľ by mal opakovane kontrolovať, či sa tlak neznížil pod projektantom stanovenú hodnotu.

Činnosť vykurovacej jednotky

Funkčnosť jednotky <bez trvalej obsluhy> je automaticky zaistená elektronickou jednotkou a prípadne doplnená aj izbovým 
termostatom. Elektronická jednotka musí byť nastavená na vykurovaciu krivku, ktorá zodpovedá vykurovacej oblasti podľa umiestnenia 
zariadenia.
A.Nastavenie teploty vykurovacieho okruhu sa bude pohybovať v rozmedzí  30-80°C
B. Izbový termostat slúži na nastavenie požadovanej teploty  v miestnosti.
Ak je okruh ÚK odpojený v chladných mesiacoch od siete, napríklad kvôli poruche, alebo teplota vody v kotli klesne pod bod mrazu na 
viac ako 2,3 hodiny, tak kotol, rozvody vykurovania a úžitkovej vody treba vypustiť. Kotol musí byť tiež odpojený od dodávky plynu a  
elektriny.

Ostatné bezpečnostné funkcie jednotky

1) Protinámrazová funkcia.  Ak teplota vody v rozvodoch klesne pod 5°C, systém ju začne zohrievať pri  minimálnom 
výkone, kým voda v kotli nedosiahne  20°C.

2) Dobeh čerpadla  v okruhu  ÚK  Dobeh čerpadla začína po vypnutí horáka, aby nedošlo k prehriatiu výmenníka
Dobeh čerpadla pracuje (u bitermálneho výmenníku), ak:

 Teplota v okruhu TÚV prekročí stanovenú hranicu (približne. 55°C)
 Teplota v okruhu  ÚK prekročí stanovenú hranicu

Dobeh čerpadla je ukončený ak:

 Teplota v okruhu TÚV klesne pod stanovenú hranicu (približne  40°C)
  Teplota v okruhu  ÚK klesne pod stanovenú hranicu(approx 55°C)

Výhody:

• Zabraňuje sa udržaniu vody vo výmenníku za vysokej teploty, čím výrazne klesajú vápencové usadeniny
• Zabraňuje sa zovretiu vody vo výmenníku tepla v nevykurovacom období.

Tieto výhody prispievaju k ochrane výmenníka tepla
3) Ochrana čerpadla.   Po 18 hodinách pohotovostného režimu nabehne čerpadlo na 10 sekúnd, čo zabraňuje zablokovaniu 

čerpadla z dôvodu možných vápencových usadenín
4) Preventívna ochrana trojcestného ventilu. Vždy ked je čerpadlo vypnuté, trojcestný ventil sa aktivuje na jednu sekundu  a 

potom sa vráti do pôvodnej polohy(platí u monotermálneho výmenníka tepla)



Ďaľšie funkcie,  ktoré je možno získať:
 

– inštalovaním externého teplotného senzoru prispôsobí jednotka využitie energie vzhľadom k  vonkajšej teplote.
– pridaním zásobníka TÚV sa rozširuje využitie kotla
– podlahové kúrenie

DODANIE UŽÍVATEĽOVI

Pre  špecializovaného  poskytovateľa  služby  je  povinnosťou  detailne  poučiť  príjemcu  počas  uvedenia  do  prevádzky  o 
nasledujúcich aspektoch:

1) Bezpečný štart a zastavenie kotla kontrolou prevažne týchto prvkov:
Zdroj elektrickej energie a dodržanie pólov zdroja
Dodávka plynu  a tlak  vykurovacieho okruhu
Napúšťací uzáver musí byť uzavretý
Zistenie tlaku v jednotke pomocou manometra na ovládacom paneli  (1-2 bar)
Ventily na okruhu TÚV musia byť otvorené.

2) Prevádzkový režim kotla a možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Vysvetlenie významu každého tlačidla alebo vypínača 
na ovládacom paneli.
3) Zákazník  musí  byť  varovaný,  že  pokles  tlaku  vody  v  systéme je  spôsobený  únikom,  ktorý  musí  byť  odstránený  pred 
opätovným použitím kotla.
4) Odporúča sa, aby si zákazník aspoň raz ročne nechal skontrolovať prevádzku kotla autorizovanou osobou.
5) Zákazník musí byť  upozornený na riziká zamrznutia vykurovacieho média.
6) Ku kotlu je doručená táto príručka

Na záver zaškolenia bude podpísaný protokol o uvedení do prevádzky, v ktorom príjemca podpíše, že je oboznámený so  
správným režimom činnosti vykurovacej jednotky. Doklad podpíše takisto autorizovaná osoba, ktorá vykonala zahájenie prevádzky a 
zaškolenie.

Táto osoba má právo odmietnuť vykonať zahájenie činnosti zariadenia, ak sa vyskytnú problémy a doklad nebude podpísaný  
kým sa tieto problémy nevyriešia.

Táto osoba nie je povinná napraviť chyby inštalácie,  ale je zodpovedná inštaláciu z funkčného i  konštrukčného hľadiska 
posúdiť a odsúhlasiť, že vyhovuje pre prevádzku s danou vykurovacou jednotkou.

ODPORÚČANIA PRE ROČNÉ PREHLIADKY

Pravidelné  technické prehliadky sú  povinné minimálne každé dva roky podľa STN.  Pre správnu činnosť  jednotky a  jej 
predĺženie životnosti je potrebné vykonať kontrolu aspoň raz ročne autorizovanou osobou.

Túto  kontrolu  sa  odporúča  vykonať  pred  vykurovacím  obdobím,  keď  nie  je  kotol  maximálne  využitý.  Budú  vykonané 
nasledovné činnosti: kontrola činnosti  hlavného horáka a jeho prípadné vyčistenie; kontrola a vyčistenie odťahových kanálov kotla;  
kontrola plynového ventilu;  kontrola čerpadla; kontrola funkcie odťahového systému spalín;  kontrola diferenčného spínača; tesnosť  
odťahového príslušenstva; kontrola správnosti spaľovania analýzou spalín; kontrola tesnosti systému dodávky plynu, okruhu ÚK a TÚV;  
kontrola elekrickej inštalácie.

ZNAČENIE. DOKUMENTY, BALENIE, SKLADOVANIE, KVALITA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY      

ZNAČENIE

Na každej jednotke je nalepený štítok, na ktorom sú viditeľne napísané nasledovné informácie:

Názov produktu;
Sériové číslo a šarža;
CE 1798;

 Označenie povereného  ústavu kvality
Rozmery a typ kotla
Typ plynu, na ktorý je kotol nastavený a vstupný menovitý tlak

DOKUMENTY

Každá  jednotka  musí  byť  odovzdaná  s:  Návodom  na  montáž,  prevádzku  a  údržbu,  záručným  listom,  EC  vyhlásením  o  zhode,  
protokolom o uvedení do prevádzky.

BALENIE

Jednotky sú balené v lepenkovej krabici.
Jednotka je dodávaná v zmontovanom stavi, okrem príslušenstva pre odťah spalín

SKLADOVANIE

Jednotky sa musia skladovať na suchom mieste a musia byť chránené pred zlým počasim a chemickými  vplyvmi.

PREPRAVA

Počas prepravy musí byť zabránené nárazom a poškodeniu jednotky. 



KVALITA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca zaručuje správnu činnosť jednotky po dobu 3 rokov od dátumu uvedenia do prevádzky.
Záruka je udelená po splnení nasledovných podmienok:

– Správna inštalácia a nastavenie vykonané autorizovaným personálom
– Ročné revízne prehliadky sú robené na žiadosť a náklady užívateľa.
– Vymenené komponenty majú záručnú dobu 1 rok. Neznamená to predĺženie záruky celého zariadenia.
– Trvanie  záručnej  doby  je  predĺžené  o  dobu  od  dátumu,  kedy  koncový  užívateľ  oznámil  chybu  prístroja,  do  dátumu 

znovuuvedenia zariadenia do prevádzky.
– Vykurovacia inštalácia je navrhnutá a realizovaná špecializovaným personálom.
– Pred inštaláciou kotla je nutné skontrolovať a vyčistiť už existujúce rozvody.
– Zásahy inou osobou, než oprávnenou osobou, vedú k strate záruky.
– Kotol treba používať podľa "Montážnych, prevádzkových and údržbových predpisov", dodaných  spolu s kotlom. Nedodržanie 

týchto predpisov vedie k strate záruky.

ZODPOVEDNOSŤ  POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

MOTAN KSTART vykurovacia jednotka C21 SPV 23 MEF (nútený odťah)
MOTAN KPLUS vykurovacia jednotka C22SPV 23 MEF (nútený odťah)

PORUCHY, ZA KTORÉ ZODPOVEDÁ VÝROBCA

NO
.

KOMPONENT Príznaky Možné 
chybové
hlásenie

Oprava

1 Snímač
minimálneho 
tlaku(vstup vody)

vadný - Kontaktujte servis

2 Snímače teploty Prerušený okruh alebo chybné snímanie teploty ÚK a TÚV E3,E4 Kontaktujte servis

3 Plynový ventil - nepracuje alebo; - pracuje chybne E2 Kontaktujte servis

4 Výmenník tepla Vadný - Kontaktujte servis

5 Expanzná nádoba Tlakové straty - Kontaktujte servis

6 Horák Závada horáka - Kontaktujte servis

7 Zapaľovacia 
-ionizačná
elektróda

Medzi  zapaľovačom  a  elektródou  nie  je  iskra,  alebo   kvôli  zlej 
izolácií iskra zhasne, alebo sa nezapáli plameň E2

Kontaktujte servis

8 Ovládací panel
(spínač)

Stlačením tlačidiel  sa nevykoná žiadané nastavenie.  Nezobrazuje 
sa žiadna informácia.

- Kontaktujte servis

9 Elektronické
riadenie

Chybové hlásenie E0 sa opakovane objavuje. Akákoľvek iná 
anomália kvôli elektronickému riadeniu.

Kontaktujte servis

10 Zapaľovací 
transformátor

Vadný - Kontaktujte servis

11 Bezpečnostný 
termostat

Vadný Kontaktujte servis

12 Ventilátor Vadný E5 Kontaktujte servis

13 Snímač spalín Nepracuje správne E5 Kontaktujte servis

14 Diferenčný
tlakový spínač

Vadný E5 Kontaktujte servis

15 Čerpadlo Nepracuje, alebo chybne pracuje (hluk, blokácia rotoru) - Kontaktujte servis

16 Výstup vody Neotvorenie pretlakového poistného ventilu alebo pokles tlaku - Kontaktujte servis

17 Manometer Vadný - Kontaktujte servis



PORUCHY, ZA KTORÉ ZODPOVEDÁ POSKYTOVATEĽ VEREJNÝCH SLUŽIEB

NO. PRÍZNAKY PRÍČINA NARUŠENÝ
SYSTĚM

PORUCHOVÝ
SIGNÁL

RIEŠENIE

1 Kotol nefunguje na displeji nie 
je nič zobrazené

Chýba  napájacie  napätie  (porucha  na 
elektrickom okruhu, skrat fázy)

Elektrický 
obvod

- Volať 
dodávateľovi
elektrickej 
energie

2 Kotol  pracuje  nepravidelne. 
Ide  do  poruchy,  je  hlučný 
alebo vibruje  

Problém s dodávkou plynu,  zle nastavený 
tlak plynu na vstupe , zle nastavený  tlak 
na výstupe (horák)

Plynová
prípojka

E2 Volať 
dodávateľovi
plynu

3 Premenlivá  teplota  v  okruhu 
TÚV,  predčasné  usadzovanie 
vodného kameňa 

Nízky tlak v okruhu TÚV (menej než 1 bar)
Tvrdosť vody >5°F

Prípojka
vody

- Volať 
dodávateľovi 
vody..

PORUCHY, ZA KTORÉ NEZODPOVEDÁ VÝROBCA

NO. PROBLÉM PRÍČINA PORUCHOVÝ 
SIGNÁL 

RIEŠENIE

1 Kotol  nefunguje   na 
displeji  nie  je  nič 
zobrazené

Chýba napájacie napätie (porucha na elektrickom okruhu, skrat 
fázy)

- Volať  autorizovaný 
servis.

2 Jednotka  nefunguje, 
plameň sa
nezapáli

Plynový  ventil  je  uzavretý,  dynamický tlak  <  20mbar,  regulátor 
tlaku nie je  správne nastavený,  v  plynovom potrubí  je  vzduch, 
Tlak na okruhu ÚK je menší než 0,5 bar

E2 Volať  autorizovaný 
servis.

3 Plameň  sa  zapáli  a 
potom zhasne.

Prehodiť fázový vodič s nulovým vodičom
E2

Volať  autorizovaný 
servis.

4 Radiátory ÚK nehrejú Prepínač  zima/leto  je  polohe  leto,  na  kotli  je  nastavená  nízka 
prevádzková teplota,izbový priestorový  termostat je nastavený na 
nízku  teplotu,  potrubie  ÚK   prechádza  priestorom  kde   klesla 
teplota pod  0º C, systém ÚK je zavzdušnený 

- Volať  autorizovaný 
servis.


