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1 BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A SYMBOLY 

Pri montáži kotla sleduj bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto manuáli 

Tento manual je duševným vlastníctvom Kober Vaduri Rumunsko.  

Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie bez písomného súhlasu KÖBER S.R.L.- VADURI BRANCH je zakázané. 

Manuál má byť umiestnený tak, aby bol kedykoľvek k dispozícii. 

 

Nasledujúce symboly sú použité v manuáli a tu sú vysvetlené. 

 

Nebezpečenstvo! – priame ohrozenie života a zdravia; 

 

 

Nebezpečenstvo! – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom; 
 

 

 Upozornenie! – Potenciálne nebezpečná situácia pre výrobok a okolie; 
 

 

Povšimni si! – Užitočné informácie a návody. Tento symbol je použitý tam, kde je potrebný potenciálny zásah 

do zariadenia; 

 

 

1.1 Platnosť návodu 

 

Tento návod je platný len pre kotol  C33GC24 

 

Obchodné meno Typ Obeh Výkon 

SIGMAKDENS 24 C33GC24 nútený 24 kW 

 

kde: 

C33 – typová rada 

G – typ paliva - plyn; 

C – kondenzačný; 

24 – maximálny výkon kotl v kW; 

Kotol môže používať plynné palivá nasledovných tried: G20, G25, G25.1, G30/G31. 

Typ paliva pre ktoré je kotol nastavený a vyrobený je uvedený na výrobnom štítku. 

1.2 Označenie CE 

Označenie CE dáva informáciu, že kotol bol vyrobený v súlade s európskou legislatívou a podľa v EU platných technickích 

noriem: 

- Vyhláška ple plynové spotrebiče 2009/142/CE ( ex. 90/396/CEE) 

- Vyhláška pre energetickú účinnosť 92/42/EEC  

- Vyhláška pre elektromagnetickú kompatibilitu 2004/108/EC (ex. 89/366/CEE) 

- Vyhláška pre spotrebiče nízkeho napätia 2006/95/EC (ex. 73/23/EEC). 

 

1.3 Zoznam rešpektovaných technických noriem 

- EN 483:1999 + A2 :2001/ AC :2006 Kotle používajúce plynné palivá. Kotol typu C s nominálnym výkonom menším alebo 

rovným 70 kW 

- EN 625:1995 Kotle používajúce plynné palivá. Špecifické podmienky pre prípravu TÚV v kotoloch s nominálnym výkonom 

menším alebo rovným 70 kW 

- EN 437:2003+A1:2009 Testovanie spalín. Skúšanie tlakov. Kategórie zariadení 

- EN 297:1994 +A2 , A3 :1996 +A5 :1998 +A6 :2003+A4 :2004+AC :2006 Kotle používajúce plynné palivá. Kotle typu B11 a B11BS s 

atmosferickým horákom s nominálnym výkonom menším alebo rovným 70 kW 

- EN 50106:2008 Bezpečnosť elektrických zariadení pre domácnosť a podobné využitie. Špeciálne pre zariadenia 

zodpovedajúcemu rozsahu z normy EN 60335-1 

- EN 60335-1:2002 +A1….A14:2010; AC/2010 Zariadenia používané v domácnosti. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky 

IEC 60335-1:2001 (Modifikovaná) 

- EN 60335-2-102:2006 + prílohy EN 60335-2-102:2006/A1:2010 IEC 60335-2- 102:2004/A1:2008 (Modifikované). Zariadenia 

používané v domácnosti. Bezpečnosť. Časť 2-102: Požiadavky na zariadenia spaľujúce plyn, olej a tuhé palivá ktoré obsahujú 

elektrické zariadenia IEC 60335-2-102:2004 (Modifikované 

- EN 60529:1991 + prílohy. Stupne ochrany zabezpečené krytom (IP kódy) 

- EN 55022:2007 ” Zariadenia informačných technológií. Rádioelektrická vyžarovacia charakteristika. Limity a metódy merania 

".  Norma pre rodinu zariadení CISPR 22 

- EN 55024 ” Zariadenia informačných technológiíChyrakteristika odolnosti. Limity a metódy merania ". Norma pre rodinu 

zariadení CISPR 24 
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- EN 61000-3-2:2006 + prílohy. Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Časť 3-2: Limity. Limity pre emisiu harmonických prúdov 

(zariadenie pre prúd fázy do 16 A) IEC 61000-3- 2:2005 

- EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Časť 3-3: Limity. Limity zmien napätia v nízkonapäťovej sieti pre 

zariadenia odoberajúce max 16 A vo faze a nepodmienečne pripojené na sieť  IEC 61000-3- 3:2008 

- EN 61000-3-11:2000 Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Časť 3-11: Limity. zmien napätia v nízkonapäťovej sieti pre 

zariadenia odoberajúce max 75 A vo faze a podmienečne pripojené na sieť IEC 61000-3-11:2000 

- EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Časť 6-1: Všeobecné požiadavky. Limity v residenčných, 

komerčných a iných budovách ľahkého priemyslu IEC 61000-6-1:2005 

- EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Časť 6-3: Všeobecné požiadavky. Emisné limity pre residenčné, 

komerčné a budovy ľahkého prriemyslu IEC 61000-6-3:2006 

 

1.4 Popis funkcie kotla 

Nástenný plynový kotol je plynový spotrebič (zemný plyn) ktorý je zkonštruovaný na spaľovanie zemného plynu a generovanie 

tepla. Zariadenie je vybavené prevádzkovými a bezpečnostnými prvkami, ktoré ho predurčujú pre bezobslužnú prevádzku 

zariadenia. 

 

1.5 Použitie modelu 

Kotol C33GC24 je navrhnutý podľa súčasných technických noriem a je zhtotovený v súlade s poznanými bezpečnostnými 

požiadavkami; 

-v prípade nevhodného použitia, je možné ohrozenie užívateľa a tertej strany, prípadne môže byť poškodený kotol; 

- Toto zariadenie nesmie byť používané ľuďmi s narušenou psychikou, deťmi, alebo osobami, ktoré nemajú žiadne vedomosti a 

skúsenosti z práce s obdobnými zariadeniami. (Osoba používajúca zariadenie musí byť poučená!!!!) 

-Kotol vyrába teplo v uzatvorenom vykurovacom okruhu a teplú úžitkovú vodu. Nevhodné používanie kotla, vada 

vykurovacích okruhov, poruchy v rozvode teplej úžitkovej vody sú poruchy, za ktoré v žiadnom prípade nezodpovedá 

výrobca kotla, ale užívateľ. 

 -Dodržanie inštrucií tohoto návodu a všeobecné bezpečnostné požiadavky dané normami jednotlivých krajín EU sú 

dostačujúcou zárukou na bezpečné používanie tohoto zariadenia. 

 

Upozornenie! 

Akékoľvek nevhodné použitie kotla je zakázané. 

 

 

1.6 Výrobný štítok. 

Prevádzkové parametre kotla C33GC24 nájdete na výrobnom štítku, ktorý je na čelnom kryte kotla.  
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2 POPIS KOTLA 

2.1 Štruktúra 

Štruktúra kotla C33GC24 

 

 

Komponenty 

1. Ventilátor 

2. Armature ventilátora 

3. Termostat (prehriatie) 

4. Hlavný výmenník 

5. Odťahová armatúra 

6. Trojcestný ventil 

7. Snímač teploty výstupnej vody ÚK 

8. Snímač teploty TÚV 

9. Snímač tlaku vody 

10. Elektronická jednotka 

11. Čerpadlo 

12. Plynová armatúra 

13. Tlakový bezpečnostný ventil 

14. Zapaľovací transformátor 

15. Expanzná nádoba 

16. Zapaľovacia elektróda 

17. Ionizačná elektróda 

18. Termostat prekročenia teploty spalín 

19. Diferenčný tlakový spínač vzduchu 

20. Napúšťací ventil 

21. Snímač teploty vratnej vody ÚK 

22. Sifón kondenzu 

23. Sekundárny výmenník tepla

Fig. 2.1 
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2.2 Konštrukčné a funkčné údaje 

Table 2.1: Technické údaje 

Názov SIGMAKDENS 

Typ C33GC24 

Symbol energetickej efektívnosti *** 

Kategória plynu G20, G25, G25.1, G30, G31 

Odťah Nútený, premenlivé otáčky 

Spaľovacia komora tesná 

Symbol energetickej efektívnosti (zemný plyn) 

SEDBUK  
Označenie efektívosti podľa (dir. 92/42/CEE) **** 

Trieda NOx 5 

Menovitý minimálny / maximálny tepelný výkon (kW) 7,51 - 24,9 kW 

Generovaný výkon (min/max) (60/80 °C) 7,5 – 24,3 KW 

Generovaný výkon (min/max) (50/30 °C) 8,5 - 26,5 kW 

Maximálne otáčky ventilátora (ot/min) - kúrenie 5400 

Maximálne otáčky ventilátora (ot/min) –príprava TÚV (prietok) 5300 

Minimálne otáčky ventilátora (ot/min) - kúrenie/príprava TÚV (prietok) 1600 

Generovaný výkon horáka (min/max) 7,6 - 24,7 kW 

Účinnosť kotla pri vykurovaní (60/80 °C) 97,40 % 

Účinnosť kotla pri vykurovaní (30/50 °C) (kondenzácia)  106,22 % 

Menovitá spotreba kotla v Nm3/hod  2.64  

Tlak plynu 

Na plynovej armature – vstup 

(zemný plyn) 
20 mbar 

Na plynovej armature – vstup 

(zemný plyn)maximálne dovolené 
35 mbar 

GPL 30 - 37 mbar 

Vykurovací 

okruh 

Tlak vo vykurovacom okruhu minim 0,8 bar - maxim 2,6 bar 

Teplota vo vykurovacom okruhu 30 ÷ 80 °C 

Teplota vo vykurovacom okruhu (podlahové kúrenie) 15 - 45 °C 

Príprava TÚV 

Teplota pripravovanej TÚV 35 ÷ 55 °C 

Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV 70 °C 

Účinnosť prípravy TÚV podľa EN 13203 *** 

Prietok TÚV pri  ∆ t = 30 °C 12,28 l/min 

Tlak studenej vody 1,0 ÷ 8,0 bar 

Elektrické údaje 
Napájanie ~230VAC/50 Hz 

Príkon 90 W 

K
o

n
št

ru
k

č
n

é
 ú

d
a

je
 

Výška 700 mm 

Širka 436 mm 

Hĺbka 303 mm 

Výška s komínovým kolenom 850 mm 

Váha 40 kg 

Objem prímárneho výmenníka tepla 1 l 

Pripojenie 

ÚK vstup/výstup 3/4‘’ 

Studená voda / TÚV 1/2'’ 

Plyn 3/4'’ 

Expanzná nádoba s membránou 7 l 

Intake / air/gas exhaust piping Coaxial - Ø100/Ø60, Dual - Ø80 ** 

Dĺžka komínového potrubia 
Koaxiálne Lmin = 1m / Lmax = 3 m,  

Duálne Lmin = 2x1m / Lmax = 2x5m 

Typ odťahu 
C13, C23, C33, C43, C53, C63, C73, 

C83 

Teplota spalín (pri teplote vratnej vody ÚK. 30 °C) 45 °C 

Hladina hluku (merané 1 m od kotla) ~43 dB 

Krytie IPx4D 

Informatívna hodnota maximálnej vykurovanej plochy 300 m2 

(**) – Štandartne je kotol dodávaný s koaxiálnym odťahom, Duálny odťahový system je na vyžiadanie (pozri kap 5.6.2). 
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3 BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 

3.1 Bezpečnostné inštrukcie 

3.1.1 Montáž a nastavenie 

Montáž môže vykonať len zaškolený montér. On je zodpovedný za správnu inštaláciu a prvotné uvedenie do prevádzky. 

Nastavenie kotla, jeho oprava, prípadne výmenu jednotlivých komponentov môže vykonať len zaškolený servisný technik. 

 

Nebezpečenstvo! 

Pri vadnom tesnení rozvodov plynu, včetne tesnení v kotli hrozí výbuch a vážne zranenie alebo aj smrť.! 

Pri použití nevhodného náradia hrozí poškodenie kotla. Pre uťahovanie a uvolňovanie šróbení používajte vhodné 

maticové kľúče. (Nie nástrčáky, kliešte a predĺženia, atď.). 

3.1.2 Únik plynu 

Pokiaľ zacítite únik plynu postupujte nasledovne: 

-Nepoužite spínače elektrických spotrebičov, osvetlenia a pod; 

-Nefajčite; 

-Netelefonujte; 

-Uzatvorte guľový ventil plynu pod koítlom; 

-Odvetrajte priestor kotolne; 

-Upovedomte servisnú organizáciu na únik plynu. 

3.1.3 Zmeny na zariadení 

Nie je dovolené vykonať akékoľvek zmeny na zariadení mimo záručnej servisnej organizácie na: 

 -kotli; 

- Rozvodoch plynu, vody, TÚV a ÚK, včetne prípojnej elektro - šnóry kotla;  

 -prívode vzduchu a odťahu spalín. 

 

4 MONTÁŽ 

4.1 Vybalenie 

1. Vytiahnite kotol z ochranného kartónu; 

2. Stiahnite ochranný PVC oball. 

4.2 Montážny set 

Overte či je set kompletný a nepoškodený –pozri tab. 4.1.  

 

 

Tab. 4.1  Montážny set 

Poz. ks. Popis 

1 1 Kotol 

2 1 Podpera kotla  

3 1 
Vrecúško so súčiastkami : 

-  mont. skrutky 8x80 - 2 ks . 

4 1 

Vrecko s tlačovinami obsahuje : 

- techn. manuál - 1  ks . 

-Deklarácia komformity - 1  ks . 

-  záručný certifikát - 1  ks . 

- Protokol pre uvedenie do 

prevádzky -1  ks 

3 

4 

Fig.4.1 
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4.3 Všeobecné rozmery a montážne pozície 

4.4 Priestor pre montáž 

Pokiaľ vyberáte priestor pre montáž, pozrite si nasledovné bezpečnostné inštrukcie:  

  

Upozornenie! 

Neinštalujte kotol do miestnsoti, v 

ktoršej by mohla byť para. Para môže 

kotol zničiť. 

Toto zariadenie nemôže byť inštalované vo 

vonkajšom prostredí. Podmienky vonkajšieho 

prostredia môžu kotol zničiť.. 

 

Upozornenie! 

Spaľovací vzduch kotla nesmie 

obsahovať zložky ako: para fluoridy, 

chloriny, zložky síry, rozpúšťadlá alebo čistiace 

chemikálie, pigment farby, adhezívne prvky 

alebo vazelíny. Tieto zložky môžu viesť časom ku 

korózii plechových častí pripojenia vzduchu a 

odťahu spalín. 

 

Upozornenie! 

Kotol môže byť inštalovaný v 

podmienkach s max. vlhkosťou 60% pri 

teplote 20-30 ° C, aby bola 

zabezpečená vhodné prostredie pre elektroniku 

kotla. 

 

Legenda: 

A – pripojenie výstupu ÚK 

B – pripojenie výstupu TÚV 

C – pripojenie plynu 

D – pripojenie studenej vody 

E – pripojenie vratného potrubia ÚK 

 

 

 

Fig. 4.2 Všeobecné rozmery a montážne polohy.  

 

 

4.5 Minimálne vyžadované vzdialenosti / voľný priestor 

pre montáž 

Pre montáž kotla a pre možnosť jeho pripojenia na 

potrubia ÚK a TÚV potrebujete nasledovné minimálne 

vzdialenosti (obr. 4.3),: 

– vzdialenosť od stien: 100 mm 

– vzdialenosť od podlahy: 250 mm 

– vzdialenosť od stropu: 400 mm 

 

Upozornenie! 

Riziko poškodenia v prípade montáže na 

nerovný porvrch!  

Zariadenie smie byť montované len na pevný rovný a 

nehorľavý povrch. 

 

 

Informácia! 

Uvedené minimálne vzdialenosti dovoľujú 

montáž kotla aj v miestnosti WC nad WC misou. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 

Fig. 4.2 
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4.6 Upevnenie kotla 

- vyvŕtajte diery pre upevnenie skrutiek s hmoždinkou pre držiak 

kotla (1); 

– označte na stene pripojovacie osi potrubí UK TÚV atď včetne 

odťahu a vzduchu  

- namontujte držiak kotla (1) pomocou skrutiek na 

stenu(obr.4.4); 

- Zaveste kotol (4)na kotlový držiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIPOJENIE 

5.1 Montážne predpisy kotla 

5.1.1 Montážne predpisy 

Kotol podlieha korózii nakoľko je naplnený vodou. Montážne práce – pripojenie kotla je vhodné vykonať z takých materiálov, 

aby sa celková korózia system redukovala na minimum. 

-Spaliny smú obsahovať zložky síry v hodnotách stanovených limitamy EU noriem: Krátkodobo je dovolené 150 mg / m3, ale 

ročný priemer nesmie presiahnúť 30 mg / m3. 

Spaľovací vzduch nesmie obsahovať chloridy, amoniak, zásadité zložky, halogénové hydrokarbóny, Freón, čiastočky sádry, 

sadze, špinu alebo prach; 

-montáž blízko bazéna, v kúpelni alebo práčovni, môže viesť ku kontaminácii spaľovacieho vzduchu týmito zložkami. 

- Voda ÚK by mala mať pH v uvedenom rozsahu: 7.5 <pH <9.5 a pokiaľ vykurovací system obsahuje hliníkové zložky (radiator, 

rozvody) má byť menej ako 8.5. 

-Doporučujeme pravidelnú kontrolu pH vo vykurovacom systéme, pokiaľ prekročí hodnoty dané výrobcom je ju potrebné 

upraviť.. 

 Tvrdosť vody má byť v rozsahu:  

5°F <TH <15°F  (5°F (stupňov francúzskych), čo je ekvivalent 50 mg CaCO3 alebo obdobné množstvo Ca a Mg solí) 

-doporučuje sa urobiť niekoľko prevetraní system so zatvoreným plynovým ventilom pri prvom štarte kotla 

- Pre dobré odvzdušnenie kotla doporučujeme tiež niekoľko prepnutí trojcestného ventila napr pomocou prepínača leto/zima. 

-Kotol je vybavený manuálnym odvzdušňovačom na výmenníku. 

- pokiaľ sa kotol nepoužíva dlhú dobu aj počas zimy, doporučujeme úplné vyprázdnenie system kvôli nebezpečiu zamrznutia. 

V takýchto prípadoch doporučujeme vo vykurovacom systéme použiť nemrznúcu zmes.; Pokiaľ plníte vykurovací system 

nemrznúcou zmesou, buďte si istí, že táto je vhodná pre použitie s použitými materiálmi (najmä oceľ a hliník). Nikdy 

nepoužívajte bez poriadného vypláchnutia rôzne druhy nemznúcich aditív. 

 

5.1.2 Ukazovatele potreby ochrany kotla 

Pred a počas prevádzky kotlaje potrebné kotol chrániť proti vplyvom nečistôt: stavebného prachu, piesku, medených 

prachov, tukových a olejových kvapiek atď ako aj trosky zo zvárania. V každom prípade, system musí byť vypláchnutý čistou 

vodou, do ktorej sa pridajú vysoko koncentrované čistiace adtíva. 

Všeobecne je potrebné zabezpečiť ab voda nebola kontaminovaná nasledovným,i zložkami: 

 Čierne blato (magnetovec - Fe3O4) sa tvorí ako výsledok neustálej elektrolytickej korózie v každom vykurovacom 

systéme nechránenom inhibítorom.  

 Červené blato (Fe2O3) je product oxidácie. 

 Zložky vápnika ktoré sa ukladajú hlavne v najhorúcejších častiach kotla 

 

Zmes týchto troch faktorov robí problem väčšine vykurovacích systémov. 

Fig. 4.4 
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Upozornenie! 

Pokiaľ sa vyskytujú hore uvedené zložky, znamená to, že nebola vykonaná prevencia. To môže viesť k strate 

záruky. 

5.2 Všeobecný návod pre kotol. 

 

Upozornenie! Predtým ako pripojíte kotol , vyčistite vykurovací systém! Odstáňte reziduá z vykurovacieho system 

ako sú: okuje zo zvárania, troska, konope, tmel, hrdza, sadze a podobne. Inak, tieto zložky môžu pôsobiť na časti 

kotla a môžu spôsobiť poškodenie (najmä hlavný výmenník). 

Kotol je vybavený expanznou nádobou  -7l a 1 bar predpokladaný tlak. Pred montážou zariadenia sa uistite, či táto 

kapacita je postačujúca pre Váš vykurovací sytém. Pokiaľ nie, použite externú expanznú nádobu, ktorú namontujte bez 

uzatváracieho prvku priamo na pripojenie spätnej vody UK do kotla. 

  

Upozornenie! 

Pred uvedením do prevádzky si overte tlak v expanzných nádobách. 

Tlak pri vypustenom ÚK meraný na ventilku expanznej nádoby musí byť v rozsahu 0.5÷1bar. 

 

5.3 Pripopjenie plynu 

 

Nebezpečie! 

Pri nedostačujúcom utesnení pripojovacieho miesta hrozí nebezpečenstvo výbuchu unikajúceho plynu a tým 

možné poškodenie zdravia, alebo aj smrť.!  

Inštalácia plynového prívodu pre kotol môže vykonať len montér s dostačujúcim oprávnením. Prípojka musí 

vyhovovať národným technickým normám a zákonom a musí byť v súlade s požiadavkami plynárov. Po montáži 

plynového potrubia je nutné previesť skúšku na tesnosť a tlakovú skúšku pred napustením plynu do potrubia. O týchto 

skúškach musí byť záznam revízneho technika plynového zariadenia. 

 

Upozornenie! 

Maximálny pre vádzkový tlak z hľadiska bezpečnosti je 60mbar.! Pri prekročení tohoto tlaku môže dôjsť k 

poškodeniu. Rozsah vstupného tlaku pre kotol je  20÷25 mbar! 

 

Upozornenie! 

Inštaláciu kotla môžeme vykonať len vtedy, ak na plynovom potrubí existuje vhodný regulator tlaku plynu.. 

 

 

Upozornenie! 

Pokiaľ san a plynovej prípojke objavuje parazitické napätie je potrebné odizolovať toto napätie od kotla použitím 

časti potrubia plynu z izolačného material. (podľa technickej normy pre návrh a montáž plynového rozvodného systému). 

 

C33GC24 C22SPV24MEF je požitý na vykurovanie zemným plynom ale môže byť použitý aj vo vykurovacích systémoch s GPL. 

Plynová prípojný trubka  na kotli je z nerezu 16.4 mm vnútorný priemer. Plynová prípojka nemá mať menšie rozmery ako je 

rozmer prípojnej trubky na kotli. Dodávka plynu musí byť vykonávaná v súlade so všeobecnými plytnými predpismi pre 

dodávku plynných palív. 

5.4 Pripojenie na potrubia vody 

 

Doporučenie! 

Je doporučené, že pH vykurovacej vody je v rozmedzí 7 <pH <8.5, a tvrdosť vody v rozmedzí: 5°F <TH <15°F  (5°F 

Francúzskych stupňov,ekvivalent 50 mg CaCO3 alebo ekvivalentých solí  Ca a Mg na 1l. 

 

5.4.1 Vykurovací okruh 

Vykurovací okruh má byť prepláchnutý, špeciálne, pokiaľ inštalujeme 

nový kotol do vykurovacieho systemu už používaného. Pripojenie 

vykurovacieho  okruhu je v bodoch A a E. (obr. 5.1).  

 

Upozornenie! 

Za samozrejmú nutnosť sa považuje inštalácia filtra  (filter Y) 

na vratnom potrubí ÚK. Pri inštalýcii potrubia si overte, či 

potrubie v šrobeniach nie je moc napnuté, aby nevznikalo 

slzenie! Maximálne dovolený tlak v kotli je 3bary (poistný ventil na 3 

bary).  

 

Upozornenie! 

Použitie nenaplneného kotla alebo len čiastočne 

naplneného je zakázané. 

 

Pokiaľ je objem vody vo vykurovacom systtéme väčší ako 100 literov 

alebo prevádzkový tlak dosahuje 2,5 baru pri maximálnej prevádzkovej teplote, je doporučené použiť prídavnú expanznú 

nádobu.. Pretlak prednastavený v externej expanznej nádobe by mal byť identický s pratlakom v expanznej nádobe použitej 

v kotli.. 

Obr 5.1 
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5.4.2 Okruh prípravy TÚV 

Kotol je pripojený na vodu bodmi- B a D  (fobr. 5.1). 

 

Pozor! Na prípojke studenej vody do kotla je doporučené montovať filter a zmäkčovač. 

 

Pozor! 

Po inštalácii a naplnení skontrolujte tesnosť pripojenia, aby nevznikali úniky vody! Maximálne dovolený prevádzkový tlak 

vody je 8 bar. Na prívod studenej vody do kotla je zakázané montovať jednocestný ventil. 

Prívod studenej vody zostáva neustále otvorený spotreba sa deje používaním batérie na vývode vody. Je to kvôli 

tomu aby bola dovolená expanzia vody. 

 

Upozornenie! 

Je doporučené aby vzdialenosť medzi kotlom a najbližším vývodom TÚV bola minimálne 6 m.. Inak existuje riziko 

obarenia. 

 

5.5 Pripojenie odvodu kondenzátu 

 

Nebezpečenstvo! 

Riziko nadýchnutia sa nebezpečných plynov! 

Výtok kondenzátu z kotla – kondenzná umelohmotná trubka by nemala byť spojená na pevno s kondenzným 

potrubím. Doporučeuje sa pripojenie cez prerušovač so sifónom namontovaným alebo zabudovaným v stene. Dôvod je 

bezpečnosť - pri zablokovanom komíne môžu spaliny šľahnúť do kondenzného rozvodu. 

Kvapky kondenzátu v spalinách sa vyzbierajú na dne 

spaľovacej komory a cez sifón sú odvedené do 

kondenzného výtoku.. 

Pretože kondenzát je kyslý, má pH okolo 3.8÷5.4, vývod 

kondenzu musí byť odvedený plastovými materiálmi – 

trubka Ø25 mm Pripojený rozmer musí byť rovnaký alebo 

väčší a musí viesť do kanalizácie. 

.  

Pred uvedením kotla do prevádzky, nalejte do spaľovacej 

komory asi ¼ l vody cez otvor komína (Obr. 5.2), aby v kotli bola vytvorená zátka z vody – prevencia proti vyšľahnutiu spalín do 

priestoru miestnosti.. 

Vedenie kondenzátu musí byť stale nadol (aby sa zabránilo vytváraniu vodných štupľov. – najmä pri križovaní a spájaní 

odpadových potrubí. 

Vedenie odpadových potrubí musí zodpovedať národným normám. 

5.6 Pripojenie vzduchovodu a spalinovodu   

Kotol nespotrebováva vzduch z priestoru miestnosti v ktorej je inštalovaný.. Privedenie spaľovacieho vzduchu  odvod spalín je 

smerom z vonkajľieho prostredia.. Zariadenie je dodávané z koaxiálnym prívodom spaľovacieho vzduchu a odvodom spalín, 

alebo s duálnym.. 

Štabdartne je kotol dodávaný s koaxiálnym komínovým systémom.. Na požiadanie sa dodáva s duálnym komínovým 

systémom.. Tiež je možné dodať iné komponenty ako sú 45°kolená and predĺženia  0.5m a 1m pre oba systémy. 

Použitie koaxiálneho systému - obr.5.4 

Koaxiálny system je v rozmeroch 100/60 mm 

Pripojenie je nasledovné: 

a. Namontuje tesnenia na svoje miesto; 

b. Koniec element  (13) je pripevnený na vývod z kotla 

c. Použite tesnenie (11) z vnútornej strany trubky; 

d. Upevnite trubku na montážne pripojenie ; 

e. Samoprilepovací pásik (15) nalepte, Pripevnte na vrch spaľovacej komory pomocou skrutiek (16); 

Fig. 5.2 Fig. 5.3 
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f. Krytku  (11) namntujte z vnútornej aj vonkajšej strany. 

Komín nesmie prísť do styku s horľavými materiálmi, nemie byť inštalovaný pod nimi, a nesmie prechádzať horľavými stenami. 

 

 

 

 

Pozornosť – montáž komína musí byť ako je na obrázku 5.4. Inštalácia v inej polohe môže viesť k hromadeniu vody v kotli.. 

 

 Tabuľka 5.2 – Koaxiálna zostava 

Positi

on 

Pie

ce 
Name 

Positio

n 

Piec

e 
Name 

1 1 Zátka odberu vzduchu 9 1 Prívod vzduchu Ø100mm 

2 1 Zátka odberu spalín 10 1 
Vymedzovač trubiek Ø60 - Ø 

100mm 

3 1 Trubka odberu spalín 11 2 Krytky (pre kryt diery) 

4 1 Koleno spalinovodu Ø60 mm  12 1 Tesnenie Ø60mm 

5 1 Koleno vzduchovodu Ø100 mm  13 1 Plastová vývodka Ø60 - Ø 100mm 

6 1 Tesnenie Ø60 mm 14 2 Samorezná skrutka  4,2x16 mm 

7 1 Tesnenie Ø100 mm 15 1 Montážne tesnenie 2mm 

8 1 Vývod spalín Ø60mm 16 4 Samorezná skrutka 4,2x16 mm 

 

Upozornenie! 

Kotle musia byť montované podľa miestnych noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky si prečítajte všetky 

inštrukcie k tomu to kotlu.  Každé prídavné koleno spôsobí skrátenie dĺžky spalinovodu – 90°o 1m, 45°o 0,5m.. V 

žiadnom prípade by dĺžka koaxiálneho system nemala prekročiť vzdialenosť 3 m (bez prvého kolena). 

 

Nebezpečenstvo! 

Prevádzka kotla bez komínového systému je zakázaná z dôvodu nebezpečia pre ľudský organizmus. Výmena 

komínového system môže byť vykonaná len autorizovanou osobou. 

 

5.6.1 Použitie duálneho komína 

Duálny komín, Obr. 5.5 je dodávaný len na požiadanie. Pozostáva z dvoch trubiek:Jedfna pre prívod vzduchu a druhá pre 

odvod spalín, obe majú priemer Ø80mm, dve 90°kolená a tesnenie. 

Pripojenie je nasledovné (pozri obr 5.5): 

- prilep tesnenia 1 a 10 na pozíciach. 2 a 9; 

- pripevni prechody. 2 a 9 na hornú časť spaľovacej komory pomocou skrutiek 4 , Pozícia. 3; 

- Navleč krytky na trubky vzduchu a spalín; 

- zasuň vzduchovú a spalinovú trubku do kolena a do prechodu; 

 

Fig.5.4  
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Tabuľka 5.3 – Duálny komínový systém 

 

Pos. Piece Name Pos. Piece Name 

1 1 Tesnenie 6 1 Trubka spalín Ø 80 mm 

2 1 
Adaptér odvedenia spalín Ø 80 

mm 
7 4 Krytky 

3 8 Samorezné skrutky Ø 3,9x9.5 mm 8 1 Trubka vzduchu  Ø 80 mm 

4 4 Tesnenie Ø 80 mm 9 1 Pripojovací adaptér Ø 80 mm 

5 2 Koleno 90° M-F Ø 80 mm 10 1 Tesnenie 

 

Upozornenie! 

Potrubie privádzaného vzduchu by malo mať sklon smerom dole od kotla približne 2°a potrubie spalín by malo mať 

sklon smeromod kotla hore taktiež pribižne 2°, Kotol by mal byť umiestnený vo vetrateľnej miestnosti podľa 

miestnych predpisov. Pred uvedením kotla do prevádzky si podrobne preštudujte tento návod. Každé 90°koleno 

skraczuje maximnálnu dĺžku vedenia o 1m a 45°koleno o 0,5m. V ziadnom prípade by dĺžka duálneho system nemala 

prekročiť 5 m (bez prvého kolena). 

 

Nebezpečie! 

Prevádzka kotla bez namontovaného komínového sytéme je ľudskému organizmu nebezpečná. 

Výmena komínového rozvodu musí byť vykonaná len autorizovanou osobou, podľa miestnych zákov a len z originálnych 

dielov.  

 

5.6.2 Vertikálna komínová zostava 

Vertikálna komínová zostava, obr. 5.6 je dodávaná len na požiadanie. Spalinové potrubie je 60mm priemeru a nasávacie 

potrubie je 100mm. Montáž je nasledovná: 

- uložíte tesnenie na spaľovaciu komoru; 

- príruba sa prichytí pomocou 4 skrutiek, presvedčte sa o tom, že ste nezabudli vložiť tesnenie.; 

- Komín preveďte stechou s upchávkou a namontujte kryty prestupov. (4). 

 

Position Piece Name  

1 1 Potrubie odťahu spalín Ø 60 mm 

2 1 Profil pre centrovanie Ø 60/100 mm 

3 1 Potrubie vzduchu  Ø 100 mm 

4 1 
Krytka prestupu strechou Ø 60/100 

mm  

5 2 TesnenieØ 60 mm 

6 1 Odťahové potrubie Ø 60 mm 

7 1 Tesnenie Ø 100 mm 

8 1 Prívodné potrubie  Ø 100 mm 

Fig. 5.5 
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Upozornenie! 

Kotol musí byť umiestnený vo vetrateľnom priestore a podľa 

miesstnych predpisov.Pred uvedením do prevádzky si podrobne 

preštudujte tento návod. V žiadnom prípade by dĺžka vertikálneho 

komínového system nemala prekročiť 5 m.. 

 

Nebezpečenstvo! 

Prevádzka bez namontovaného komínového system je 

nebezpečná pre ľudský organizmus. 

Výmena komínového rozvodu musí byť vykonaná len 

autorizovanou osobou, podľa miestnych zákov a len z originálnych dielov 

 

5.7 Pripojenie na elektrickú sieť 

 

Nebezpečenstvor! 

Riziko smreľného úrazu pri dotyku so živými časťami elektrického rozvodu! 

 

Kotol musí byť pripojený na jednofázový rozvod 230V 50Hz s pripojením 

ocranného vodiča (zeme). 

Zásuvka musí byť zapojená trojvodičovo a ochranný vodič smie mať 

maximálny odpor voči voči zemi podľa miestnych predpisov ( max 4 Ohmy) a 

nesmú nim pretekať žiadne reziduálne prúdy. 

Je doporučené kotol napojiť z prúdového chrániča s diferenčným prúdom 30 

mA. Rozvody musia zodpovedať miestnym normám. Pripojovací bod kotla 

musí dovolovať úplné odpojenie kotla od elektrickej siete pre prípad opravy 

a servisu kotla.. 

Farebné označenie pripojovacích vodičov je nasledovné: Hnedá = fáza, 

modrá = stredný vodič, zenožltá = ochranný vodič (uzemnenie). 

Použitá elektrická zásuvka musí byť namontovaná tak, aby užívateľ mohol odpojiť kotol vytiahnutím zástrčky 

pohodlne a bez ďaľších nástrojov. 

 

Upozornenie!  

Nie je dovolené pripojiť kotol na sieťové napätie bez náležitého uzemneia. Zemneie sa riadi národnými 

technickými normami a predpismi. 

 

 

5.8 Montáž izbového termostatu a vonkajšieho snímača teploty 

5.8.1 Montáž izbového termostatu 

Používa sa pre optimalizáciu spotreby elektrickej enrgie a plynu a zabezpečuje tepelnú pohodu – comfort vo vakurovanom 

objekte.  Montáž izbového termostatu sa vykoná na vhodnú vnútornú stenu objektu. 

Nemontujte thermostat blízko tepelných zdrojov, ktoré by mohli ovplyvňovať meranú hodnotu. 

Pripojenie termostatu je nasledovné: 

a) – demontujte čelný kryt kotla (Obr. 5.7); uvoľnite skrutky (1); 

b) – Potiahnite kryt smerom k sebe na spodnej hrane 4-5 cm (2); 

c) – odveste ho zo závessov (3) a odložte; 

d) Uvoľnite skrutku (4) krabice elektronikya sklopte krabicu elektroniky (5) (Obr. 5.8); 

e) – Uvoľnite skrutky (6), a vyberte mostík(vodič) (7) (Obr. 5.9); 

f) – odizolujte a nakrimpujte koncovky na vodiče kábla od termostatu (dvojvodičové vedenie); 

g) – Zapojte vodiče do svoriek, z ktorách ste uvoľnili predtým mostík; 

h) – namontujte naspäť krabicu do fixnej polohy a čelný kryt; 

9 1 Tesnenie na spaľ. komoru Ø 100 mm  

10 4 Samorezné śkrutky 4,2 x 16 mm 

11 1 Zátka odberu spalín 

12 1 Vývod spalín 

Fig. 5.6 
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Fig. 5.8 

  

5.8.2 Montáž vonkajšieho snímača teploty 

Montáž vonkajšieho snímača teploty je vhodná len v kombinácii s izbovým termostatom.. 

Pripojenie vonkajšieho snímača je z hľadiska postupi obdobné ako pripojenie termostatu, avšak zapája sa do svoriek 

označených 8 na Obr. 5.9. Pre využívanie snímača vonkajšej teploty je potrebné ešte v servisnom menu aktivovať funkciu 

aktivovania ekvitermickej regulácie pod názvom “Wheather function”..  

Vonkajší snímač teploty sa aktivuje nasledovne: 

- Vstúpte do submenu podľa kapitoly. 6.2.8 alebo kapitoly 6.4.6, v závislosti na stave displeja; 

 Parameter SP:00=1. V tomto prípade, je teplota vykurovacej vody sstanovená ekvitermickou krivkou pre maximálne 

šetrenie enrgie. Pokiaľ vonkajšia teplota stúpne, Teplota vykurovacej vody v nepriamej úmere klesne podľa ekvitermickej 

krivky (Obr.5.10). Pozícia bodov A, B, C a D, definuje túto krivku a je stanovená nasledovne: 

 Bod A: je nastavená teplota vo vykurovacom okruhu (maximálna)(Nastavovaná užívateľom). 

 Bod B: je minimálne nastaviteľná teplota  vykurovacej vody. 

o 30°C – pre nastavenie okruhu vykurovania 

ako radiátorového okruhu); 

o 15°C – pre nastavenie okruhu pre 

podlahové vykurovanie). 

 

Napríklad poloha bodov A, B, C a D z Obr. 5.10 

stanovuje nasledovné teploty: 

 A:  75°C 

 B:  40°C 

 C:  20°C 

 D: -20°C 

Poloha bodov B, C, D je pevná. 

Ekvitermická krivkaObr. 5.10 hovorí: 

 - ak je vonkajšia teplota nižšia ako -20 ° C, 

potom vykurovacia teplota je 75 ° C; 

 -ak je vonkajšia teplota vyššia ako 20°C, 

potom vykurovacia teplota je 40°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 
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Fig. 5.7 
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6 ČELNÝ PANEL ELEKTRONIKY – UŽÍVATEĽSKÝ INTERFACE 

6.1 LMC1112 zobrazovač 

LMC1112 (obr.6.1) dovoľúje meniť a nastavovať parameter a pozostáva: 

- 8 tlačidiel (J1÷J8) - tab.6.1 

LCD na ktorom prebieha komunikácia a kde sú zobrazované symboly.  

Význam10 typov symbolov (S1 ÷ S10) je zobrazený v tab. 6.2; 

 

 

Table 6.1: Tlačidlá zobrazovača 

 

Tlačidlo Funkcia Popis 

J1 CH + Používa sa pre zvýšenie teploty ÚK a pre navigáciu v submenu 

J2 CH - Používa sa pre zníženie teploty ÚK a pre navigáciu v submenu 

J3 DHW + Používa sa pre zvýšenie teploty TÚV alebo nastavenie hodnoty parametra submenu 

J4 DHW - Používa sa pre zníženie teploty TÚV alebo nastavenie hodnoty parametra submenu 

J5 POWER Používa sa pre zapnutie / vypnutie kotla 

J6 RESET Používa sa pre resetovanie kotla zo stavu porucha 

J7 
 

Používa sa pre zmenu módu zima/leto 

J8 LIGHT Používa sa pre aktivovanie/deaktivovanie podsvietenia 

 

 

Table 6.2: Popis grafických symbolov na LCD displeji  

Symbol Funkcia Popis 

S1  
Zobrazuje teplotu v (°C), žiadanú hodnotu, hodnotu parametra, zobrazovanú veličinu, 

rôzne správy („On”, “SP”, “Co”, “EI”, “SI”, atď.) 

S2  Zobrazuje informačné hodnoty, číslo parametra, tlak 

S3  Zobrazuje stav zapnutia kotla (OFF) = aktívny symbol, switched on (ON) =neaktívny symbol 

S4  Zobrazuje prítomnosť plameňa 

S5  Zobrazuje nastavený mód kotla leto (aktívny symbol ) 

S6  Zobrazuje nastavený mód kotla zima (aktívny symbol ) 

S7  
Keď je zobrazený kontinuálne, ktol je v stave prípravy ÚK. 

Symbol bliká počas zadávania žiadanej vykurovacej teploty 

S8 
 

Keď je zobrazený kontinuálne, ktol je v stave prípravy TÚV. 

Symbol bliká počas zadávania žiadanej teploty TÚV 

S9  Zobrazuje že S2 symbol zobrazuje tlak v systéme ( active symbol) 

S10 
 

Zobrazuije servisný mód a pokiaľ bliká, nebol uložený zmenený parameter do EPROM 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 LMC1112 Ovládací panel 
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6.2 Popis grafických funkcií panela LMC1112 

6.2.1 LIGHT - fukcia podsvietenia panela 

 LIGHT k e y ( J8 fig.6.1) Používa sa pre zapnutie, vypnutie podsvietenia panela,okrem pri štarte kotla, keď je displej 

podsvietený automaticky. 

 

6.2.2 Grafický context – zapnutie kotla 

Pri štarte kotla sa bútuje system čo zabere asi 5 sekúnd. V tomto interval je na displeji zpráva "On" v mieste 

symbola S1 (pozri Obr 6.2.1). 

6.2.3 Grafický kontext context – vypnutie kotla (Stand by function)  

Tento kontext je spoijený s neaktívnym stavom / v stave očakávania. Všetky funkcie kotla sú neaktívne a 

požiadavky na vykurovanie sú ignorované. 

Výnimka pure toto pravidlo: protimrazová funkcia (je generovaná pri teplote vykurovacej vody nižšej ako   

9 ° ), a spustí kotol do vykurovacieho stavu ba ochrábikla kotol voči zamrznutiu. 

Vstup a výstup z tohoto stavu je tlačidlom POWER najmenej na 1 sekundu. 

Možné akcie: 

- POWER – prepínanie medzi ON/OFF; 

- LIGHT – zapína alebo vypína podsvietenie. 

 Obr 6.2.2 je zobrazením stavu kotla vo vypnutom stave, tlak vykurovacieho médfia je 1,8 bar. 

6.2.4 Grafický kontext – Poruchový stav (Error state) 

 Zobrazenie poruchového stavu na displeji je spôsobené náležitou poruchou / error/ kotla. Existujú 3 

základné typy porúch: 

Kritické poruchy: v tomto stave sú všetky akčné členy kotla neaktívne a všetky požiadavky na prevádzku 

sú ignorované Z kritickej poruchy sa dostanete len zatlačením tlačidla RESET 

-Normálne poruchy: všetky akčné členy kotla sú aktívne a požiadavky na horenie sú ignorované. Z 

normálnej poruchy sa dostanete zatlačenjím tlačidla  RESET; 

-Informatívne poruchy: všetky akčné členy kotla sú aktívne a požiadavky na horenie sú akceptované. Poruchové hlásenie 

zanikne potom, ako zanikne príčina poruchového hlásenia. 

Pri týchto chybách displej preblikáva s tým, že hlási číslo chyby. 

Možné akcie: 

- RESET – resetnúť kritickú aôebo normálnu chybu; 

- LIGHT – zapnúť alebo vbypnúť svetlo – je možné len keď system nie je v kritickej chybe 

Obr 6.2.3 is je príklad poruchového sidpleja (v tomto prípade E20). 

6.2.5  Grafický context – pripravený on hold  

Pripravený je vtedy, keď kotol beží ale momentálne nie je žiaden vykurovací cyklus či už pre ÚK alebo TÚV. 

Akčné členy kotla sú aktívne a požiadavka na vykurovanie bude naplnená pokiaľ medzitým nepríde iná 

blokujúca porucha. Displej zobrazuje tlak a teplotu vykurovacej vody.ako aj prevádzkový mód zima alebo 

leto. 

Možné akcie: 

- POWER – prepnutie medzi ON/OFF; 

- IN/SU – prepnutie módi Leto /Zima  Summer / Winter; 

- LIGHT – zapnutie/vypnutie podsvietenia; 

- CH+ - Zobrazí žiadanú teplotu vykurovacej vody a je ju možné zvýšiť až na maximum; 

- CH- - Zobrazí žiadanú teplotu vykurovacej vody a je ju možné znížiť až na minimum;  

- DHW+ - Zobrazí žiadanú teplotu TÚV a je ju možné zvýšiť až na maximum; 

- DHW- - Zobrazí žiadanú teplotu TÚV aje ju možné znížiť až na minimum.. 

Obr 6.2.4 zobrazuje teplotu vody ÚK v múde pripravenosti (Tlak vykurovacieho média 1.4 bar, a teplota vody ÚK 17°C: 

6.2.6 Grafický context – chod (running)  

Podmienky pre chod sú že horí plameň, alebo je v prevádzke čerpadlo ohrevu TÚV (v externom zásobníku) v tomto stave sú 

všetky akčné členy kotla aktívne, plameň horí alebo je horenie plameňa akceptované (požadované). Displej zobrazuje teploty 

vody ÚK alebo teploty vody TÚV podľa momentálneho stavu kúrenia do ÚK alebo TÚV. (kúrenie alebo TÚV- S5 alebo S6 symbol) 

bez ohľadu na to, či práve horí alebo nehorí plameň.,prevádzkový tlak a režim kotla Zima/Leto.. 

 Možné akcie: 

- POWER – prepína medzi ON/OFF; 

- IN/SU - prepnutie módi Leto /Zima  Summer / Winter; 

- LIGHT - zapnutie/vypnutie podsvietenia; 

- CH+ - Zobrazí žiadanú teplotu vykurovacej vody a je ju možné zvýšiť až na maximum; 

- CH- - Zobrazí žiadanú teplotu vykurovacej vody a je ju možné znížiť až na minimum; 

- DHW+ - Zobrazí žiadanú teplotu TÚV a je ju možné zvýšiť až na maximum;  

- DHW- - Zobrazí žiadanú teplotu TÚV aje ju možné znížiť až na minimum. 

Obrázky 6.2.5 a 6.2.6 sú dva príklady grafického kontextu displeja. Obr 6.2.5 – tlak vody v sytéme ÚK 1.8 bar, kotol je v zimnom 

prevádzkovom režime, plameň horí, teplota vody ÚK je 43°C;  

Figura 6.2.1 

Figure 6.2.2 

Figura 6.2.3 

Figure 6.2.4 

Figura 6.2.5 
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Figure 6.2.6 – tlak vody v systéme ÚK je 1.7 bar, kotol je v zimnom prevádzkovom režime, horí, a kotol 

práve pripravuje TÚV, ktorá má teplotu 53°C. 

6.2.7 Grafický kontext – nastavenie prevádzkových parametrov adjusting operating parameters 

Nastavenie hlavných parametrovs (žiadaná hodnota teploty ÚK, TÚV môže byť zadaná v mode 

prevádzka (chod) aj v mode standby (pripravený).  

Keď prvý krát zatlačíte tlačidlo pre nastavenie CH+/CH- alebo DHW+/DHW- zobrazí sa posledne nastavená žiadaná hodnota. 

Po jej zobrazení ju každým ďaľším zatlačením zmeníte.  

Obdobne to fungujue pre obe nastavenia, J1 (CH+), J2 (CH-), J3(DHW+) or J4(DHW-),  

Prechod do normálneho zobrazenia je po 3 sekundách od posledného zatlačenia tlačidla. 

Obrázky 6.2.7 a 6.2.8 sú dva príklady nastavenia žiadanej teploty pre ÚK a pre TÚV.  

Obr 6.2.7 – tlak ÚK je 1.8 bar, prevádzka zima,žiadaná hodnota pre ÚK je 42°C;  

Figure 6.2.8 – tlak ÚK je1.6 bar, prevádzka je zima, žiadaná teplota TÚV je 60°C. 

6.2.8  Grafický kontext – submenu pre servis 

V Service submenu, je možné zobraziť / zmeniť / overiť rôzne operačné parametre kotla. 

Do servisného submenu sa dostanete zatlačením a podržaním tlačidla J7( ) (obr. 6.1) a následne zatlačením J1(CH+) 

alebo J2(CH-) v oboch – prevádzkovom aj poruchovom stave: 

- porucha E35 (informatívna); 

- porucha E07 (normálna). 

Servisné submenu sa deli na dva úkony: 

- Rolovanie/Navigácia. Parametre sú zoradené do zoznamu.Prepnutie z jedného na Ďaľší parameter sa uskutoční 

zatlačením J1 alebo J2 tlačidla. Popritom symbol S1 zobrazuje kategóriu parametra a  S2 zobrazuje index parametra (index 

vždy začína s  0). 

-Zobrazenie parametra. Zobrazí hodnotu vybratého parametra. Pokiaľ index vyžaduje viac ako dva digity použije sa aj S1 pre 

zobrazenie. 

Pri rolovaní, zatalčením J3(DHW+) alebo J4(DHW-) sa zobrazí hodnota parametra, ktorá má výrobcom definovanú hodnotu. 

Pre návrat do rolovacieho menu použite jedno z tlačidiel J1(CH+) alebo J2(CH-) a displej zobrazí aktuálny vybraný parameter  

(SP- servisný parameter, Co – príkazový riadok – obsahujúci jediný príkaz "SAVE" (ulož), EI – informatívne hodnoty, SI - snímače). 

Jediné parametre, modifikovateľné v servisnom menu sú “SP” parametre. 

Zmena pahodnoty parametra sa vykoná tlačidlami J3 (DHW +) a J4 (DHW-) po tom, ako je hodnota zobrazená. 

Uloženie zmeneného servisného parametra vykonáte tak, že zatlačíte J1 (CH +) alebo J2 (CH) až dovtedy až sa dostaneme 

cez rolovacie menu na Co. A potom zatlačíte J3  (DHW +) alebo J4 (DHW-) keys, čím vstúpite do ukladania parametra. Co 

parameter zobrazí "00" index ktorý potvrdzuje uloženie parametra. 

Pre opustenie servisného submenu zatlačte  RESET. Pokiaľ v servisnom submenu 240 sekúnd nezatlačíte žiadne tlačidlo, process 

automaticky opustí servisné submenu. 

 Možné akcie: 

- RESET – opustenie servisného submenu; 

- LIGHT – podsvietenie zapni/vypni; 

- CH+, CH- - opustenie hodnoty parametra aprechod do rolovania parametrami; 

- ide na nasledujúci / predchádzajúci parameter v zozname; 

- DHW+, DHW- - nárast hodnoty parametra smerom k maximu / minimu; 

Obr 6.2.9, 6.2.10 a 6.2.11 are 3 príklady servisnéhéo submenu:  

- Obr 6.2.9 – práve navolený parameter je servisný parameter 16, tento servisný parameter bol zmenený 

a keďže ešte nebol uložený blikál;  

 

- obr 6.2.10 – práve vybraný parameter je 2, a jedná sa o informatívnu veličinu;  

 

- obr 6.2.11 – Príkaz SAVE je vybratý 

 

- obr 6.2.12 – zobrazuje hodnotu parametra, ktorá využíva symboly  S1 a S2. 

 

 

 

 

Pre jednoduchšie porozumenie informáciám na displeji sú data rozdelené do 4 skupín a každá táto kategória obsahuje 

špecifické informácie: 

-SP – servisné parametre – má 24 parametrov. Parametre tejto kategórie sa dajú meniť v nadefinovanom rozsahu a zmena má 

vplyv na spôsob prevádzky kotla; 

-CO – príkazové parametre – majú len jeden príkaz : SAVE (ulož); 

-EI  - informatívne parametre – Táto kategória obsahuje 3 parametre: moduláciu plameňa – parametre  01 a 02; 

-SI – Snímačové paramtre – Táto kategória obsahuje informácie o stave snímačov. 

Opustenie servisného submenu vykonáte zatlačením tlačidla RESET.  

 

 

 

 

Figure 6.2.6 

Figure 6.2.7 

Figura 6.2.8 

Figure 6.2.9 

Figure 6.2.10 

Figure 6.2.11 

Figure 6.2.12 
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Tabuľka 6.3 – parametre servisného submenu 

Index Scale(*) MIN MAX M.U.(**) 
Implicit 

value 
Description 

SP:00 x1 0 1 - 0 
Snímač vonkajšej teploty: 

0 = nepoužitý 1 = použitý 

SP:01 x1 0 1 - 0 
Typ vykurovacieho systému: 

0 = radiatory 1 = podlaha 

SP:02 x1 0 1 - 0 
Typ prípravy TÚV: 

0 = prietoková 1 = externý boiler 

SP:03 X1 0 1 - 0 
Typ paliva 

0 = zemný plyn  1 = LPG 

SP:04 x1 0 2 - 0 

Počet snímačov teploty na externom boileri 

 0 = bez snímačov;v tomto prípade iné zariadenie spúšťa 

čerpadlo boilera; Vykurovacia teplota je 70°C (fixne). 

1 = jeden snímač je použitý na boileri; 2 = dva snímače sú 

pripojené na boileri; druhý snímač je použitý na meranie 

teploty vody primiešavanej do boilera (s cirkuláciou) 

SP:05 - - - - 0 Rezervované 

SP:06 x1 0 99 % 0 
Maximálny výkon -  percentuálne (kondenzačné 

aplikácie s ventilátorom s poremenlivými otáčkami) 

SP:07 x1 0 99 % 0 
Minimálny vákon -  percentuálne (kondenzačné aplikácie 

s ventilátorom s poremenlivými otáčkami) 

SP:08 x100 14 65 RPM 54 Maximálne otáčky ventilatora pre prípravu TÚV   

SP:09 x100 14 65 RPM 53 Maximálne otáčky ventilator pre prípravu ÚK 

SP:10 x100 14 65 RPM 16 Minimálne otáčky ventilator pre prípravu ÚK a TÚV 

SP:11 x100 12 65 RPM 35 Otáčky ventilatora pri štarte (pre-ventilation) 

SP:12 x1 5 60 sec 5 Pre-ventilation time (Doba prevetrania) 

SP:13 x100 14 65 RPM 30 Otáčky pri zapálení 

SP:14 x100 12 65 RPM 45 Otáčky po vypnutí plameňa (Post ventil. Speed) 

SP:15 X1 5 60 Sec 25 Post-ventilation time Doba prevetrania po vypnutí plameňa 

SP:16 x1 5 120 Sec 35 Dobeh čerpadla v režime opakovaného štartu 

SP:17 x1 0 30 Min 10 Dobeh čerpadla v režime TÚV 

SP:18 x1 0 15 Min 3 Dobeh čerpadla v režime ÚK 

SP:19 x1 5 60 °C 50 
Maximálna dovolená diferencia medzi výstupnou a vratnou teplotou 

ÚK 

SP:20 x1 2 15 °C 0 
Maximálna tepltná diferencia medzi snímačom 1 a snímačom 2 na 

externom boileri 

SP:21 x1 0 7 °C
 

0 
Teplotná diferencia medzi meranou a žiadanou teplotou TÚV (na 

externom boiler) pri ktorej sa začne vykurovanie TÚV 

SP:22 x1 1 7 °C
 

7 
Teplotná diferencia nad žiadanou hodnotou (čítaná zo snímača v ext. 

boileri) pri ktorej je ohrev TÚV v ext. boiler ukončený 

SP:23 x1 0 2 NA 0 

Kominárska funkcia: 

0= normálna prevádzka         1 = minimálny výkon 

2 = maximálny výkon 

 
 

(*)  [Displayed value] * [Scale] = [real value] 

(**) Measuring unit for [real value] 
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Index Scale(*) MIN MAX M.U.(**) 
Implicit 

value 
Description 

CO:00 - - - -  Príkaz SAVE - zatlačením J3 alebo J4 

EI:00 - - - -  Rezervované 

EI:01 x10 - - mV  
Spätná väzba modulačnej cievky plynovej armatúry 

(430 = 4.3V) 

EI:02 x10 - - mV  Meraná ionizácia plameňa /napätie (283 = 2.83V) 

SI:00 ÷10 - - Bar  Tlak v systéme ÚK (30 = 3 bar) 

SI:01 ÷10 - - l/min   Prietok TÚV ( 93 = 9.3 l/min) 

SI:02 ÷10 - - °C  Teplota TÚV (475 = 47.5 °C) 

SI:03 ÷10 - - °C  Teplota na výstupe ÚK (728=72.8°C) 

SI:04      Rezervované 

SI:05      Rezervované 

SI:06 ÷10 - - °C  Vonkajšia teplota (107=10.7°C) 

SI:07 ÷10 - - °C  Teplota snímač  na ext. boileri TÚV (475 = 47.5 °C) 

SI:08      Rezervovavané 

 

(*)  [Zobrazená veličina] * [rozsah] = [skutočná veličina] 

(**) Jednotky zobrazenej veličiny 

 

7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

7.1 Prvotné zavodnenie spaľovacej komory a odovod kondenzátu 

 

Upozornenie! 

Speľovacia komora pred prvým zapálením musí byť zavodnená; Systém UK musí byť natlakovaný a pre prípadnú 

koróziu doplnený vhodným antikoroznym prípravkom.. 

Nepoužívajte nemrznúce kvapaliny, najmä nie tie s korozívnymi účinkami! KÖBER LTD - VADURI BRANCH – výrobca neberie za 

použitie takýchto látok záruky.t 

 

Upozornenie! 

Systém UK plňte len pri vypnutom kotli a uzatvorenom plynovom guľovom ventile.. 

Zamedzenie explózie kotla 

 

Pre naplnenie inštalácie vykonajte nasledovné kroky: 

- pre odvzdušnenie namontujte 4mm hadičku = manuálne odvzdušnenie - obr. 7.2; 

- kotol zapojte do zásuvky; 

- Ventiul pre plnenie kotla  (Obr. 7.1)  a ventiôly pre UK, TÚV a studenú vodu sú otvorené;  

- natlakujte kotol na cca 1.5 bar, izobrazené na displeji;  

- close the filling valve of the boiler; 

- overte tesnpsť systému. Pokiaľ existujú úniky 

musia byť najskôr odstránené; 

- aktivujte čerpadlo kotla zaúčelom odvzdušnenia 

systému: dlho zatlačte  J7(  pre aktiváciu 

čerpadla. Čerpadlo beží ale kotol je v režime 

Standby – mimo prevádzku. 

-Čerpadlo nechajte bežať dovtedy, pokiaľ 

počujete nejaký hluk v potrubím spôsobený 

vzduchom. 

- odvzdušnite radiátory; 

- znovu overte tlak v systéme zobrazený na 

displeji. Pokiaľ je to nutné opätovne doplňte 

system UK a opakujte predchádzajúce kroky..  

- zastavte čerpadlo kotla, zastavenie sa vykoná 

zatlačením J7(  alebo zapnite kotol do 

módu prevádzka pomocou tlačidla POWER. 

- odpojte plastovú hadičku.  

 

 

Upozornenie! 

Pred tým ako uvediete kotol do trvalej prevádzky overte, či zo spoja čerpadla s potrubiami neuniká voda a 

manuálne pretočte rotor čerpadla aby ste si overili, že nie je zablokovaný Prevádzka kotla so zablokovaným 

čerpadlo môže viessť k chybám prevádzky ale i k zničemniu kotla. 

Fig. 7.1 
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Upozornenie! 

Nesprávne odvzdušnenie system môže viesť k vážnemu poškodeniu 

kotla. 

 

Uvedomte si!  

Doporučený tlak v systéme ÚK je 1.5÷2 bar. 

 

 

Vypustenie kotla 

Vypustenie kotla vykonajte nasledovne: 

- Vypnite kotol tlačidlom  Power a vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky, zatvorte 

plyn; 

- Uzatvorte ventily ÚK, TÚV a studenej vody; 

- otvorte napúšťací ventil kotla (obr.7.1), uvoľnite vypúšťací ventil (obr. 7.2), 

potom otvorte batériu TÚV na stranu teplej vody. 

 

Upozornenie! 

Pri vypúšťaní existuje riziko obarenia.. 

 

 

 

 

7.2 Zapnutie kotla 

Pre zapnutie kotla zatlačte tlačidlo  (POWER) obr.7.3 

 Vyberte prevádzkový režim leto / zima  

Zatlačením tlačidla J7 (  môžete zmeniťprevádzkový režim kotla z leto na zima a naopak. Na displeji sa to prejaví zmenou 

symbolov S5 / S6; 

Nastavte teplotu vykurovacieho okruhu 

Nastavenie sa vykoná tlačidlami J1 a J2. Zatlačte J1 pre zvýšenie teploty a  tlačidlo J2 pre zníženie teploty; 

 

Nastavte teplotu TÚV 

Nastavenie teploty TÚV sa vykoná tlačidlami J3 a J4. Zatlačte tlačidlo J3 pre zvýšenie teploty, respektíve  J4 pre zníženie 

teploty; 

7.3 Prevádzka prípravy TÚV 

Kotol pripravuje TÚV v oboch prevádzkových režimoch ("Zima" a "Leto"). Príprava TÚV je prioritná, to znamená že v zimnom 

režime sa najskôr pripraví TÚV a až potom kotol prejde do vykurovania (pokiaľ existuje požiadavka). 

S ohľadom na spôsob prípravy TÚV kotol pripravuje TÚV prietokovo alebo v zásobníku parameter SP: 02 môže byť nastavený 

na 0 alebo 1. 

 

Prietoková príprava TÚV (parameter SP:02 = 0) – požiadavka na príápravu T=UV je definovaná od prietoku studenej vody cez 

výmenník kotla pomocou prietokomeru (turbínky). Potom system pripravuje TÚV na požadovcanú teplotu.Pokiaľ je 

pripravované množstvo menšie ako maximálne množstvo definované v technických parametroch menej než 2.4 l / min kotol 

priporavuje TÚV o pžadovanej teplote spojite.tak, aby užívateľovi poskytol maximum komfortu.,Kotol ide spojite až do 

momentu, keď teplota TÚV presiahne 63°C. Pri tejto teplote sa horák vypne a plynový ventil kotla sa uzatvorí, ale čerpadlo je 

stále v prevádzke.  Nové zapálenie nastane, keď teplota TÚV poklesne pod 60 ° C.  

Pokiaľ množstvo TÚV je väčšie ako maximálne množstvo, teplota TÚV je nižšia ako žiadaná nepriamo úmerne k prietoku. 

Pri prietokovej konfigurácii TÚV môže byť použitá funkcia CONFORT. Táto sa automaticky aktivuje po prvej požiadavke na 

prípravu TÚV. Keď je funkcia aktívna, kotol štartuje keď teplota hlavného výmenníka poklesne pod 60 ° C; a vypne, keď 

teplota hlavného výmenníka dosiahne  80 ° C (pevne nastavené parametre). Pokiaľ sa TÚV neodoberá viac ako 1 hodinu, 

COMFORT funkcia sa automaticky deaktivuje. 

Konfigurácia zásobník TÚV (parameter SP:02 = 1) 

Pokiaľ je tÚV skladovaná v zásobníku horúcej vody, potom je činnosť kotla v súčinnosti so zásobníkom závislá od nastavenia 

parametera SP 04 nasledovne: 

Fig. 7.2 

Obr. 7.3 Zobrazovací panel LMC1112 
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 parameter SP:04 = 0 – zásobník s termostatom. Tak ako pri prietokovom sytéme, požiadavka na prípravu TÚV je 

daná od prietokomeru. Nabíjacie čerpadlo zásobníka je ovládané termnostatom Kotol pripravuje TÚV na 

implicitnú (pevne danú) teplotu 70 ° C. Užívateľ môže znížiť teplotu TÚV pomocou termostatu v zásobníku.   

 parameter SP:04 = 1 – zásobník TÚV so snímačom teploty 6ktorý je pripojený na elektronickú dosku kotla. V 

tomto prípade požiadavka na ohrev TÚV vzniká od snímača teploty TÚV v zásobníku. Kotol pripravuje TÚV 

prietokovým spôsobom v moment, keď teplota TÚV v zásobníku poklesne pod žiadanú teplotu TÚV. Pre 

premiešanie nahriatej vody v zásobníku čerpadlo pracuje aj po zániku požiadavky na ohrev TÚVv dobehu. 

Nastavuje sa parametrom  SP:17) a vykoná sap o každom ohrievacom cycle TÚV. Pri minimálnom prietoku vody 

TÚV cez kotol môže teplota dosiahnúť 70 ° C. Z bezpečnostných dôvodov sa horák vypne a čepadlo zostane v 

chode pri teplote 73 ° C (neprestaviteľný parameter); Nové zapálenie horáka nastane keď teplota vody 

poklesne pod 70°C. 

V prípade, že kotol je nakonfigurovaný pre prácu so zásobníkom,funkcia ANTILEGIONELLA sa aktivuje automaticky.To 

znamená, že teplota vody v zásobníku sa zvýši na maximálnu teplotu na jednu hodinu, jeden krát v týždni (v stredu, medzi 3-

ťou a 4 – tou hodinou rannou– nemenne nastavené). 

 

 

7.4 Prevádzka v režime vykurovanie 

Kotol v tomto mode pracuje len vtedy, ak bol navolený prevádzkový režim “zima”. Pre výber vykurovania podlahového alebo 

radiátorového slúži parameter SP: 01 (0 = radiatorové vykurovanie; 1 = podlahové vykurovanie). 

Požiadavka na vykurovanie vznikne vtedy, ak nameraná výstupná teplota ÚK z kotla je nižšia ako požadovaná o 5°C pre 

radiátory a o 3°C pre podlahu Požiadavka na vykurovanie zanikne, keď teplota výstupnej vody ÚK z kotla je vyššia od žiadanej 

o 10°C pre radiátory a o 5°C pre podlahu. Cirkulačné čerpadlo pracuje nepretržite. Pokiaľ je pripojený izbový thermostat, 

kotol je v prevádzke len vtedy, pokiaľ teplota v miestnosti je nižšia ako teplota požadovaná izbovým termostatom 

 

7.5 Prednastavené bezpečnostné funkcie kotla 

1. Protimrazová funkcia. Pokiaľ teplota vody meraná teplomerom na výstupe UK padne pod 9 ° C, system sa naštartuje 

a beží na minimálny výkon dovtedy, pokiaľ nedosiahne 30 °C  

2. Vynútený dobeh čerpadla pre ohrev TÚV a ÚK. Dobeh štartuje len vtedy, pokiaľ bol kotol predtým v stave, že horel 

plameň.. 

Dobehový cyklus – kúrenie ÚK - štartuje (zapína čerpadlo do chodu) pokiaľ: 

– výstupná teplota ÚK prekročí prednastavený bod (approx. 90 °C). 

Dobeh čerpadla končí pokiaľ: 

– výstupná teplota padne pod (asi 80 °C); 

 

Dobehový cyklus – ohrev TÚV-  štartuje (zapína čerpadlo do chodu) pokiaľ: 

– pokiaľ vykurovacia teplota pre TÚV prekročí prednastavený bod (approx. 80 °C). 

Dobehový cyklus končí pokiaľ: 

– vykurovacia teplota padne pod (asi 75 °C); 

Výhody:  

a) bráni zostatiu príliš horúcej vody v hlavnom výmenníku a tým redukuje tvorbu vodného kameňa. 

b) bráni aby po cykle horenia plameňa nenastal stav vretia vody v hlavnom výmenníku. 

 

Tieto softvérové doplnky chránia hlavný výmenník kotla: 

3. Ochrana proti zatuhnutiu čerpadla a trojcestného ventilu .  

Pokiaľ kotol nehorel 24 hodín, čerpadlo sa rozbehne na 12 sekúnd aby nezatuhlo ukladaním vodného kameňa. V 

tomto čase sa aj trojcestný ventil prestaví do otvoreného a naspäť do zatvoreného stavu. 

1. Po - prevetranie 

Po každom zhasnutí plameňa (normálnom ukončení horenia), zostane ventilator v chode aby odvetral všetky spaliny 

z hlavného výmenníka a vyfúkol kvapky kondenzu vytvorené vo výmenníku. Toto chráni elektroniku ventilátora a 

čiastočne aj hlavný výmenník kotla. 

Funkcia prevencie voči baktérii "Legionella" 

Táto funkcia je aktívna automaticky, pokiaľ zvolíme ohrev TÚV v boiler.. Táto funkcia robí raz týždenne na 1 hodinu (Streda, 

medzi 03:00 a 04:00) ohrev TÚV na hodnotu 65°C. 

7.6 Nastavenie prídavných funkcií 

Nastavenie prídavných funkcií je možné v menu  "Servis ". 

7.6.1 7.6.1 Nastavenie prevádzky so zásobníkom TÚV: 

: 

Prevádzkový mód: 

- Vstúp do submenu “Servis”; 

- Nastav parameter  SP:02  = 1; 

- -Parameter SP:04 = 0  - boiler s termostatom. V tomto prípade sa spúšťa požiadavka na ohrev TÚV od prietokomera. 

Čerpadlo boilera (zásobníka) je riadené termostatom.. 
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- -Parameter SP:04 = 1 boielr so snímačom TÚV pripojeným na elektronickú dosku (čerpadlo je riadené elektronickou 

doskou). Ak je parameter SP04=1 kotol je riadený NTC snímačom zapojeným na svorky teplomera TÚV.  

Čerpadlo a nabíjanie zásobníka TÚV je riadené doskou od teploty.  

- POZNÁMKA: Maximálne sa dá TÚV zohriať na 70°C 

7.6.2 Nastavenie maximálnych a minimálnych otáčiek ventilátora – kominárska funkcia 

Prevádzkový mod: 

 

- Vstúp do  submenu servis; 

- Parameter SP:06 – Maximálne otáčky pre vykurovací mód; 

- Parameter SP:07 - Maximálne otáčky pre prípravu TÚV; 

- Parameter SP:08 - Minimálne otáčky pre oba režimy 

- Pozor! 

- Preto aby boli dosiahnuté limity chemického zloženia spalín zo spáliteľných plynov,je potrebné dodržať nastavenie 

parametrov SP:06, SP:07 a SP:08 podľa tabuľky 7.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Nastavenie minimálneho a maximálneho množstva plynu  

Všeobecne je kotol nastavený pre spaľovanie zemného plynuý (G20). 

Meranie statického a dynamického tlaku zabezpečí aby sme nevykonali 

chybné nastavenia, predíde problémom: 

- Zavrite plynový ventil; 

Opakujte inštrukcie podľa kapitoly 5.8.1 body a,b,c,d. 

Legend 

1 – Meranie výstupného tlaku /prídavné) Prídavný výstup, tlak za 

množstevnou klapkou, nastavenie A, použiť imbus č.2,5 

2 – Výstupný tlak Tlak za reguláciou od vzduchu Musí sa plynule meniť so 

zmenou otáčiek ventilátora 

3 - Vstupný tlak 

A – skrutka nastavenia - maximálny výkon 

B – skrutka nastavenia minimálny výkon, použi imbus č. 5. 

 

7.7.1 Meranie a nastavenie statického tlaku 

Meranie statického tlaku sa vykoná podľa obr. 7.5: 

 - Uvoľnite skrutku meracieho bodu (3) na vstupe plynu do ventila a použite 

plochý skrutkovač 1x5 mm; 

- Pripojte meracie zariadenie na merací bod; 

- Otvorte plynový ventil; 

- Odčítajte a zapíšte si tlak plynu. 

Statický tlak pri zemnom plyne by mal byť v rozsahu 25÷30mbar. Tlakovú reguláciu vykonáva regulátor tlaku plynu na vstupe 

plynu do objektu (obvykle). 

 

7.7.2 Nastavenie zmesi plynu a vzduchu pre minimálny výkon  

Zmes pre minimálny výkon je nastavená vo výrobnom závode. V niektorých prípadoch je nutné vykonať prestavenie. 

Postupujte nasledovne: 

- namontujte sondu analyzátora do komínového vyústenia - obr.5.4 ; 

- naštartujte prevádzku kotla na minimálny výkon. Servisný parameter SP:23 = 1; 

- nastavte zmes plynu a vzduchu pomocou skrutky (B) s použitím imbus kľúča č. 5 tak, že CO2 bude v rozsahu 8.2% ±0.2%; 

Tab.7.1 

Dlžka koax. komína Otáčky ventilátora [RPM]x100 

 SP:06 SP:07 SP:08 

1m 

53 

54 

16 2m 
53 

3m 

Dlžka dual. komína Otáčky ventilátora [RPM]x100 

 SP:06 SP:07 SP:08 

1m 

53 53 16 

2m 

3m 

4m 

5m 

Fig. 7.4 

Obr.7.5 
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7.7.3 Nastavenie zmesi plynu a zduchu pre maximalny vykon Vždy nastav najskôr maximum a až potom minimum. 

Zmes pre maximálny výkon je nastavená vo výrobnom závode. V niektorých prípadoch je nutné vykonať prestavenie. 

Postupujte nasledovne: 

- namontujte sondu analyzátora do komínového vyústenia - obr.5.4 ; 

- naštartujte prevádzku kotla na maximálny výkon. Servisný parameter SP:23 = 2; 

- nastavte vzduchovú zmes pomocou skrutky (A), s použitím imbus kľúča 2,5 mm, tak, že merané CO2 v spalinách bude v 

rozmedzí 8.8% ±0.2%; 

 

 

 

Pozor! 

Akúkoľvek činnosť na plynovom ventile smú vykonať len firmy s uzatvorenou servisnou zmluvou 

 

  

 

 

 

 

7.8 Prepnutie medzi prevádzkou na zemný plyn a LPG 

Prepnutie vyžaduje tri kroky: 

1. Servisný parameter SP:03 je nastavený SP:03 = 0 pre 

zemný plyn a SP:03 = 1 pre LPG; 

Pre zmenu zo zemný plyn na LPG prepni spínač P16 

(obr.7.5). Pre zemný plyn je spínač P16 otvorený 

(nespojený) a pre LPG je spojený (uzatvorený) (obvod 

medzi dvoma pinmi P16). – púpozri obr.7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie! 

Prestavenie na LPG vykoná výrobca alebo autorizovaný servis počas uvedenia do prevádzky!  

 

Tabuľka 7.2: Nastavenie statických tlakov podľa druhu plynu 

Typ plynu G20 G25 G25.1  G30 G31 

Statický tlak (mbar) 20 25 25 30 37 

7.9 Overenie únikov na komínovom potrubí 

Pomocou analyzátora alebo CO detektora overte únik na komínovom potrubí, jedná sa o povinnosť organizácie uvádzajúcej 

zariadenie do prevádzky.. 

Vložte analyzátrovú sondu do meracieho otvoru prívodu vzduchu a následne aj odťahu spalín (pri zatvorenom plynovom 

ventile) (see fig.5.2). 

Nameraná koncentrácia musí byž najmenej 20.6% O2, a to i počas prevádzky na vstupe vzduchu do kotla. 

Pokioľ bude nameraná nižšia, je potrebné vymeniť tesnenie na prívodnom  / komínovom potrubí. 

7.10 Bezpečné vypnutie / odstavenie kotla  

Pokiaľ koncový užívateľ dospeje k názoru, že zariadenie sa nespráva normálne, že sa opakovane objavujú chybové hlásenia 

alebo  že prejavy kotla sú mimo jeho vedomostí o kotli,je potrebné zasztaviť prevádzku kotla čo najskôr a čo najbezpečnejším 

spôsobom.  Užívateľ musí postupovať nasledovne: 

- Zatlačí spínač POWER a preruší prevádzku kotla; 

- Vytiahne prívodnú elektrickú šnóru zo zásuvky; 

- Uzatvorí plynový ventil pred kotlom; 

-Uzatvorí výstupný a vratný guľový ventil ÚK a výstupný ventil TÚV a prívod studenej vody do kotla; 

Po tomto odstavení okamžite informuje príslušnú servisnú organizáciu o prejavoch a poruche kotla a dohodne termín servisnej 

prehliadky / opravy. 

7.11 Školenie užívateľa 

Je povinne definované, že po uvedení zariadenia do prevádzky servisný technik zaškolí obsluhu zariadenia – koncového 

užívateľa o čom vykoná zápis v servisnom liste a náplň školenia má byť najmä: 

A.Proces bezpečného vypnuti / odstavenia a zapnutia spustenia kotla: 

-elektrické pripojenie; 

Fig. 7.5 Detail "wiring diagram 10.1" – Jumper position 
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- pripojenie plynu; 

- pripojenie na vykurovacie okruhy; 

- dopustenie system a uzatvorenie dopúšťacieho ventilu; 

- tlak vo vykurovacom systéme – odpočet na manometri/ v kotli (1.5÷2bar); 

- Pripojenie do rozvodu TÚV a studenej vody. 

B. Módy prevádzky kotla a eventuálne bežní poruchy. Objasnenie spínačov zobrazovača a jednotlivžých zobrazovaných 

symbolov. 

C.Pokiaľš zistí úniky vo vykurovacom systéme, že tieto musia byť najskôr odstránené pred znovuspustením kotla.. 

D.Upozéornenie nato, že nie je možné užívateľom modifikovať rozvody prívodného vzduchu a odvod spalín.. 

E.Upozornenie na to, že kotol by mal byť jeden krát ročne /pred začiatkom vykurovacej sezóny) preskúšaný servisným, 

technikom. 

F.Upozorniť na udalosti/ príčiny, ktoré by mohli spôsobiť hrdzavenie kotla resp. vykurovacieho system. 

G.Užívateľ musí prevziať návod na obsluhu. 

Na konci zaškolenia by mal užívateľ podpísať záručný list ( alebo protocol o uvedení do prevádzky tab.4.1), v ktorom musí 

podpísať, že bol zaškolený na používanie kotla. Tento document je zároveň podpísaný servisným technikom, ktorý musí byť 

dokumentárne vyškolený na definovaný typ kotla. 

Servisný technik je povinný odmietnúť uviesť zariadenie do prevádzky za situácie, že vykurovací system alebo iné časti majú 

závady, ktoré sú v rozpore s týmto návodom na používanie alebo bezpečnosťou prevádzky definovanou národnými 

vyhláškami a technickými normami. Zároveň uvedie, že zariadenie bude uvedené do prevádzky až po odstránení týchto 

chýb. 

 

 

 

7.12 Podmienky kvality a záruky 

Výrobná spoločnosť KÖBER LTD – VADURI BRANCH  garantuje správnu funkčnosť zariadenia za podmienok správnej inštalácie, 

uvedenia do prevádzky a požitia certifikovaných prvkov dymovodov. Náhodilé defekty odstráni na vlastné náklady v 

definovanej záručnej dobe 

 

Pozor! 

Chyby, ktoré vedú k strate záruky sú: 

Záruka nepokrýva poškodenia, ktoré urobila montážna organizácia nesprávnym postupom pri inštalácii 

zariadenia,a taktiež poškodenia spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenial:  

- nevhodná manipulácia po dodaní;  

- nevhodné uskladnenie / podmienky pred uvedením do prevádzky;  

- montáž a uvedenie do prevádzky neautorizovanou osobou; 

- nevhodné montážne podmienky, včetne poškodenia zamrznutím inštalácie; pôsobením špiny, prachu atď; 

- poškodenia spôsobené poruchami elektrickej siete, chýbajúcim uzemnením alebo fluktuáciou napájacieho napätia; 

- poruchy spôsobené elektrickým výbojom (ako napr. blesk). 

8 SERVIS A OPRAVA 

8.1 Intervaly servisných prehliadok 

Preriodické prehliadky a opravy sú dané zákonom, resp. Požiadavkami výrobcu. 

Pre zabezpečenie dlhodobej schopnosti zariadenia pracovať spoľahlivo, prevádzkovo bezpečne, úsporne, doporučujeme 

servisnú prehliadku zariadenia 1x za rok. Prehliadku musí vykonať špecialista – servisný technik. Preto Vám doporučujeme 

uzatvoriť si so servisnou organizáciou zmluvu o servise.. 

Doporučuje sa vykonať prehliadku pred vykurovacou sezónou. 

 

Nebezpečie! 

Vykonať prehliadku, údržbu alebo opravu zariadenia je dovolené len servisným technikom – špecialistom. Zle 

vykonané údržby alebo opravy môžu spôsobiť defect materiálov alebo vážne zranenia. 

Pre udržanie zariadenia v čo najdlhšej prevádzke sa doporučuje používať výlučne originálne náhradné diely. 

8.2 Bezpečnostné upozornenia 

Pred tým ako započnete s prehliadkou vykonajte nasledovné bezpečnostné opatrenia: 

- Vypnite zariadenie zo siete; 

- Zatvorte plyn; 

- Zatvorte guľové ventily ÚK , TÚV a studenej vody. 

Po vykonaní prehliadky a opravy postupujte ako pri uvádzaní do prevázky zariadenia. (kapitola 7). 

 

Nebezpečenstvo! 

Riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrických kontaktov zariadení kotla! 
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8.3 Údržba 

Pre údržbu sa vykonávajú nasledovné práce: 

Tab. 8.1 Kroky vykonania údržby kotla 

No Pracovný stav 
Vykonáva sa: 
Vždy Podľa potreby 

min 1x 3 roky 

1.  Odpojenie siete a uzatvorenie plynu   

2.  Vypustenie vody z kotla, vyčistenie sifónu, pretesnenie   

3.  Kontrola a čistenie primárneho výmenníka   

4.  Kontrola a čistenie horáka   

5.  Kontrola zapaľovacej a ionizačnej elektrody   

6.  Kontrola tlaku v expanznej nádobe (Dá sa vykonať len pri vypustenom kotli)   

7.  Overenie funkcie sekundárneho výmenníka tepla   

8.  Overenie funkcie prietokomera   

9.  Overenie tesnosti a pripojenia na obvody ÚK a TÚV   

10.  Overenie funkčnosti bezpečnostných prvkov   

11.  Overenie elektrických spojov   

12.  Overenie tesnosti celého systému   

13.  Overenie uzatváracej schopnosti guľových ventilov   

14.  Overenie tesnosti plynovej prípojky (detektor plynu)   

15.  Overenie nastavenia regulačných prvkov (izbový termostat, ekvitermická krivka)   

 

 

 

Pozor! 

Pre čistenie kotla doporučujeme nasledovné postupy: 

Vonkajšie plochy – neabrazívne čistiace prostriedky (ako PRONTO-a pod.) 

Vnútro – čpeciálne prostriedky pre čistenie termických rozvodov (pozri kapitolu 5.1.2). 

 

8.4 Overenie stavu a vyčistenie primárneho výmenníka 

Pokiaľ san a povrchu výmenníka nachádza male 

množstvo nečistôt a sadzí, vyčistite primárny 

výmenník pomocou pinzety a vysávača 

V prípade veľkého znečistenia ho zdemontujte a 

vyčistite nasledovne: 

 Demontáž a vyčistenie primárneho 

výmenníka sa vykoná nasledovne (poz.9 

obr.8.1):  

- uzatvorte prívod plynu do kotlaa odpojte kotol od 

elektrickej siete; 

- demontujte čelný kryt kotla; 

- demontujte kryt spaľovacej komory; 

- demontujte ľavú bočnú stranu kotla (kryt); 

- uvoľnite maticu šrobenia plynu (6);  

- demontujte rýchlospojky (2, 4) a demontujte spoje 

(3, 5). 

- demontujte ventilátor, thermostat prehriatia a 

zapaľovaciu a ionizačnú elektródu; 

- uvoľnite pripevňovacie skrutky výmenníka (1); 

- vyberte celok výmenníka (montážna skupina) (9);  

Aby ste sa dostali k vnútorným povrchom, je nutné 

demontovať horák (11) uvoľnením skrutiek (8) 

pomocou 4 mm šesťhranného kľúča (imbus). 

Povrch výmenníka vyčistite nekovovou kefou a 

vysáívačom, vyvarujte sa použitiu akýchkoľvek 

čistiacich prostriedkov a saponátov.  

Predtým ako spätne namontujete výmenník späť, 

vyčistite odťah spalín (12). Montáž sa vykoná 

opačným postupom ako demontáž. 

 

 

Upozornenie! 

Prítomnosť oxidov (hrdze) zhoršuje prevádzkovateľnosť kotla. 

 

Upozornenie! 

Je doporučené vymeniť tesnenie (10) výdy keď zdemontujete horák. 

Vymeňte tesnenie a všetky O krúžky. 

 

Fig. 8.1 
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Fig. 8.3 

 

8.5 Overenie stavu a vyčistenie horáka 

Proces pre overenie stavu a vyčistenie horáka sa vykoná demontážou (pos.11 fig. 8.1). 

Horák zdemontujete nasledovne: 

- demontujte čelný kryt kotla; 

- demontujte kryt spaľovacej komory; 

- demontujte ľavú bočnú stranu kotla (kryt); 

- uvoľnite maticu šrobenia plynu (6);  

- remove demontujte ventilátor, thermostat prehriatia a zapaľovaciu a ionizačnú elektródu; 

- uvoľnite pripojovacie skrutky (8), pomocou4 mm šesťhranného kľúča Imbus; 

- demontujte výmenník (11); 

- demontujte ventilátor a potom sa dostanete k povrchom horíáka.  

 

Pokiaľ sú keramické povrchy horáka poškodené, musí byť vymenený. 

Spätná montáž sa vykoná opačným postupom.  

 

Upozornenie! 

Je doporučené vymeniť tesnenie (10) výdy keď zdemontujete horák. 

 

 

 

 

 

 

8.6  Overenie a nastavenie ionizačnej a zapaľovacej elektródy   

Overte a vymeńte zapaľovaciu elektródu (2) a ionizačnú 

elektródu (3) (fig.8.2) vždy ak sa nanich nachádzajú zvyšky hliníka 

alebo majú prasknutú keramiku. Pokiaľ elektródy nevyžadujú 

výmenu, vyčistite ich nekovovou kefkou a šmigľom (len kovovú 

časť elektródy). Pre výmenu uvoľnite upevňovaciu skrutku (1), 

otočte elektródu do optimálnej pozície a vyberte ju.  

Spätná montáž sa vykoná opačným postupom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Overenie tlaku v expanznej nádobe 

Overenie vykonajte nasledovne: 

- vypustizte kotol tak, aby zobťrazený tlak bol "0". 

- demontujte čelný kryt a kryt spaľovacej komory; 

- odmerajte tlak na tlakovom hrdle (1).  

 Pokiaľ je tlak menší ako 0.5 bar, dofúkajte ho pumpou na autokolesá 

(kompresorom) na tlak 1 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Overenie stavu filtra / sitka na vstupe studenej vody  

Fig. 8.2 
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Vykoná sa nasledovne (obr 8.4): 

a) vyprízdnite kotol;  

b) demontujte pripojenie studenej vody do kotla; 

c) uvoľnite skrutky (1); 

d) demontujte kryt (2);  

e) demontujte rýchlomontážne spojky (3) na pripojení (4); 

f) demontujte pripojenie (4); 

g) overte  filter a sitko (5, 6) či nie sú blokované usadeninami 

alebo poškodené;  

h) vyčistite filter a sitko a pokiaľ sú poškodené vymeňte ich 

i) Spätná montáž sa vykoná opačným postupom.  

8.9 Overenie stavu sekundárneho výmenníka tepla pre 

prípravu TÚV 

Vykoná sa nasledovne (fig. 8.6): 

- vypázdnite kotol (ÚK aj TÚV; 

- uvoľnite skrutky (1) a demontujte doskový výmenník tepla (2);  

- overte či sú v ňom usadeniny. Pokiaľ je zablokovaný, vymeňte 

doskový výmenník tepla;  

Spätná montáž sa vykoná opačným postupom. 

 

Upozornenie!  

Vymeňte taktiež tesnenie sekundárneho výmenníka.  

 

8.10 Overenie prietokomeru 

Vykoná sa nasledovne: 

- vykonajte inštrukcie z kapitoly  8.8 body a, c, d; 

- odpojte kábel prietokomera; 

- vyberte rýchlospojku (4) obr.8.5; 

- pomocou  8mm Imbus kľúča (3), ľahko otočte doľava a doprava kryt prietokomeru (5) a vyberte zostavu prietokomera;  

- overte či turbína (6) nie je zničená; 

- vyčistite turbínu. Pokiaľ je poškodená a nepohybuje sa vymeňte ju.  

- zmontujte zostavu opačným postupom. 

8.11 Overenie pripojenia na rozvod ÚK a rozvod TÚV 

- naplňte kotol a rozvody vodou a odvzdušnite; 

- overte tesnosť hydraulických spojov pre ÚK a TÚV, ako i odberov teploty a tlaku; 

8.12 Overenie bezpečnostných prvkov 

- Overte funkciu bezpečnostného ventila, prípadne ho demontujte a vyčistite, pri nespoľahlivej funkcii vymeňte.  

 

Upozornenie! 

Pri výmene teplotných snímačov v kotli je nutné vyprázdniť kotol. 

 

8.13 Overenie elektrických spojov 

- overte či všetky elektrické spoje sú v poriadku; 

- prípadnee overte spojitosť káblov; 

8.14 Overenie tesnosti plynového ventila 

- overte tesnosť plynového ventila a rozvodov plynu pomocou peny pri pracovnom tlaku plynu.  

8.15 Overenie uzatváracích schopností plynového ventilu 

- uveďte kotol do prevádzky; 

- vypnite kotol tlačidlom Power;  

- plameň musí zhasnúť okamžite po zatlačení tlačidla ; 

8.16 Overenie tesnosti odťahu spalín 

- Overte pomocou analyzátora spalín. 

Zasuňte sondu analyzátora do prívodu vzduchu (pozri fig.5.4). 

Nameraná koncentrácia kyslíka musí byť najmenej 20.6% O2 aj počas prevádzky kotla. 

V opačnom prípade vymeňte tesnenie medzi spaľovacou komorou a výstupom spalín/prívodom vzduchu 

. 

Fig.8.5 
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9 POPIS CHÝB A AKO ICH ODSTRÁNIŤ 

Na zobrazovači sa zobrazujú možné chyby. Význam jednotlivých chýb je v tabuľke 9.1. 

 

Povšimnite si: 

I – informatívne poruchy: tieto nezaszavia prevádzku kotla a sú len zobrazované 

-N – normálne poruchy: Tieto odstavia kotol z prevádzky ale po odstránení chyby sa kotol rozbehne bez resetu; 

-C – Kritické poruchy: tieto chyby okamžite zastavia prevádzku kotla a uzamknú system (musia sa resetovať); 

-Poruchy elektroniky (E36-E38, E46-E48) sú informatívne pokiaľ je system v prevádzke na kúrenie alebo normálne pokiaľ kotol 

pracuje v režime prípravy TÚV. 

Tabuľka 9.1 

Kód 
Trieda 

porúch 
Nezávislý Význam Odstránenie 

E01 C ÁNO Problém napájania Autoreset po zaniknutí príčiny 

E02 C NIE Doska indikuje chybný stav Autoreset po zaniknutí príčiny 

E04 C NIE Chyba periférie Autoreset po zaniknutí príčiny 

E06 C NIE Častý autoreset dosky Resetni manuálne 

E07 N NIE 
Parametre z Eprom sa nenahrali správne 

(nevyhovujú autokontrole dosky) 
Resetni manuálne 

E08 C ÁNO Porucha operačnej pamäte Resetni manuálne 

E10 N NIE Nevhodný tlak vody Autoreset po zaniknutí príčiny 

E11 N ÁNO Rýchly nárast výstupnej teploty Autoreset po zaniknutí príčiny 

E13 N NIE Teplotná diferencia priliš vysoká Autoreset po zaniknutí príčiny 

E15 N ÁNO 
Prietokomer nedáva pulzy po tom, čo je 

aktivované čerpadlo boilera 
Resetni manuálne 

E20 C ÁNO Nepodarilo sa zapáliť na 3 pokusy Resetni manuálne 

E22 C ÁNO Chyba detekcie plameňa Resetni manuálne 

E23 C ÁNO Chyba detekcie plameňa Resetni manuálne 

E25 C ÁNO Porucha dosky Resetni manuálne 

E30 N ÁNO Porucha komínového snímača teploty Resetni manuálne 

E31 N NIE Porucha výstupného snímača teploty UK Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E32 I NIE Porucha vratného snímača teploty Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E35 I NIE Porucha vonkajšieho snímača teploty   Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E36 N, I NIE 
Porucha snímača teploty TÚV (prietoková 

príprava) 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E37 N, I NIE 
Porucha snímča teploty boilera č.1. 

(zásobníková príprava) 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E38 N, I NIE 
Porucha snímča teploty boilera č.2. 

(zásobníková príprava) 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E40 N ÁNO Teplota spalín je príliš vyssoká Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E41 N NIE 
Výstupná teplota UK (v režime UK) je príliš 

vysoká alebo príliš nízka 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E42 I NIE 
Vratná teplota UK (v režime UK) je príliš vysoká 

alebo príliš nízka 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E45 I NIE Vonkjajšia teplota je príliš vysoká Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E46 N, I NIE 
Teplota TÚV (v prietokovom režime) je príliš 

vysoká alebo príliš nízka 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E47 N, I NIE 
Teplota TÚV v zásobníku je príliš vysoká / nízka 

(snímač č. 1) 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E48 N, I NIE 
Teplota TÚV v zásobníku je príliš vysoká / nízka 

(snímač č. 2) 
Resetni manuálne po odstránení príčiny 

E50 N ÁNO Porucha napájania ventilatora 230V Resetni manuálne 

E51 N ÁNO Porucha príkazu alebo stavu ventiláýtora Resetni manuálne 

E52 N ÁNO Nesprávna odozva (spätná väzba) ventilátora Resetni manuálne 
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Fig. 9.2 

9.1 Po tom ako zapnete kotol, na displeji sa nič neobjaví 

a) Overte napájací prívod; 

b) Overte pásikový vodič medzi matičnou doskou a 

displejom, čí jue úplne zasunutý konektor na oboch 

stranách; pokliaľ áno cho´dte na bod  c). Pokiaľ nie, opravte 

to. 

c) Overte dve poistky na základnej doske (Fig. 9.1). Merajte 

voltmetrom, napätie je 230V. pokiaľ je v poriadku choďte na 

bod  b). Pokiaľ je niektorá vadná vymeňte ju za poistku 

roívnakej hodnoty a charakteristiky. 

d). Overte či je elektronika teplá a či chladič je normálne 

teplý (pozri obr. 9.1) Pokiaľ vyhovuje pokračuj na e). Pokiaľ je 

niečo v neporiadku, vymeň súčiastky nasledovným 

postupom: 

- pásikový vodič; 

- displej; 

- základnú dosku; 

d.1) Over či prietokomer nemá skrat. Aba si ti urobil, vyber 

konektor prietokomera. Pokiaľ displej zobrazuje informácie a 

kotol indikuje požiadavku od prietoku ale nefunguje riadenie 

od prietoku, prietokomer má skrat a vymeňte hlavu (v ktorej 

je umiestnený Hallov senzor). Pokiaľ chyba pretrváva, 

postupujte v bode d.2). Je treba venovať pozornosť 

pripojeniu prietokomera,pre správnu montáž do hlavy sú 

tam značky (obr 9.2) 

d.2) Over, či tlakový snímač nemá skrat. Pre tento účel 

odpoj konektor snímača. Pokiaľ displej zobrazuje poruchu 

E10, je potrebné vymeniť tlakový snímač. Pokiaľ porucha pretrváva, vymeňte elektronickú dosku 

 

Upozornenie! 

Pokiaľ má prietokový snímač skrat, všetko zobrazené na displeji je 

ignorované  a v kotli sa nedajú urobiť žiadne nastavenia. 

 

Výmena elektronickej jednotky vyvolá nasledovné predchádzajúce úkony 

(fig.9.2):  

- odpojte kotol od napájania;  

- demontujte kryt; 

- uvoľnite skrutky(1); 

- odpojte páskový vodič (2), odpojte všetky konektory na 

jednotke, a uvoľnite skrutky (5); 

-  vyberte elektronickú dosku von z ovádacej škatule (6). 

Inštalácia sa vykoná opačným postupom, zapojenie dosky 

porovnajte s nákresom na obr. 10.1. 

 

 

9.2 Nastala porucha E01 ( samovymazateľná porucha po 

zániku príčiny)  

Porucha E01 je generovaná: 

- vadné pripojenie napájacieho napätia, ktoré spôsobuje 

krátke výpadky; 

- pokazený napájacú modul na základnej doske. 

Doporučenia: 

- overte vodivosť pripojovacieho kábla(doporučuje sa verifikáciu vykonať pohybovaním všetkých vodičov N, L a uzemnenia); 

- overte nezávadnosť pripojovacej zásuvky a zástrčky na pripojovacom kábli; 

- pokúste sa pripojiť z iného miesta pomocou predlžovačky); 

- overte napájanie zásuvkového okruhu v rozvádzači silnoprúdu. 

POZNÁMKA: Akýkoľvek zlý kontakt môže spôsobiť výpadok napájacieho napätia. 

UPOZORNENIE: Väčší počet takýchto výpadkov napájania môže viesť k chybe E06, ktorá vyžaduje manuálny reset. 

 

9.3 Nastala porucha E02 ( samovymazateľná porucha, pokiaľ zanikne príčina)  

Porucha E02 je generovaná: 

- Elektromagnetická interferencia privádzaného napätia pre kotol (niektoré trypy iných spotrebičov v blízkosti vytvárajú 

elektzromagnetickú interferenciu: práčky, klimatizácia alebo iné domáce spotrebiče). 

Doporučenie: 

- pripojte kotol z iného rozvodného okruhu, overte uzemnenie v kotli a stav ochranného vodiča do prípojnej zásuvky. 

Check  

presence 

ofvoltage 

 

Check if radiator 

emanates heat 

 

Fig.9.1 Electronic box  

Fig. 9.2 
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Uzemnenie overte pomocou voltmetra a merajte medzi fázou a pracovným nulovým vodičom a fázou a ochranným 

zemniacim vodičom. Napätie musí byť rovnaké. 

UPOZORNENIE: Väčší počet takýchto chýb vedie k poruchovému stavu E06, ktorý vyžaduje manuálny reset. 

9.4 Nastala porucha E04 (samovymazateľná porucha, pokiaľ zanikne príčina)  

Porucha E04 je generovaná: 

- prerušením pásikového vodiča medzi základnou doskou a displejom; 

- Softvérovým blokovaním (zamrznutím) na úrovni displeja. 

 

Doporučenie: 

- vymeňte pásikový vodič a  / alebo displej (pozícia 2, 4 obr. 9.2). 

UPOZORNENIE : Väčší počet takýchto chýb vedie k poruchovému stavu E06, ktorý vyžaduje manuálny reset. 

9.5 Nastala porucha E06 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E06 je generovaná: 

- časté (nenormálne) reštartovanie kotla počas posledných 3 hodín. 

Doporučenie: 

Pozri body 9.2, 9.3, 9.4. 

9.6 Nastala porucha E07 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E07 je generovaná: 

- vadným zápisom zmenených parametrov (nastaviteľných servisným technikom). Táto chaba sa môže objaviť pri ukladaní 

zmenených parametrov a súčasnom krátkodobom výpadku napájacieho napätia. 

Doporučenie: 

-  overte parameter vstupom do servisného menu (pozri tabuľku 6.3 kapitola 6.2.7) a uložte potrebné zmeny. 

Pokiaľ sa chyba E07 objaví opätovne, vymeňte elektronickú dosku (pozri obr. 9.3). 

9.7 Nastala porucha E08 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E08 je generovaná  

- zmenou parametrov nastavených výrobcom. 

Doporučenie: 

- zatlačte tlačidlo RESET. 

Pokiaľ porucha pretrváva po zatlačení tlačídla RESET, vymeňte elektronickú dosku (pozri obr. 9.3). 

9.8 Nastala porucha E10 (samovymazateľná porucha, pokiaľ zanikne príčina)  

Porucha E10 je generovaná: 

- abnormálnym tlakom vo vykurovacom okruhu (t.j. menej než 0.8 bar  a viacej než 2.6 bar); 

- poruchou tlakového snímača; 

Doporučenie: 

- overte tlak vo vykurovacom systéme. Doporučená hodnota je 1,0-1,5 bar; 

- overte vodiče  a konektory od snímača tlaku (overte neprerušenie vodičov); 

- vymeňte tlakový snímač. Overte, či pri odpojení 

tlakového snímača displej zobrazuje tlak 0 bar, alebo 

poruchu E10.  

Výmena tlakového snímača (2) obr.9.3 sa vykoná 

nasledovne: 

- vypnite kotol; 

- zatvorte ventily UK, TÚV a studenej vody a vypustiute 

kotol; 

- demontujte čelný kryt, sklopte krabicu s elektronikou; 

- odpojte tlakový snímač (2); 

- demontujte snímač.  

Montáž tlakového snímača (2) sa vykoná obráteným 

postupom. 

 

 

 

9.9 Nastala porucha E11 (samovymazateľná porucha, pokiaľ zanikne príčina)  

Porucha E11 je generovaná: 

- príliš richly nárast teploty na výstupe hlavného výmenníka. Môže byť spôsobený poruchou čerpadla alebo poruchou kábla k 

čerpadlu; 

- vzduchom v potrubí; 

- vysokým odporom v hydraulickom okruhu (napr. Uzatvorený ventil); 

- malý tlak v systéme; 

Fig. 9.3  
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- prasknutý alebo upchatý hlavný výmenník; 

- Porucha snímača prietoku (kotle vybavené týmto snímačom); 

Doporučenie: 

- overte neporušenosť kábla čerpadla alebo vymeňte ho v závislosti na výsledku skúšky. Doporučujeme vykonať skúšku 

neporušenosti na všetkých vodičoch L, N a PE po ich odpojení; 

- odvzdušnite systém; 

- Overte, či v okruhu nie sú uzatvorené radiator, upachaté filter alebo potrubia, zalepené jednocestné ventily alebo ventily s 

odtrhnutým srdcom.  

- doplňte tlak v systéme. Doporučená hodnota je 1,1-1,5 bar. 

 

9.10 Nastala porucha E13 (samovymazateľná porucha, pokiaľ zanikne príčina)  

Porucha  E13 je generovaná: 

- príliš veľkou teplotnou diferenciou medzi výstupom a vratom ÚK; 

- zavzdušnením systému; 

- nízkym prietokom; 

- malým tlakom v systéme; 

- vadným teplotným snímačom. 

Doporučenie: 

- odvzdušnite systém; 

- overte tlak v systéme. Doporučená hodnota je 1,1-1,5 bar; 

- overte neporušenie vodičov medzi elektronickou doskou a snímačmi teploty (taktiež lisovacie koncovky); 

- overte či funguje čerpadlo; 

Pokiaľ porucha E13 stále pretrváva, vymeňte teplotné snímače. 

9.11 Nastala porucha E15 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E15 je generovaná: 

- chýba signal od prietokomeru po tom, ako sa zaplo čerpadlo zásobníka (len pre zásobníky – príprava TÚV je v doskovom 

výmenníku v kotli). Porucha môže byť spôsobená: - pokazeným čerpadlom zásobníka (alebo jeho elektrickou šnúrou). Overte 

spojitosť kábla pre všetky 3 žily elektrickej snúry. 

 V závislosti na výsledku skúšky vymeňte čerpadlo alebo kábel; 

- pokazený prietokomer . Kábel prietokomera je prerušený, konektor nie je nasadený správne, alebo snímač je zle 

nakalibrovaný. V závislosti od výsledku vymeňte káble alebo snímač. 

 

 

Upozornenie! 

Pokiaľ je vadný prietokový snímač všetko zobrazené na displeji je zrušené a kotol sa nedá nastaviť. 

Doporučenie:  

- overte spojitosť žíl na čerpadle zásobníka, ak je porušená 

vymeňte kábel doporučujeme meranie všetkých troch žíl 

samostatne; 

- overte či nie je porušený kábel snímača prietoku, či nie je 

nesprávne nastavený konektor. V závislosti na vyšetrení, 

vymeňte kábel a / alebo prietokomer..  

Výmena prietokomeru (3) obr.9.5 sa vykoná nadsledovne: 

- vypnite kotol; 

- uzatvorte prívod studenej vody a odvod TÚV; 

- uvoľnite skrutky (1) a demontujte kryt (2);  

- odpojet kábel prietokomeru(3); 

- demontujte prietokomer (3) uvoľnite prietokomer pomocou  

8 mm Imbus kľúča. 

Montáž prietokomeru (3) sa vykoná opačným postupom ako 

demontáž.  

9.12 Nastala porucha E20 (manuálne vymazateľná porucha, 

použite tlačídlo RESET) 

 

Porucha E20 je generovaná: 

- po troch pokusoch o zapálenie nebol identifikovaný plameň; 

 

- v kotli nie je plyn; 

- vadná zapaľovacia elektróda alebo zapaľovací transformátor; 

- vada v obvodoch elektroniky pre zapaľovaciu alebo ionizačnú elektródu; 

- vadný mikroprcesor; 

 

Odstránenie závady je možné dvoma cestami: 

9.12.1 Horák nezapaľuje: 

Fig. 9.5 
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Prítomnosť plameňa je daná zobrazením symbolu S6 ( ) na displeji. 

- overte, či prípojka plynu do kotla je naplnená plynom (odmerajte statický tlak plynu na vstupe – na regulačnej armature 

plynu). Pokiaľ nemáte tlak plynu, skontrolujte či plyn nie je blokovaný detektorom úniku plynu, spadnutým regulátorom tlaku 

plynu, inak volajte dodavateľa plynu; 

- overte tlak na externom regulátore plynu, pokiaľ nedrží vymeňte regulator plynu; 

- Overte tlak plynu na výstupe z plynovej armatúry počas zapaľovacieho p=rocesu. Pokiaľ nemáte tlak, overte káble k 

plynovej armatúre. V závislosti od výsledku vymeňte káble a / alebo plynovú armatúru; 

- overte ionizačnú a zapaľovaciu elektródu (pozri kapitolu 8.6) 

- overte káble a spojenie ( vodivosť káblov, káblové koncovky, ktoré tvoria spojenie zapaľovacieho transformátora s 

elektronickou doskou, a spojenie transformátora na zapaľovaciu elektródu); 

Pokiaľ porucha pretrváva vymeňte súčiastky v nasledovnom 

poradí : 

1) zapaľovacia elektróda – pozri kapitolu 8.5 

2) zapaľovací transformátor 

3) elektronická doska 

Výmena zapaľovacieho transformátora (2) obr.9.6 sa vykoná 

nasledovným postupom: 

- vypnite kotol zo zásuvky; 

- demontujte čelný kryt, vyklopte krabicu elektronickej dosky; 

- odpojte včetky vodiče od zapaľovacieho transformátora (2); 

- Povoľte skrutky (1) a demontujte zapaľovací transformátor 

(2).  

Montáž sa vykoná obráteným postupom, pri zapojovaní 

zapaľovacieho transformátora porovnávajte zapojenie so 

schémou 10.1. 

 

9.12.2  Plameň sa objaví ale potom zase zhasne 

Prítomnosť plameňa je daná symbolom S6 ( ) na displeji. 

a) meraním napätia na vstupných svorkách plynovej armatúry 

overte čií doska posiela napätie na plynovú armatúru, ak áno pokračujte bodom b); 

b) overte vodivosť kábla ionizačnej elektródy, včetne konektora pripojenia. Pokia nevyhovuje vymeňte ionozačnú elektrodu aj 

s káblom; 

c) overte vodivosť a spávne pripojenie pre uzemnenie vodiče (P13 a P15 na doske elektroniky - pozri Prílohy 10.1). 

Pokiaľ ste nenašli poruchu pomocou bodu a) a b) pokračujte výmenou súčiastiek v nasledovnom poradí: 

1) ionizačná elektróda- pozri kapitolu 8.5 

2) plynová armatúra 

3) elektronická doska 

 Poznámka: Informáciu o správnej detekcii plameňa dostanete kontrolou parametra El:02. Vstúpte do  SERVICE 

menu, rolujte v parametroch až sa zobrazí El:02. Pokiaľ nie je plameň, zobrazená hodnota je medzi 270 - 300. Po 

tom ako kotol rozpozná plameň, táto hodnota dosiahne (nulu) 0 zotrvá v tom stave počas procesu horenia.  

Oscilácie okolo 0 indikujú chybu v obvode ionizácie 

(elektróda, kábel, konektor, elektronická doska). 

 

Výmena plynovej armatúry (Obr. 9.5) sa vykoná 

nasledovným postupom: 

- Odpojete koítol od plynu a elektriny;  

- demontujte čelný kryt; 

- sklopte krabicu elektroniky;  

- odpojte kábel (konektor) plynovej armatúry; 

- povoľte maticu vývodu z plynovej armatúry (1); 

- povoľte úchytné skrutky (4); 

- posuňte armatúru smerom dopredu (3) a vyberte ju. 

Spätná montáž sa vykoná opačným postupom. 

Pri výmene plynovej armatúry použite nové tesnenie (2). 

9.13 Nastala porucha E22 (manuálne vymazateľná 

porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E22 je generovaná: 

- nesprávnym signálom od ionizačnej elektródy. 

Doporučenie: 

- pokiaľ porucha pretrváva po manuálnom resete alebo sa často vracia, vymeňte dosku elektroniky (pozri obr. 9.3). 

9.14 Nastala porucha E23 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E23 je generovaná: 

- ionizácia je detekovaná mimo spaľovacieho cyklu; 

- únik plynu (netesnosť) plynovej armatúry. 

Doporučenie: 

Fig. 9.6 

Fig. 9.7 
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Fig. 9.10 

- pokiaľ porucha pretrváva po manuálnom resete alebo sa často vracia, vymeňte dosku elektroniky (pozri obr. 9.3). 

- pokiaľ predchádzajúce nepomohlo, vymeňte plynovú armatúru 

 

9.15 Nastala porucha E25 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E25 je generovaná: 

- porucha pri riadení plynovej armatúry; 

- výkyvy napájania, prerušenia napájania, napäťové prepätia alebo frekvenčné vplyvy. 

Doporučenie: 

- pokiaľ porucha pretrváva po manuálnom resete alebo sa často vracia, vymeňte dosku elektroniky (pozri obr.  9.3). 

9.16Nastala porucha  E30 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET) 

Porucha E30 je generovaná : 

- snímač teploty spalín má skrat alebo je prerušený; 

- vadný snímač teploty spalín. 

Doporučenie: 

- overte káble a konektory snímača teploty spalín z hľadiska 

vodivosti; 

Pokiaľ po manuálnom resete porucha pretrváva, vymeňte snímač 

teploty spalín (Obr. 9.8). 

 

Výmena snímača teploty spalín Obr. 9.8 sa vykoná nasledovne: 

- demontujte čelný kryt;  

- odpojte snímač (1);  

- zvrtnite snímač a vyberte ho. 

Spätná montáž sa prevedie reverzným postupom.  

Pozn. Snímač je pripojený pomocou vodičov. 

9.17 Nastala porucha E31 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E31 je generovaná: 

- vadnou funkciou obvodu snímača teploty UK na výstupe; 

- vadným snímačom teploty UK na výstupe 

Doporučenie: 

- overte vedenie snímača výstupnej teploty UK včetne 

konektorov na vodivosť; 

- overte či funguje čerpadlo. 

Pokiaľ obe skúšky vyhoveli, vymeňte teplotný snímač 

(pozri obr.9.9). 

Výmenu teplotného snímača výstupnej teploty UK 

vykonajte nasledovne (1) Obr.9.9: 

- uzatvorte prívod a výstup UK, vypustite kotol;  

- demontujte sniímač (2);  

- demontujte príchytku (1), vyberte snímač z 

hydraulického potrubia. 

Montáž snímača (2) sa prevedie reverzným spôsobom. 

9.18 Nastala porucha E32 (manuálne 

vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E32 je generovaná: 

- poruchou elektronického obvodu čítajúceho vratnú teplotu vykurovacej vody; 

- pokazeným snímačom vratnej teploty vody. 

Doporučenie: 

- overte kontinuitu kábla pre snímač vratnej teploty UK včetne 

konektorov; 

- overte, či je čerpadlo v prevádzke. 

Pokiaľ sú obe predchádzajúce skúšky vyhovujúce, vymeňte snímač 

vratnej teploty UK (pozri obr.9.10). 

 Výmena snímača (2) obr. 9.10 sa vykoná nasledovne: 

- demontuj čelný krytz, kryt spaľovacej komory a ľavý kryt kotla; 

- odpoj snímač; 

- demontuj príchytku (1);  

- vyber snímač; 

Montáž vykonáte opačným postupom.  

 

 

 

 

Fig. 9.8 

Fig. 9.9 
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9.19 Nastala porucha E35 manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E35 je generovaná: 

- poruchou elektronického obvodu pre snímanie vonkajšej teploty; 

- pokazeným snímačom vonkajšej teploty. 

Doporučenie: 

- overte kontinuitu kábla pre vonkajší snímač včetnekonektorov a svoriek (až po elektronickú dosku). 

Pokiaľ je kábel v poriadku vymeňte vonkajší snímač teploty. 

 

9.20 Nastala porucha E36 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E36 je generovaná: 

- poruchou elektronického obvodu snímača teploty TÚV (prietokový režim); 

- pokazeným snímačom teploty TÚV (prietokový režim). 

Doporučenie: 

- overte, či kábel pre teplotný snímač TÚV včetne konemtorov nie je prerušený. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač teploty TÚV (4) obr. 9.9 vykonajte nasledovne: 

- uzatvorte ventil studenej a TUV vody;  

- demontujte čelný kryt;  

- odpojte snímač  (4); 

- demontujte úchatku (3), Vyberte snímač z potrubia. 

Montáíž sa vykoná reverzným spôsobom.  

9.21 Nastala porucha E37 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E37 je generovaná: 

- poruchou elektrického snímača pripojeného na externý zásobník TÚV; 

- teplotný snímač namontovaný na zásobník TÚV je vadný. 

Doporučenie: 

- overte, či kábel medzi elektronickou doskou a snímačom včetne konektorov nie je prerušený alebo v skrate. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač na zásobníku TÚV. 

9.22 Nastala porucha E38 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E38 je generovaná: 

- poruchou elektrického snímača č. 2. pripojeného na externý zásobník TÚV; 

- teplotný snímač č. 2. namontovaný na zásobník TÚV je vadný 

Doporučenie: 

- overte, či kábel medzi elektronickou doskou a snímačom č. 2. včetne konektorov nie je prerušený alebo v skrate. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač č. 2. na zásobníku TÚV. 

9.22 Nastala porucha E40 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E40 je generovaná: 

-príliš vysoká teplota spalín; 

Príliš nízky tlak v systéme; 

- vadný snímač teploty spalín; 

- prerušované napájanie alebo thermostat prehriatia hlavn=ho výmenníka je skratovaný alebo prerušovaný 

-upchaté odťahové cesty spalín; 

- upachatý hlavný výmenník. 

Doporučenie: 

- doplňte tlak v systéme ÚK. Doporučená hodnota je 1,1-1,5 bar; 

- overte neprerušenie káblov pre snímače výstupnej teploty ÚK a teploty spalín.; 

- overte, či hlavný výmenník nie je upchatý, pokiaľ je upchatý vymeňte ho. 

-overte, či odťahové cesty nie sú upchaté – vyčistite ich; 

Pokiaľ všetky testy nepomohli odstráneniu chyby, vymeňte snímač teploty spalín obr. 9.8). 

 

9.24 Nastala porucha E41 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E41 je generovaná: 

- príliš nízky tlak v systéme ÚK; 

- teplota menj než 4 ° C alebo viac ako 90 °C čítaná na výstupe ÚK; 

- zavzdušnenie systému; 

- Voda obsahuje príliš veľa kalov (zlé odovzdávanie tepla); 

- pokazený snímač výstupnej teploty ÚK; 

- Porucha čerpadla alebo jeho ovládacej elektroniky (bez cirkulácie). 

Doporučenie: 

- doplňte tlak v systéme. Doporučená hodnota je 1,1-1,5 bar; 

- odstráňte zavzdušnenie systému; 
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- Presvedčte sa o tom, že v system ÚK nie sú žiadne prekážky prietoku (radiatory, filtre alebo upachaté potrubia, zalepenie 

jednocestných ventilov, utrhnuté jadrá ventilov,  iné blokovanie čerpadla). 

- overte neprerušenosť kábla pre snímač výstupnej teplozy ÚK; 

- Overte neprerušenosť kábla čerpadla . Doporučujeme preskúšať kontinuitu vodičov pri ich pohybovaní a na všetkých 

vodičoch; 

Pokiaľ všetky testy vyjdú pozitívne vymeňte snímač výstupnej teploty ÚK (pozri obr.9.9). 

9.25 Nastala porucha E42 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E42 je generovaná: 

- tlak v systéme ÚK je príliš nízky; 

- Zle sú zapojené vratné potrubie ÚK a prívod studenej vody (sú zamenené); 

- teplta je nižšia ako 4 °C čítaná na vratnej teplote ÚK; 

- system ÚK je zavzdušnený; 

- snímač vratnej teploty ÚK je pokazený; 

Doporučenie: 

- doplňte tlak v systéme ÚK. Doporučená hodnota je 1,1-1,5 bar; 

- overte správnosť zapojenia hyraulických okruhov; 

- odvzdušnitže vykurovací systém; 

- overte neprerušenosť kábla k snímaču teploty vratnej vody ÚK; 

Pokiaľ sú výsledky testov pozitívne,  vymeňte snímač teploty vratnej vody ÚK (pozri obr.9.10). 

9.26 Nastala porucha E45 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E45 je generovaná: 

- snímač vonajšej teploty meria teplotu nad 50°C; 

- vadný snímač vonkajšej teploty; 

- pokazený obvod snímača vonkajšej teploty. 

 

Doporučenie: 

- overte neprerušenie kábla snímača vonkajšej teploty včetne konektorov. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač vonkajšej teploty. 

9.27 Nastala porucha E46 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha E46 je generovaná: 

- teplota nižšie ako 4 ° C alebo vyššie ako 80 ° C  čítaná na snímači teploty TÚV (prietokový režim). 

Doporučenie: 

- overte neprerušenie kábla snímača teploty TÚV včetne jeho konektorov. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač teploty TÚV prietokový režim (pozri obr. 9.9). 

9.28 Nastala porucha E47 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha  E47 je generovaná: 

- teplota nižšia ako 4 ° C alebo vyššia ako 80 ° C  čítaná zo snímača teploty TÚV na externom zásobníku TÚV. 

Doporučenie: 

- overte neprerušenosť kábla na snímač teploty TÚV v zásobníku TÚV. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač teploty TÚV na zásobníku. 

9.29 Nastala porucha E48 (manuálne vymazateľná porucha, použite tlačídlo RESET, po zániku príčiny) 

Porucha  E48 je generovaná: 

- teplota nižšia ako 4 ° C alebo vyššia ako 80 ° C  čítaná zo snímača teploty TÚV č.2. na externom zásobníku TÚV. 

Doporučenie: 

- overte neprerušenosť kábla na snímač teploty TÚV č.2. v zásobníku TÚV. 

Pokiaľ je kábel v poriadku, vymeňte snímač teploty TÚV č.2. na zásobníku. 

 

9.30 Nastala porucha E50 (manuálne resotovateľná porucha, použite tlačítko REST) 

Porucha E50 je generovaná: 

- odťah spalín je prerušený; 

- porucha ventilátora; 

- porucha spínača dif. tlaku vzduchu (pokiaľ je montovaný); 

- porucha mikrokontrolera (elektronickej dosky). 

Doporučenie:  

- overte dymovod, či je správne namontovaný a či nie je upchatý; 

- overte, či ventilator má napájanie; 

- overte neprerušenie kábla ovládania ventilator včetne konektorov. Pokiaľ je kábel v poriadku ovetrte si, či sa ventilator točí. 

Pokiaľ sa ventilator netočí, vymeňte ho; 

Výmena ventilátora  (2) fig.9.11 sa vykoná nasledovne: 

- Vypnite kotol  y vytiahnite elektrickú šnóru zo zásuvky; 
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- Demontujte čelný kryt, kryt tlakovej komory a ľavú bočnicu kotla; 

- odpojte ventilátor; 

- demontujte pripojenie plynu (4), povolením matice (1) a vyberte príchytku (3); 

- demontujte upevňovacie skrutky (5; 

- vyberte ventilátor 

 Montáž sa vykoná opačným postupom:  

 

Doporučuje sa vždy vymeniť tesnenie (7), (2) a ''O''krúžok na pripojení plynu, (pri každej demontáži ventilator). 

 

- Overte či nie je v potrubí kondenzát medzi venturiho trubicou a 

difereenčným spínačom tlaku. Pokiaľ je, eliminujte ho; 

- overte zapojenie diferenčného spínača ventilator a či kontakty sú 

zapojené ako “NO”; 

- overte spojitosť a vodivosť kábla medzi doskou a diferenčným spínačom 

tlaku. Pokiaľ je všetko v poriadku, vymeňte diferenčný spínač ; 

 

Výmena diferenčného spínača tlaku vzduchu sa vykoná nasledovne:  

- demontujte čelný kryt a kryt tlakovej komory;  

- odpojte hadičky z trysiek diferečného spínača tlaku;  

- uvoľnite skrutky (1) diferenčného spínača tlaku vzduchu;  

- demontujte spínač dif. Tlaku vzduchu.  

Spátná montáž sa vykoná reverzným postupom..  

 

- overte kontinuitu káblov medzi ventilátorom a elektronickou doskou Aj 

crimpované spoje. 

- overte funkčnosť bezpečnostného termostatu, pokiaľ je poškodený 

vymeňte ho (obr. 9.13). 

 

Výmena bezpúečnostného termostatu (obr. 9.13) sa vykoná nasledovne 

- vypnite kotol tlačidlom POWER a vytiahnite el. Snúru zo zásuvky; 

- demontujte čelný kryt a kryt tlakovej komory; 

- odpojte vodiče termostatu; 

- uvoľnite skrutku, ktorá drží príchytku (1); 

- demontujte termostat (2); 

Montáž sa vykoná opačným postupom., Medzi termostat a povrch 

hlavného výmenníka musí byť aplikovaná teplovodivá silikónová pasta. 

Pokiaľ problem pretrvávajú, vymeňte elktronickú dosku (pozri obr. 9.3).  

 

 

 

 

 

 

9.31 Nastala porucha E51 (manuálne resetovateľná porucha) 

Porucha E51 je generovaná: 

- ovládanie ventilator má skrat alebo je rozpojené; 

- rotor ventilator je zablokovaný; 

- porucha mikrokontrolera. 

Doporučenie: 

- Overte napájanie elektronickej dosky ventilátora; 

- overte neporušenie ovládacieho kábla ventilator medzi elektreonickou doskou a ventilátorom. Pokiaľ je kábel v poriadku, 

vizuálne skontrolujte, či sa ventilator točí. Pokiaľ nie, vymeňte ho (pozri obr. 9.3) 

9.32 Nastala porucha E52 (manuálne resetovateľná porucha) 

Porucha E52 je generovaná: 

- ventilator má nesprávne otáčky); 

- pokazený ventilátor; 

- zlé pripojenie ovládacieho kábla; 

- blokovaný odťah spalín. 

Doporučenie: 

- overte neporušenosť ovládacieho kábla ventilator včetne konektorov.  

-pokiaľ je kábel v poriadku, overte či sa ventilator točí. Pokiaľ sa netočí, vymeňte ho (pozri obr. 9.13); 

- overte priechodnosť odťahu spalín; 

Pokiaľ sa porucha vracia často, vymeňte elektronickú dosku (pozri obr. 9.3). 

Fig.9.12  

Fig. 9.13 
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10  PRÍLOHY 

10.1 Schéma elektronickej dosky 

 
Fig.9.11  Fig. 10.1 
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Description of the wiring diagram symbols 

 Symbol Description 

5V Napájanie 5VDC pre logické obvody 

FBK_MOD Spätná väzba – modulácia plameňa 

FLUX Prietokomer v obvode TÚV 

I Ionizačná elektróda 

ISP Konektor pre programovanie 

G Uzemnenie 

L Napájanie 230V 50Hz fáza L 

N Napájanie 230V 50Hz stredný vodič 

PC     Čerpadlo kotla 

PR     Diferenčný spínač tlaku vzduchu 

PWM Modulačný signal pre ventilator alebo plynovú armature (výkon) 

PWR+ Napájanie ventilátora 

REMOTE Konektor pre interfejs 

RS232 Komunikiácia s PC 

SA Snímač teploty TÚV (prietokový režim) 

SE Snímač vonkajšej teploty 

SG Snímač teploty spalín 

SPT Snímač tlaku v obvode ÚK 

STT Snímač teploty výstupnej vody ÚK 

STR Snímač teploty vratnej vody ÚK 

TA Izbový termostat 

TR     Zapaľovací transformátor 

TS     Bezpečnostný thermostat hlavného výmenníka 

V Ventilátor 

V3C Trojcestný elektroventil 

VG Plynová armatúra 
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10.2 Hydraulická schéma 

Hydraulická schema hliníkového kondenzačného kotla  C33GC24 

 

LEGEND 

1. Ventilátor 

2. Bezpečnostný termostat 

3. Horák 

4. Odvzdušňovací ventil (automat) 

5. Hlavný výmenník 

6. Plynová armatúra 

7. Sekundárny výmenník tepla 

8. Snímač výstupnej teploty ÚK 

9. Trojcestný ventil 

10. Snímač tlaku ÚK 

11. Snímač teploty TÚV (prietokový režim) 

12. Ventil pre doplňovanie system ÚK 

13. Sifón kondenzátu 

 

 

 

14. Tlakový bezpečnostný ventil 3 bary 

15. Prietokomer pre prípravu TÚV 

16. Čerpadlo ÚK 

17. Snímač vratnej teploty ÚK 

18. Expanzná nádoba 

19. Zapaľovacia/ionizačná elektróda 

20. Snímač teploty spalín 

21. Diferečný spínač tlaku vzduchu 

 

A – výstupná voda ÚK 

B – Výstup TÚV 

C –Plyn 

D – Vstup Studená voda 

E – vratná voda ÚK 

Fig.10.2  
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10.3 Spôsob zapojenia odťahu pre montáž a uvedenie do prevádzky 

Typy zapojenia odťahu pre nástenné plynové kotly C33GC24  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C43, C53, C63 

Fig. 10.3.2 

 

C63 C43 C53 

C13, C23, C33, C73, C83 
 

Obr. 10.3.1 

 

C23 C23 

C13 C83 

C33 

C73 
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10.4 Doporučené minimálne vzdialenosti pre montáž koncentrického odťahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             GARÁŽ, PRÍSTAVOK, ATĎ. 

 

LEGENDA: 

A – vdialenosť pod oknami / vetr. otvor = 300mm 

B – vzdialenosť nad oknom / vetr.otvor = 300mm 

C – vdialenosť naľavo napravo od čelného okna / vetr.otvor = 300mm 

 

 

 

 

 

D,E – vzdialenosť k stropu/odkvapovej ríne = 250mm 

F – vzdialenosť k stropu garáže/balkónu = 250mm 

G – vzdialenosť k vertikálnej ríne = 250mm  

H – vzdialenosť k vnútornému / vonkajšiemu rohu = 250mm 

H* - - vzdialenosť k oknu / dverám = 300mm 

I – vzdialenosť od podlahy / balkóna = 300mm 

J – vzdialenosť nad dverami = 600mm 

L – vzdialenosť k dverám / oknu v garáži = 1200mm 

M – vzdialenosť vertikálne k iným jednotkám = 1500mm 

N – vzdialenosť horizontálne k iným jednotkám = 300mm 

O – vzdialenosť od steny inej budovy = 1200 mm 

 

 

10.5 Hydraulická charakteristika čerpadla 

Pri výpočte tlakových strát rozvodov ÚK sa počíta s hydraulickou charakteristikou čerpadla kotla. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

Obr. 10.4.1 

 

Fig. 10.4.2 
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Nastavenie čerpadla: 

Čerpadlo môže byť nastavené na 4 dopravné výšky (4 hladiny). 

 Tabuľka  7.2 – Módy prevádzky čerpadla 

UPM3 Flex As 

[m] 

Červená 

LED 1 

Žltá 

LED 2 

Žltá 

LED 3 

Žltá 

LED 4 

Žltá 

LED 5 

4        

5         

6          

7*         

 

(*)nastavenie z výrobného závodu 

Nastavenie sa vykoná počas prevádzky nasledovne: 

- Krátkym zatlačením tlačidla ( )sa zobrazí práve nastavený prevádzkový mód; 

- aby ste mohli prestaviť prevádzkový mód zatlačte tlačidlo ( ) (fig. 7.5)na minimálne 10 

sekúnd, potom zatlačte ( )krátko a vyberte požadovaný mód podľa tabuľky (tab. 10.5); 

- uloženie parametrov sa vykoná po každom uvoľnení tlačidla ( ), takže posledná nastavená operácia je uložená.  

Keď je čerpadlo v prevádzke LED 1 je zelená.Ostatné LED svietia na žlto a sú v stave od momentálne zobrazovaného stavu dif. 

tlaku (P1) charaktiristiky na ktorú čerpadlo pracuje - tabuľka (7.3).  

 

Tab. 7.3 Nastaviteľné stavy čerpadla 

Display Significance 
Výkon čerpadla v % z 

P1MAX 

1 LED bliká zelená Pripravené (len externý 

príkaz) 
0 

1 LED zelená + 1 LED žltá Nízky výkon 0-25 

1 LED zelená + 2 LEDs žltá Nízky/priemerný výkon 25-50 

1 LED zelená + 3 LEDs žltá Vysoký/priemerný výkon 50-75 

1 LED zelená + 4 LEDs žltá Vysoký výkon 75-100 

 

Upozornenie!  

Pre šetreniíe energie a zníženie hluku v potrubí vyberte čo najnižšiu prevádzkovú charakteristiku. 

Poruchové hlásenia čerpadla. 

Pokiaľ čerpadlo zaznamená poruchu LED1 zmení farbu zo zelenej na červenú. Pokiaľ je porucha aktívna, zobrazenie chýb je 

dané tabuľkou (7.4). 

Pokiaľ nastane viacero poruchových hlásení súčasne, zobrazené je to, ktoré má najvyššiu prioritu. 

Tab. 7.4 Poruchové hlásenia čerpadla 

 

Display Zmysel hlásenia Chovanie čerpadla Opatrenie 

1 LED červená + 1 LED žltá 

(LED 5) 

Blokovaný rotor 
Čerpadlo sa pokúša reštartovať každých 

1,5sekundy 

Čakajte alebo pokúste 

sa pretočiť rotor 

čerpadla manuálne 

1 LED červená + 1 LED žltá 

(LED  4) 

Napájanie príliš nízke Je to len varovanie, čerpadlo stale 

pracuje 

Overte si napájacie 

podmienky 

1 LED  červená + 1 LED 

žltá (LED  3) 
Nie je napájanie 

Čerpadlo sa zastavilo, prtože napájacie 

napätie je príliš nízke alebo nesprávne 

Overte napätie / 

vymeňte čerpadlo 

LED 1 

Fig. 7.6 
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10.6 Prevádzkové schémy 

10.6.1 ÚK s radiátormi a príprava TÚV prietokom 

 

10.6.2 Podlahové vykurovanie a prietoková príprava TÚV 

 

Fig. 10.6.1 

 

Fig. 10.6.2 
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10.6.3 ÚK s radiátormi a príprava TÚV so zásobníkom (MOTAN) 

 

10.6.4 Podlahové vykurovanie a príprava TÚV so zásobníkom (MOTAN) 

 

Fig. 10.6.3 

 

Fig. 10.6.4 

 


