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1  Bezpečnostné pokyny a symboly  
Pri inštalácii kotla ústredného kúrenia vás prosíme, aby ste rešpektovali bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode! Táto 
príručka je majetkom spoločnosti KÖBER SRL - pobočka Vaduri. Kopírovanie alebo rozmnožovanie bez písomného súhlasu 
KÖBER SRL - pobočka Vaduri je prísne zakázané. 
Nasledujúce riadky vysvetľujú symboly použité v texte: 

 
 

Nebezpečenstvo! - priame ohrozenie života a zdravia. 
 

    Nebezpečenstvo! - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
 

      Pozor! - potenciálne nebezpečná situácia pre výrobok a okolie 

 
  
 Poznámka! - užitočné poznámky a informácie. Tento symbol označuje potrebnú činnosť. 
 

1.1      Platnosť návodu 

Tento návod je platný výlučne pre modely kotlov ústredného kúrenia: 
TYP KOTLA NÁZOV VÝkon FUNKCIE OSOBITOSŤ 
C38GC25 MKDENS25 25 kW TÚV + ÚSTREDNÉ KÚRENIE MOSADZNÁ HYDRAULICKÁ 

SKUPINA C38GC29 MKDENS29 29 kW TÚV + ÚSTREDNÉ KÚRENIE MOSADZNÁ HYDRAULICKÁ 
C38GC35 MKDENS35 35 KW 

 
TÚV + ÚSTREDNÉ KÚRENIE MOSADZNÁ HYDRAULICKÁ 

C38GC25-P MKDENS25-P 25 kW TÚV + ÚSTREDNÉ KÚRENIE HYDRAULICKÁ SKUPINA PA66GF30 
C38GC35-CH1 MKDENS35 TERMOV 35 KW 

 
ÚSTREDNÉ KÚRENIE S trojcestným ventilom 

C38GC35-CH2 MKDENS35 TERMO 35 KW 
 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE Bez trojcestného ventilu 

Kde: 
C38 – typová rada; 
G – druh  plynu; 
C – kompenzačný; 
25, 29 and 35 -  maximálny menovitý výkon, ktorý môže kotol dodávať, v kW 
P/CH1/CH2 - konštruktívne verzie 
Kotly sú určené na plyn využívajúci triedy: I2H 
Typ plynu, pre ktorý je prístroj nastavený, je uvedený na štítku produktu a na typovom štítku. 

1.2   Označenie CE 

Označenie CE použité na tomto produkte zaručuje, že zariadenie spĺňa základné podmienky stanovené v príslušných 
európskych právnych predpisoch: 

- Smernica o plynových zariadeniach 2009/142/CE (ex. 90/396/CEE) 
- Smernica EcoDesign 2009/125/EC 
- Smernica o energetickej účinnosti 92/42/EEC a európske nariadenia.811-814/2013 
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EC (ex. 89/366/CEE) 
- Smernica pre nízkofrekvenčné 2006/95/EC (ex. 73/23/EEC). 

1.3 Použite podľa miesta určenia 

- Kotly ústredného kúrenia C38GC25, C38GC29, C38GC35 navrhnuté podľa platných technických noriem a pri dodržaní 
uznávaných bezpečnostných noriem; 
-V prípade zneužitia alebo nevhodného použitia môže byť ohrozené zdravie alebo život používateľov alebo tretích osôb, ako 
aj poškodenie kotla a ďalších tovarov; 
-Toto zariadenie nesmú používať osoby s obmedzenými psychologickými a citlivými schopnosťami (vrátane detí) alebo osoby 
bez skúseností alebo vedomostí; 
-KOTOL poskytuje kúrenie v zariadeniach ústredného kúrenia s uzavretým okruhom, ako aj ohrev teplej vody. Použitie na iné 
účely, ako je stanovené, sa považuje za nevhodné použitie. Výrobca nie je zodpovedný za možné škody vzniknuté v dôsledku 
nesprávneho použitia. Zodpovedný je iba používateľ; 
-Dodržiavanie pokynov na použitie a inštaláciu, dodatočnej dokumentácie, ako aj ustanovení o kontrolách a údržbe je 
súčasťou toho, čo sa rozumie používaním podľa miesta určenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
 

5 
 

2 Technické a funkčné vlastnosti 

2.1 Štruktúra 
2.1.1 Konštrukcia kotla typu C38GC25 / C38GC29 / C38GC35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*)14 - diel v 
štandardnej 
konfigurácii sa 
nedodáva 
Vybavenie kotla 
s tým dielom 
môže výrobca vykonať 
iba na vyžiadanie. 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2.1 Súčasti kondenzačného kotla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hlavný výmenník tepla 15 Zapaľovacia elektróda 
2 Ventilátor s mixérom 16 Expanzná nádoba 
3 Bezpečnostný Termostat 17 Senzor teploty spalín  
4 Pripojenie na kúrenie 18 Transformátor zapaľovania 
5 Pripojenie na prívod plynu 19 Poistný ventil 3 bar 
6 Motor  3-cestného ventilu 20 Pripojenie expanznej nádoby 
7 Senzor teploty kúrenia 21 Senzor teploty spiatočky  
8 Senzor teploty teplej vody  22    Senzor tlaku vody 
9 Elektronická skrinka 23 Pripojenie poistného ventilu 
10 Plynový ventil 24 Sekundárny výmenník tepla 
11 Obehové čerpadlo 25 Odtokový uzáver na kondenzáciu 
12 Automatické odvzdušnenie čerpadla 26  Tlakomer 
13 Spätné pripojenie kúrenia 27 Plniaci ventil 
14* * Prietokový spínač   

Obr.2.1.1 
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2.1.2 Konštrukcia kotla typu C38GC25-P  

 
 
Tab. 2.1 Súčasti kondenzačného kotla 

1 Hlavný výmenník tepla 14 Spätné pripojenie kúrenia 
2 Ventilátor s mixérom 15 Zapaľovacia elektróda 
3 Bezpečnostný Termostat 16 Expanzná nádoba 
4 Pripojenie na kúrenie 17 Senzor teploty spalín  
5 Pripojenie na prívod plynu 18 Transformátor zapaľovania 
6 Motor  3-cestného ventilu 19 Poistný ventil 3 bar  
7 Senzor teploty kúrenia 20 Pripojenie expanznej nádoby 
8 Senzor tlaku vody 21 Snímač teploty spiatočky  
9 Senzor teploty teplej vody  22 Pripojenie poistného ventilu 
10 Elektronická skrinka 23 Sekundárny výmenník tepla 
11 Plynový ventil 24 Odtokový uzáver na kondenzáciu 
12 Obehové čerpadlo 25  Tlakomer 
13 Automatické odvzdušnenie čerpadla 26 Plniaci ventil 

obr 2.1.2 
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2.1.3 Konštrukcia kotla typu C38GC35-CH1 

 
 
Tab.2.1 Súčasti kotla typu C38GC35-CH1 

1 Hlavný výmenník tepla 13 Expanzná nádoba 
2 Bezpečnostný Termostat 14 Zapaľovacia elektróda 
3 Ventilátor s mixérom 15 Senzor teploty spalín 
4 Pripojenie na kúrenie 16 Transformátor zapaľovania 
5 Motor  3-cestného ventilu 17 Automatický odvzdušňovací ventil 
6 Senzor teploty kúrenia 18 Poistný ventil 3 bar 

7 Senzor tlaku vody 19 Snímač teploty spiatočky 
8 Elektronická skrinka 20 Obtokové pripojenie 
9 Obehové čerpadlo 21 Spätný vykurovací okruch 
10 Plynový ventil 22 Odtokový uzáver na kondenzáciu 
11 Spätné pripojenie kúrenia 23 Tlakomer 
12 Pripojenie na prívod plynu 24 Plniaci ventil 

 
 

obr. 2.1.3 
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2.1.4 Konštrukcia kotla typu C38GC35-CH2 

 
 
Tab.2.1 Súčasti kotla typu C38GC35-CH2 

1 Hlavný výmenník tepla 13 Zapaľovacia elektróda 
2 Bezpečnostný Termostat 14 Senzor teploty spalín 
3 Ventilátor s mixérom 15 Transformátor zapaľovania 
4 Pripojenie na kúrenie 16 Senzor tlaku vody 
5 Odtokový uzáver na kondenzáciu 17 Pripojovací otvor expanznej nádoby 
6 Senzor teploty kúrenia 

 
18 Automatický odvzdušňovací ventil 

7 Elektronická skrinka 19 Poistný ventil 3 bar 
8 Obehové čerpadlo 20 Snímač teploty spiatočky 
9 Plynový ventil 21 Obtokové pripojenie 
10 Spätné pripojenie kúrenia 22 Tlakomer 
11 Pripojenie na prívod plynu 23 Plniaci ventil 
12 Expanzná nádoba   

obr. 2.1.4 
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2.2 Konštruktívne a funkčné charakteristiky 
Tab.1 Technické vlastnosti C38GC25, C38GC29, C38GC35 

(*)-Štandardný plynový kotol je dodávaný s obmedzovačom prietoku 12 l / min 
 (**)-Štandardný plynový kotol je dodávaný s dvojitou koaxiálnou súpravou ako príslušenstvo; duálna súprava je dodávaná 
ako príslušenstvo na požiadanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodné meno MKDENS25 MKDENS35 MKDENS35 

Typ   C38GC25 C38GC35 C38GC35 

Kategória plynu I2H (GN-G20) 
Typ dymovodu Nútený Nútený Nútený 
Spaľovacia komora Kondenzačná Kondenzačná Kondenzačná 
Hviezdy účinnosti (dir. 92/42/CEE) **** **** **** 
Nox trieda 5 5 5 
Trieda energetickej účinnosti vykurovania A A A 
Trieda energetickej účinnosti TÚV Min / Max A A A 
Min/Max  výkon ÚK (kW) kW 2,8/26,7 3,0/30.6 3,5/33,9 
Maximálny výkon 80/60 (kW) kW 25,6 28,3 32,8 
Maximálny výkon 50/30 (kW) kW 28,2 32,4 35,8 
Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  80/60 °C 
(PCI) (%) 

% 97 97 97 

Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  50/30 °C 
(PCI) (%) 

% 106 106 106 

Spotreba nominálna maximálna horľavosť mc/h 2,82 3,24 3,59 

Tlak plynu 
GN  (na regulátore) 20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar) 
GN max 35 mbar 

Kúrenie 
    obvod 

Minimálny a maximálny dovolený tlak minim 0,8 bar - maxim 3 bar 
Rozsah vykurovacej vody - radiátory 30÷80 °C 
Rozsah vykurovacej vody – podlahové UK 15÷45 °C 

Okruh TÚV 

Úpravy teploty 30÷60 °C 
Interval úpravy teploty - režim zásobníka                   70 °C 
TÚV Comfort EN 13203 *** *** *** 

Prietok horúcej vody pri ∆ t = 30 °K 
* obmedzovač prietoku 12l/min 

12 l / min s 
obmedzovačom 
prietoku * 
 

13,5 l / min bez 
obmedzovač 

prietoku * 

12 l / min s 
obmedzovačom 
prietoku * 
 

15,7 l/ min bez 
obmedzovač            

prietoku * 

12 l / min s 
obmedzovačom 
prietoku * 
 

17 l/ min bez 
obmedzovač 

prietoku * 
 Elektrické 
 Údaje 

Napájanie ~230VAC/50 Hz 
Príkon 81 W 81W 81 W 

K
o

n
št

ru
kč

né
 c

ha
ra

kt
e

ris
tik

y 

Výška 713 mm 713 mm 713 mm 
Šírka 415 mm 415 mm 415 mm 
Hĺbka 330 mm 390 mm 390 mm 
Výška s nainštalovaným kolenom 850 mm 860 mm 860 mm 
Hmotnosť ~35 kg ~36 kg ~36 kg 
Objem hlavného výmenníka ~1,4 l ~1,6 l ~1,8 l 

Pripojenie 
Pripojenie UK 3/4‘’ 
Pripojenie SV a TUV 1/2'’ 
Pripojenie plynu 3/4'’ 

Expanzná nádoba s membránou 7 l 7 l 7 l 

Typ odťahu 
B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; 
C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x 

Rozmery dymovodu 
Dľžka pre coaxialny dymovod D60/D100:  min. 1m - max. 
20m** 
Dľžka pre dual  dymovod  D80/D80: min. 1m - max. 20m 

Teplota dymovodu (50/30 °C) ~59 °C ~49 °C ~69 °C 
Trieda ochrany Trieda IP40 
Informatívne 
hodnoty: 

Maximálny objem vody v inštalácii 
ústredného kúrenia  

200 l 200 l 200 l 
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Tab.1 Technické vlastnosti C38GC25-P 

(*)-Štandardný plynový kotol je dodávaný s obmedzovačom prietoku 12 l / min 
 (**)-Štandardný plynový kotol je dodávaný s dvojitou koaxiálnou súpravou ako príslušenstvo; duálna súprava je dodávaná 
ako príslušenstvo na požiadanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodné meno MKDENS25 

Typ C38GC25-P 

Kategória plynu I2H (GN-G20) 
Typ dymovodu Nútený 
Spaľovacia komora Kondenzačná 
Hviezdy účinnosti (dir. 92/42/CEE) **** 
Nox trieda 5 
Trieda energetickej účinnosti vykurovania A 
Trieda energetickej účinnosti TÚV Min / Max A 
Min/Max  výkon ÚK (kW) kW 2,8/26,7 
Maximálny výkon 80/60 (kW) kW 25,6 
Maximálny výkon 50/30 (kW) kW 28,2 
Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  80/60 °C 
(PCI) (%) 

% 97 

Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  50/30 °C 
(PCI) (%) 

% 106 

Spotreba nominálna maximálna horľavosť mc/h 2,82 

Tlak plynu 
GN  (na regulátore) 20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar) 
GN max 35 mbar 

Kúrenie 
 obvod 

    Minimálny a maximálny dovolený tlak minim 0,8 bar - maxim 3 bar 
Rozsah vykurovacej vody - radiátory 30÷80 °C 
Rozsah vykurovacej vody – podlahové UK 15÷45 °C 

Okruh TÚV 

    Úpravy teploty 30÷60 °C 
Interval úpravy teploty - režim zásobníka           70 °C 
TÚV Comfort EN 13203 *** 

Prietok horúcej vody pri ∆ t = 30 °K 
12 l / min s obmedzovačom prietoku * 
13,5 l / min bez obmedzovač prietoku * 

Elektrické 
Údaje 

Napájanie ~230VAC/50 Hz 
Príkon 81 W 

K
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Výška 722 mm 
Šírka   415 mm 
Hĺbka   330 mm 
Výška s nainštalovaným kolenom 860 mm 
Hmotnosť ~35 kg 
Objem hlavného výmenníka ~1,4 l 

Pripojenie 
Pripojenie UK 3/4‘’ 
Pripojenie SV a TUV 1/2'’ 
Pripojenie plynu 3/4'’ 

Expanzná nádoba s membránou 7 l 

Typ odťahu 
B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; 
C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; 
C93; C93x 

Rozmery dymovodu 

Dľžka pre coaxialny dymovod D60/D100:  min. 1m - 
max. 20m** 
Dľžka pre dual  dymovod  D80/D80: min. 1m - max. 
20m 

Teplota dymovodu (50/30 °C) ~59 °C 
Trieda ochrany Trieda IP40 
Informatívne 
hodnoty: 

Maximálny objem vody v inštalácii 
ústredného kúrenia 

200 l 
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Tab.1 Technické vlastnosti  C38GC25-CH1, C38GC35-CH2 

(**)-Štandardný plynový kotol je dodávaný s dvojitou koaxiálnou súpravou ako príslušenstvo; duálna súprava je dodávaná ako 
príslušenstvo na požiadanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodné meno C38GC25-CH1 C38GC25-CH2 

Typ MKDENS35 TERMOV MKDENS35 TERMO 

Kategória plynu I2H (GN-G20) 
Typ dymovodu Nútený 
Spaľovacia komora Kondenzačná 
Hviezdy účinnosti (dir. 92/42/CEE) **** 
Nox trieda 5 
Trieda energetickej účinnosti vykurovania A 
Min/Max  výkon ÚK (kW) kW 3,5/33,9 
Maximálny výkon 80/60 (kW) kW 32,8 
Maximálny výkon 50/30 (kW) kW 35,8 
Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  80/60 °C 
(PCI) (%) 

% 97 

Výkon pri menovitom vstupe tepla pri  50/30 °C 
(PCI) (%) 

% 106 

Spotreba nominálna maximálna horľavosť mc/h 3,59 

Tlak plynu 
GN  (na regulátore) 20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar) 
GN max 35 mbar 

Kúrenie 
 obvod 

    Minimálny a maximálny dovolený tlak minim 0,8 bar - maxim 3 bar 
Rozsah vykurovacej vody - radiátory 30÷80 °C 
Rozsah vykurovacej vody – podlahové UK 15÷45 °C 

Elektrické 
Údaje 

Napájanie ~230VAC/50 Hz 
Príkon 81 W 
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Výška 722 mm 
Šírka    415 mm 
Hĺbka   386 mm 
Výška s nainštalovaným kolenom 860 mm 
Hmotnosť ~36 kg 
Objem hlavného výmenníka ~1,8 l 

Pripojenie 
Pripojenie UK 3/4‘’ 
Pripojenie SV 1/2'’ 
Pripojenie plynu 3/4'’ 

Expanzná nádoba s membránou 7 l 

Typ odťahu 
B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; 
C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; 
C93; C93x 

Rozmery dymovodu 

Dľžka pre coaxialny dymovod D60/D100:  min. 1m - 
max. 20m** 
Dľžka pre dual  dymovod  D80/D80: min. 1m - max. 
20m 

Teplota dymovodu (50/30 °C) ~59 °C 
Trieda ochrany Trieda IP40 
Informatívne 
hodnoty: 

Maximálny objem vody v inštalácii 
ústredného kúrenia 

200 l 
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3 Bezpečnostné inštrukcie 

3.1 Inštalácia a nastavenie 

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba autorizovaná spoločnosť.  Táto spoločnosť prevezme zodpovednosť za 
správnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky. 
Práce na nastavovaní, ako aj údržbu a opravy smie vykonávať iba autorizovaná spoločnosť . 

 
Nebezpečenstvo! 
Pri nesprávnej inštalácii hrozí nebezpečenstvo smrti otravou a výbuchom v dôsledku netesnosti uzáverov v 
plynových potrubiach a pripojeniach. Pri použití nevhodného náradia hrozí poškodenie. Na dotiahnutie alebo 
odskrutkovanie pripojovacích skrutiek používajte vhodné kľúče. 

3.2 Únik plynu 

Keď sa objaví zápach plynu, vezmite do úvahy nasledujúce skutočnosti: 
- Neaktivujte elektrické spínače v nebezpečnej zóne; 
- Nefajčite v nebezpečnej zóne; 
- Nepoužívajte mobilné telefóny v nebezpečnej zóne;  
- Zatvorte plynový ventil; 
- Vyvetrajte nebezpečnú zónu; 
- Upovedomte plynárov a servisnú organizáciu na únik plynu. 

3.3 Zmeny na zariadení 

Nie je dovolené vykonať akékoľvek zmeny na zariadení mimo servisnej organizácie na: 
- Kotli; 
- Plynové alebo vodovodné potrubie alebo elektrické káble; 
- Prívode vzduchu a odťahu spalín. 

4 Montáž 
4.1 Montážna sada 
Skontrolujte, či je montážna sada úplná a nepoškodená - pozri tabuľku 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2. Montážna sada 
Poz. ks  Popis 
1 1 KOTOL 
2 1 konzola kotla 

3 1 
Vrecko so súčiastkami  - obsahuje: 
- montážne skrutky 8x80 - 2 položky. 

4 1 

Vrecko s tlačovinami  - obsahuje: 
- návod na použitie - 1 položka 
- CE vyhlásenie o zhode - 1 položka 
- záručný list - 1položka 

3 

4 

obr.1.1 
1.1 
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4.2 Rozmery a montážne polohy 

4.2.1 Miesto inštalácie 

 Pri výbere miesta inštalácie zohľadnite nasledujúce 
bezpečnostné pokyny: 

Pozor! 
Neinštalujte kotol do priestorov, ktoré sú 
vystavené mrazu! V prípade zamrznutia 

môže dôjsť k poškodeniu.  
Toto zariadenie nemožno inštalovať a používať  v 
exteriéri.Inštalácia vexteriéri môže spôsobiť funkčné 
chyby. 
Pozor! 
Neodporúča sa inštalovať kotol ústredného kúrenia 
do kúpeľní alebo kuchýň alebo iných priestorov s 
vysokou vlhkosťou. Kotol je možné inštalovať iba v 
miestnostiach s maximálnou vlhkosťou 60% medzi 
20 - 30 ° C, aby sa zabránilo poškodeniu 
elektronických komponentov. 

 Pozor! 
 Spaľovací vzduch KOTLA nesmie 
obsahovať látky ako   sú výpary múky, 

chlór, síra, rozpúšťadlá, farbivá, lepidlá alebo 
benzín. Tieto látky môžu včas viesť ku korózii 
zariadenia a častí pripojenia vzduchu a odťahu 
spalín 
Legenda: 
A – pripojenie výstupu ÚK  
B – pripojenie výstupu TÚV 
C - pripojenie plynu  
D - pripojenie studenej vody 
E - pripojenie vratného potrubia ÚK 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.2 Rozmery a montážne polohy pre modely C38GC25, C38GC29, C38GC35, C38GC25-P: 

Typ Model 
  Dimenzie (mm) 
a b c d e 

C38GC25 MKDENS25 203 212 116 152 330 

C38GC29 MKDENS29 211 204 180 220 386 

C38GC35 MKDENS35 211 204 180 220 386 

C38GC25-P MKDENS25-P 203 212 130 192 330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 1.2 
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Fig. 4.2 Rozmery a montážne polohy pre model C38GC35-CH1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
A – pripojenie výstupu ÚK 
B – pripojenie výstupu do zásobníka  
C - pripojenie vratného potrubia zo zásobníka   
D - pripojenie plynu 
E - pripojenie studenej vody 
F - pripojenie vratného potrubia ÚK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Rozmery a montážne polohy pre model C38GC35-CH2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
A – pripojenie výstupu ÚK 
B - pripojenie plynu 
C - pripojenie studenej vody 
D - pripojenie vratného potrubia ÚK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmery a montážne polohy pre modely C38GC35-CH1, C38GC35-CH2 

Typ Model 
  Dimenzie (mm) 
a b c d e 

C38GC35-CH1 MKDENS35 TERMOV 211 204 - - 386 

C38GC35-CH2 MKDENS35 TERMO 211 204 - - 386 

 
 
 
 

obr. 1.2 

obr. 1.2 
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4.2.2 Minimálne potrebné vzdialenosti / voľné miesta pre montáž 

 
Pre montáž / inštaláciu kotlov  aj pre neskoršie 
údržbárske práce budete potrebovať nasledujúce 
minimálne vzdialenosti (obr. 1.3), respektíve 
minimálne voľné miesta pre montáž: 
– vzdialenosť k bočnej strane: 100 mm 
– vzdialenosť od spodnej časti: 250 mm 
– vzdialenosť od hornej časti: 400 mm 
- vzdialenosť k prednej časti: 500 mm 
 

 Pozor! 
Riziko poškodenia v prípade montáže na   
nerovný porvrch! Zariadenie smie byť 

montované len na pevný rovný a nehorľavý povrch. 
 

 
Poznámka! 
Minimálne potrebné vzdialenosti / voľné 

miesta pre montáž platia aj pre montáž s kusmi 
nábytku.  
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Inštalácia kotla 

- Vyvŕtajte dva otvory na upevnenie konzoly kotla (1); 
- Označte polohu výfukového / sacieho potrubia; 
- Namontujte konzolu  (1) pomocou dodaných hmoždiniek a skrutiek (2, 3) na stenu (obr. 1.4); 
- Kotol (4) zavesiť na miesto. 
 
- pre modely: C38GC25, C38GC29, C38GC35 a C38GC25-P 

 
- pre modely: C38GC35-CH1 a  C38GC35-CH2: 

 
 
 

 

obr. 1.3 

Obr. 1.4 obr1.4 
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5 Inštalácia 
Nebezpečenstvo! 
Pri nesprávnej inštalácii hrozí nebezpečenstvo smrti otravou a výbuchom v dôsledku netesnosti uzáverov v 
plynových potrubiach a pripojeniach. Inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba autorizovaná 
spoločnosť. Táto spoločnosť prevezme zodpovednosť za správnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky. 
 

5.1 Podmienky pre inštaláciu kotla   

5.1.1 Montážne predpisy 

Kotol ústredného kúrenia bude od naplnenia vodou vystavený korózii! Aby ste dostali záruku počas celej záručnej doby, je 
potrebné bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce pokyny, aby sa nezvyšovala korózia! 
- Spaľovací plyn musí mať obsah síry v medziach platnej európskej normy: na krátku dobu sa akceptuje maximálna hodnota 
150 mg / m3, ročný priemer však musí byť 30 mg / m3. 
- Spaľovací vzduch nesmie obsahovať chlór, amoniak, zásadité látky, halogénované uhľovodíky, freón, častice omietky, 
vlákna, špinu alebo prach; 
- - Inštalácia kotla ústredného kúrenia v blízkosti bazéna, práčky alebo čističa môže spôsobiť znečistenie horiaceho vzduchu 
týmito zlúčeninami. 
-  pH vody musí byť v rámci nasledujúcich limitov: 7,5 <pH <9,5 
Odporúča sa  kontrolovať pH vody. Ak hodnota bude iná  ako  medzné hodnoty stanovené výrobcom, je potrebné ju upraviť. 

- Tvrdosť vody musí byť v rozmedzí 5 ° F <TH <15 ° F (francúzskych stupňov), čo zodpovedá 50 mg CaCO. 3 alebo ekvivalentné 
množstvo iných solí Ca a Mg). 
 - Na prevzdušnenie zariadenia sa odporúča opakované zapínanie kotla s zatvorením ventilom plynu. KOTOL je tiež vybavený     
ručným ventilom na odvzdušnenie, ktorý je nainštalovaný na hlavnom výmenníku . 
- Ak sa kotol ústredného kúrenia počas chladného obdobia dlhší čas nepoužíva, odporúča sa úplné vyprázdnenie zariadenia, 
aby sa zabránilo škodám spôsobeným zamrznutím. 

5.1.2 Ochrana KOTLA  v záujme zachovaniu záruky 

Pred a počas inštalácie musí byť kotol ústredného kúrenia chránený pred nečistotami: stavebný prach, piesok, medený prach, 
tuky atď., Ako aj okuje zo zvárania, troska. V každom z týchto prípadov musí byť zariadenie vyčistené  čistou vodou zmiešanou s 
vysoko koncentrovaným čistiacim prostriedkom. Všeobecne aby bola zachovaná záruka je nevyhnutná vykonať nevyhnutné 
ošetrenie, aby sa zabránilo kontaminácii vody nasledujúcimi prostriedkami: 
 Čierne bahno (magnetit - Fe3O4), ktoré sa tvorilo v dôsledku kontinuálnej korózie elektrolytu, ktorá sa vyskytuje v 
akomkoľvek zariadení, ktoré nie je chránené inhibítorom. 
 Červené blato (hrdza - Fe2O3) produkované počas oxidácie. 
 Vápenaté usadeniny sa vytvárajú najmä na najteplejších miestach kotla ústredného kúrenia. 

Kombinácia týchto troch vyššie spomenutých faktorov spôsobuje väčšinu problémov s vykurovacími systémami. 
 Pozor! 
Prítomnosť týchto látok (čierne bahno / červené bahno / vápenaté usadeniny) znamená, že neboli dodržané 
štandardné opatrenia na predchádzanie problémom s vykurovacím systémom. To je jedna z príčin vedúcich k strate 

záruky! 

5.2 Plynové spojovacie potrubie 

Nebezpečenstvo! 
Pri nesprávnej inštalácii hrozí nebezpečenstvo smrti otravou a výbuchom v dôsledku netesnosti uzáverov v 
plynových potrubiach a pripojeniach! Inštaláciu plynových potrubí smie vykonávať iba autorizovaný zástupca. Pri 
inštalácii je potrebné dodržiavať všetky zákonné ustanovenia a miestne predpisy plynárenských distribučných 
spoločností. Pri inštalácii plynového potrubia je bezpodmienečne potrebné dbať na to, aby bolo vypnuté, aby 
nevznikali miesta úniku! 
 
Pozor! 
Maximálny bezpečnostný tlak pre plynový ventil je 60 mbar! Prekročenie tohto limitu tlaku môže spôsobiť 
poškodenie. Pracovný tlak pri fungovaní zemného plynu G20 musí byť 20 mbar! 
 
Pozor! 
Je povinná inštalácia regulátora tlaku na vstupnom okruhu paliva nastaveného na 20 mbar. 
 
 
Pozor! 
V prípade, že sa na plynovom potrubí objaví parazitné napätie, je potrebné  ho izolovať inštaláciou 
elektroizolačného kusu (podľa technických noriem pre plánovanie a realizáciu vstupných systémov zemného plynu). 

 
Kotly ústredného kúrenia modelová rada C38GC - - sú určené pre použitie na GN zemný plyn. Plynové pripojovacie potrubie je 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vnútorným priemerom 12,4 mm. Vstupné potrubie plynu nesmie mať menší priemer ako je 
priemer plynového spojovacieho potrubia KOTLA ÚK. Dodávka plynu musí byť vykonávaná v súlade so všeobecnými platnými 
predpismi pre dodávku plynných palív. 

5.3 Všeobecné pokyny pre vykurovacie zariadenie 

Pri projektovaní systému ústredného kúrenia zohľadnite hydraulické vlastnosti čerpadla, ktorým je vybavený tento model kotla! 
Charakteristika čerpadla je uvedená v kapitole 11.3. 
 
                   Pozor! 

 Pred pripojením kotla ústredného kúrenia starostlivo vyčistite celý vykurovací systém! Týmto spôsobom vylúčite z 
rúrok rôzne úlomky, ako napríklad okuje zo zvárania, troska, konope, tmel, hrdza, sadze a podobne. V opačnom 
prípade môžu tieto látky tvoriť usadeniny v kotly a spôsobiť poškodenie alebo nefunkčnosť. 
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Pozor! 
Na spiatočke inštalácie tepelného okruhu je povinná inštalácia filtra nečistôt! Pri inštalácii spojovacích potrubí je 
bezpodmienečne potrebné ich upínať, aby sa zabránilo netesnostiam! Maximálny povolený pracovný tlak je 3 bar.  
Odporúčaný pracovný tlak je 1,5 baru! 
 
Pozor! 
Kotol ústredného kúrenia je zakázané používať bez  napustenej vody alebo čiastočne naplneného - 
nebezpečenstvo výbuchu! Je zakázané používať kotol ústredného kúrenia, pokiaľ nie je úplne napustený! 

 
Zariadenie je vybavené  7 litrovou  tlakovou expanznou nádobou s tlakom 1 bar. Pred inštaláciou zariadenia skontrolujte, či je 
tento objem dostatočný. Ak nie, musí byť na vratnom potrubí nainštalovaná ďalšia expanzná nádoba. 

 
Pozor! 
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte tlak vo vnútri expanznej nádoby.  
Tlak vo vnútri expanznej nádoby musí byť 0,8 ÷ 1 bar. 

5.4  Všeobecné pokyny pre okruh teplej vody  

Pripojte kotol ústredného kúrenia k inštalácii teplej vody. 
 

Na vstupné pripojovacie potrubie studenej vody je potrebné inštalovať filtre na odtvrdnutie vody a filter na 
mechanické nečistoty! 
 

    Pozor! 
                  Pri inštalácii spojovacích potrubí je bezpodmienečne potrebné ich dotahovať, aby sa zabránilo netesnostiam! 
   Zjavenie tlakových rázov (vstupné tlaky vyššie ako 3-4 bary okrem toho, že sa súčasne aktivujú rýchlo uzatváracie 
kohútiky) môže ovplyvniť komponenty hydraulického okruhu vo vnútri KOTLA ÚK. Odporúčame inštaláciu regulátora tlaku 
nastaveného na 3 - 4 bary! 
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vznikom tlakových rázov alebo použitím vyššieho tlaku, ako je odporúčaný na 
vstupnom okruhu studenej vody! 
  Je zakázané inštalovať jednosmerné ventily na vstupnom okruhu studenej vody! Vstupné potrubie studenej vody v 
okruhu prípravy teplej vody bude vždy otvorené (uzavretie siete sa vykonáva iba aktiváciou kohútikov v odberných miestach), 
aby bola dovolená expanzia vody na tomto okruhu. 

Poznámka! 
Odporúča sa, aby vzdialenosť medzi  kotlom  a najbližším vývodom TÚV  bola minimálne 6 metrov. Inak existuje vždy 
riziko popálenia horúcou vodou. 

 

5.5 Pripojovacie potrubie výstupného potrubia kondenzátu 

Nebezpečenstvo! 
Nebezpečenstvo  nadýchnutia sa nebezpečných plynov! 
Kondenzačné výstupné potrubie nemá byť vodotesne pripojené k použitému  odpadovému  potrubiu. Odporúča  
sa pripojenie cez prerušovač so sifónom namontovaným alebo zabudovaným v stene. Pretože inak by mohlo dôjsť 

v prípade poruchy kotla k úniku nebezpečných plynov a tie by sa mohli dostať dovnútra miestnosti, kde je nainštalovaný kotol 
ústredného kúrenia. 
 
Kvapky kondenzátu v spalinách sa vyzbierajú na dne 
spaľovacej komory a cez sifón sú odvedené do 
kondenzačného výtoku. (Obr.1.5).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 ½  l vody cez otvor komína (Obr. 1.4), aby v kotli 
bola vytvorená zátka z vody – prevencia proti úniku spalín 
do priestoru miestnosti. 
Vedenie výstupu kondenzácie musí smerovať nepretržite smerom dole (aby nevznikali oblasti stagnácie kondenzácie, najmä v 
oblastiach, kde hrozí zamrznutie). Cesta výstupu kondenzácie musí rešpektovať príslušné normy týkajúce sa odpadových vôd. 
 

obr.1.5 

obr. 1.4 
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5.6 Pripojovacie potrubie poistného ventilu 

Pozor! 
Nebezpečenstvo popálenia horúcou vodou! 
 

Odvodový koniec poistného ventila (Obr. 1.5) pripojte hadičkou do odpadu. Inak vzniká riziko zaplavenia za ktoré výrobca 
kotla nezodpovedá. 

5.7 Vstupné potrubie vzduchu / výstupné potrubie spálených plynov 

Kotol nespotrebováva vzduch z priestoru miestnosti v ktorej je inštalovaný. Privedenie spaľovacieho vzduchu odvod spalín je 
smerom z vonkajšieho prostredia. Zariadenie je dodávané z koaxiálnym prívodom spaľovacieho vzduchu a odvodom spalín, 
alebo s duálnym. Štandartne 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.  

 
Pozor! 
Kotol ústredného kúrenia je musí umiestniť  do miestností s riadnym vetraním podľa platných predpisov a normy. 

Pred montážou / inštaláciou, uvedením do prevádzky alebo údržbou alebo opravami si prečítajte technické pokyny. 
Celková dĺžka súosovej súpravy vrátane predĺžení nesmie byť za žiadnych okolností dlhšia ako 3 m (bez prvého kolena). 
Celková dĺžka duálnej súpravy vrátane predĺžení nesmie byť za žiadnych okolností dlhšia ako 5 m (bez prvého kolena). 

 
Nebezpečenstvo! 
Prevádzka kotla bez komínového systému je zakázaná z dôvodu nebezpečia pre ľudský organizmus. Výmena 
komínového systému môže byť vykonaná len autorizovanou osobou. 

5.8 Pripojenie k elektrickej sieti 

Kotol musí byť pripojený na jednofázový rozvod 230V 50Hz s pripojením ochranného vodiča (zeme).  
Zásuvka musí byť zapojená trojvodičovo a ochranný vodič smie mať maximálny odpor 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 dovoľovať úplné odpojenie kotla od elektrickej siete pre prípad opravy a servisu kotla..  
Farebné označenie pripojovacích vodičov je nasledovné: Hnedá = fáza, modrá = nulový vodič, zelenožltá = ochranný vodič 
(uzemnenie).  
Použitá elektrická zásuvka musí byť namontovaná tak, aby užívateľ mohol odpojiť kotol vytiahnutím zástrčky pohodlne a bez 
ďalších nástrojov. 

 
  Pozor! 
  Kotol ústredného kúrenia nie je dovolené montovať s chybnou elektrickou inštaláciou alebo bez uzemnenia. 

 
Nebezpečenstvo! 
Nebezpečenstvo smrti elektrickým prúdom! 
 

5.9  Naplnenie a vypustenie vykurovacieho okruhu 
 

Pozor! 
Naplnenie zariadenia je možné vykonať iba pri zatvorenom ventile plynu. 
Nebezpečenstvo výbuchu pri zapnutí kotla! 
 

Na naplnenie inštalácie sa vykonajú nasledujúce operácie: 
 - namontujte flexibilnú plastovú hadičku = 9mm na 
manuálny odvzdušňovač  (v prípade ak je kotol 
vybavený automatickým odvzdušňovačom)  
- pripojte kotol do elektrickej zásuvky;  
- plniaci ventil kotla (Obr. 1.6) a ventily ÚK a TÚV sú 
otvorené;  
- natlakujte systém na tlak okolo 1,5 baru;  
- uzatvorte plniaci ventil kotla;  
- overte tesnosť vykurovacieho systému. Pokiaľ padá 
tlak je potrebné  zistiť a odstrániť príčinu;  
-odvzdušnite čerpadlo;  
- uveďte čerpadlo do chodu, aby sa systém 
odvzdušnil: dlhým zatlačením J5(MENU/OK) zapnete 
čerpadlo v stave, že kotol je v stave OFF  
(Stand-by);  
Kotol vybavený automatickým odvzdušňovačom: 
Uveďte čerpadlo do prevádzky do doby, že nie je 
počuť žiaden hluk z vykurovacieho systému;                                                                                                                                          
V prípade že kotol nemá automatický odvzdušňovač vypustite vzduch z hlavného výmenníka manuálne; overte tlak v systéme 
a pokiaľ je potrebné pridajte aditíva do vykurovacieho média; overte uzatvorenie odvzdušňovacieho ventilu (v prípade že nie 
je použitý automat), odstavte čerpadlo, zatlačením J5(MENU/OK) alebo prepnite mód prevádzky na ON tlačidlom POWER. 
 - Nastavte činnosť čerpadla (5, 6 alebo 7 m) v závislosti na inštalácii (pozri kapitolu 11.3 strana 30); 
- pokračujte v napĺňaní systému so zapnutou funkciou odvzdušnenia až po 1,1 - 1,5 baru; 
- ohrejte radiátory alebo podlahovku; 
- Podľa vyššie popísaných krokov vykonajte 2 - 3 cykly odvzdušnenia  50 - 60 sekúnd; 
- skontrolujte tlak v systéme uvedený na displeji. Ak je to potrebné, naplňte podľa vyššie uvedených krokov. 
- Vyberte flexibilnú plastovú hadičku 
 

obr. 1.6 
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Pozor! Povinná operácia! 
Skontrolujte správnu funkciu čerpadla, pri zatvorenom ventile plynu . 
Fungovanie kotla so zablokovaným čerpadlom môže viesť k úplnému poškodeniu hlavného výmenníka kotla. 

  
Pozor! Povinná operácia! 
Nesprávne odvzdušnenie inštalácie môže spôsobiť poškodenie hlavného výmenníka kotla. 
 
 
Poznámka! 
Odporúčaný tlak v tepelnom okruhu je 1,5 baru. 
 

Na vypustenie inštalácie sa vykonajú nasledujúce operácie: 
Vypustenie sa vykonáva vypúšťacím ventilom ústredného kúrenia.  
Vypustené miesta musia byť umiestnené na prístupných miestach, aby bolo možné odvádzať vodu.  

Pozor!! 
Pri vypustení KOTLA hrozí nebezpečenstvo popálenia horúcou vodou. 
 

6 Návod na obsluhu 

6.1 Ovládací panel LMC1X pre typy kotlov C38GC25, C38GC29, C38GC35 

Ovládací panel LMC1X (obr. 1.9) sú vybavene kotly typu C38GC25, C38GC29, C38GC35. 
Ovládací panel LMC1X (obr. 1.9) umožňuje vizualizáciu a zmenu parametrov definujúcich fungovanie KOTLA ÚK. Skladá sa to z: 
- 10 klávesov (J1 ÷ J8, J10, J11) - tab.3; 
- LCD displej, na ktorom sú zobrazené komunikačné správy (grafické symboly). Význam 15 typov symbolov je uvedený v 

tabuľke 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Obr. 1.9 Funkcie klávesov na ovládacom paneli  
 
Tabuľka 3: Klávesy ovládacieho panela 
 

Tlačidlo Poznámka Popis: 
J1 P- Používa sa na navigáciu v ponuke: vyberie predchádzajúci parameter. 
J2 P+ Používa sa na navigáciu v ponuke: vyberie nasledujúci parameter 
J3  + Používa sa na zvýšenie hodnoty aktívneho parametra (vybraného) 

J4 - Používa sa na zníženie hodnoty aktívneho parametra (vybraného) 

J5 MENU/OK 
Slúži na vstup do ponuky  
Zapnutie / vypnutie funkcie automatického odvzdušnenia čerpadla (dlhé stlačenie v 
pohotovostnom režime) 

J6 POWER Používa sa na zapnutie / vypnutie napájania 

J7  Používa sa na zmenu režimu zima / leto 

J8 RESET Používa sa na resetovanie riadiacej elektroniky zo stavu chyby 

J10 ibar 
Používa sa na riadenie (zobrazenie) tlaku v kotle (zablokovaná funkcia pre tento 
model). 

J11 LIGHT Používa sa na aktiváciu / deaktiváciu podsvietenia 
 

 

 

 

 

obr. 1.9 LMC1X control panel 
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 Tabuľka 4: Popis grafických symbolov na LCD displeji 

Symbol  Poznámka Popis: 

S1  
Zobrazuje teplotu (° C), nastavenú hodnotu, hodnoty parametrov, orientačné hodnoty, 
rôzne správy („On“, „HELLO“atď.) 

S2  
Zobrazuje informatívne hodnoty, hodnoty parametrov, index parametrov, index počítadla 
chýb 

S4  Zobrazuje moduláciu plameňa 

S5  indikuje stav kotla (OFF = aktívny symbol, ON = neaktívny symbol) 

S6  Označuje prítomnosť plameňa 

S7  Indikuje, či je nastavený prevádzkový režim LETO (aktívny symbol) 

S8  Indikuje, či je nastavený prevádzkový režim ZIMA (aktívny symbol) 

S9    Indikuje prevádzku kotla v režime ÚK ( ústredne kúrenie) 

S10  Indikuje prevádzku kotla v režime TÚV (teplá úžitková voda) 

S11 
 

Označuje podmenu Servis 

S12  Indikuje stav funkcie „Komfort“: aktívny / neaktívny 

S14  Indikuje stav sériovej komunikácie (RS232 s počítačom): aktívny / neaktívny 

S15  Indikuje stav funkcie „Dovolenka“: aktívny / neaktívny. 

S16  Indikuje aktiváciu funkcie ochrany proti zamrznutiu 

S18  Indikuje nízky tlak v kotly (pod 1,0 bar) 

6.2 Popis funkcií a grafických kontext zobrazených na ovládacom paneli LMC1X   

6.2.1 Grafické kontext – zobrazenie chyby E88   

Keď sa kotol zapne, na ovládacom paneli sa zobrazí uvítacia správa "- -", za ktorou okamžite nasleduje 

Chybová správa E88 ( ). 
To znamená potrebu uvedenia do prevádzky u jednej zo servisných spoločností autorizovaných podľa platných zákonov a 
nami schválených, KÖBER SRL.  Ak to chcete urobiť, kontaktujte jednu z partnerských spoločností v rámci vášho regiónu  
uvedených v zozname v záručnom liste alebo na stránke www.jnplyn.sk. Pre testovanie kotla pod tlakom inštalatérom sa tlak 
zobrazuje na analógovom tlakomere namontovanom pod kotlom. 
Odblokovanie chyby E88 vyžaduje: 
 - porušenie ochrannej pečate (plomby) kotla (štítok samodeštrukcie na ľavej strane / predný kryt). 
Kvôli záruke je táto činnosť povolená iba autorizovaným a schváleným partnerom spoločnosti KÖBER SRL. 

6.2.2  Grafické kontext - zapnutie kotla na ovládacom paneli LMC1X 
Pri spustení je kotol v prechodnom stave na 5 sekúnd, ktorý je potrebný na naštartovanie systému. 
Z pohľadu rozhrania s používateľom existujú dva rôzne režimy činnosti, ktoré závisia od stavu kotla: 

- v prípade, že pred odpojením dosky od siete bol kotol v polohe „ZAPNUTÉ“, potom symbol S1 (vysoké 
písmena) zobrazí správu „HELLO“ (pozri obrázok 6.2.1);   

- v prípade, že pred odpojením dosky od siete bol kotol „VYPNUTÝ“, potom na displeji sa v ľavo dole zobrazí pohotovostný režim 
(pozri obrázok 6.2.2); 

6.2.3 Ovládací panel funkcie LIGHT LMC1X 

LIGHT tlačidlo ( J11 obr.1.9) Slúži na zapnutie / vypnutie podsvietenia, okrem spustenia  a zobrazenia chýb. 
 

6.2.4 Grafické kontext - Pohotovostný režim ovládací panel LMC1X 

Tento kontext je spojený s neaktívnym stavom /stavom čakania. V pohotovostnom stave sú všetky 
požiadavky na vykurovanie alebo prípravu TÚV ignorované. 

Výnimka z tohto pravidla je: funkcia ochrany proti zamrznutiu ( generované hodnotovou systémovou teplotou vody nižšou ako 9 
° C, ktorá spustí kotol do prevádzky, aby sa zabránilo zamrznutiu kotla. 

Vstup a výstup z tohto režimu stlačení tlačidla POWER najmenej na jednu sekundu. Prepínanie medzi týmito dvoma ponukami, 
ktoré nastavuje, stav kotla v polohe OFF alebo ON. J6 - Tlačidlo POWER je možné aktivovať v akomkoľvek inom menu pre 
zabezpečenie vypnutia kotla napr. pri nezvyklej prevádzke . 

Možné akcie: 
- POWER – prepínanie medzi ON / OFF; 
- RESET – slúži na vynulovanie možných chýb. 
Obrázok 6.2.3 je príkladom displeja v pohotovostnom stave (tlak kotla 1,2 bar) 

6.2.5 Grafický kontext – prevádzka podržaná (ON) ovládací panel LMC1X 

Stav prevádzka podržaná(ON) je spojený so stavom prevádzky kotla, ale momentálne nehorí . V tomto stave sú všetky pohony 
kotla aktívne a všetky požiadavky na horenie sú akceptované, pokiaľ nie je prítomná chyba. V tomto stave môže užívateľ 
vizualizovať všetky informácie o kotle a vykonať požadované nastavenia. 
Možné akcie: 
- MENU/OK – aktivuje užívateľské menu; 
- POWER – zapína / vypína kotol; 
- IN/SU – vyberie spôsob prevádzky ZIMA / LETO; 
- INFO - mení informácie zobrazené symbolom S1 (tlak, teplota kúrenia, teplota TÚV); 

Obr. 6.2.2 

Obr.6.2.3 

Obr.6.2.1 
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- LIGHT – zapína / vypína podsvietenie displeja; 
- RESET - slúži na resetovanie chýb. 

6.2.6 Grafický kontext - ovládací panel používateľskej ponuky LMC1X 

Pokiaľ ste v stave prevádzka, zatlačením J5 (MENU/OK) sa dostanete do užívateľského menu. V tomto menu môže užívateľ 
nastaviť hlavné parametre prevádzky kotla a zapnúť / vypnúť rôzne funkcie kotla, ako napríklad: 
- teplota vykurovania vykurovacieho okruhu; 
- teplota vody v okruhu TÚV; 
- zapnutie / vypnutie funkcie „Komfort“; 
- zapnutie / vypnutie funkcie „Dovolenka“. 
Príklad - zmena teploty na vykurovacom okruhu. 
Stlačením klávesu J5 (MENIU/OK), všetky predchádzajúce symboly na displeji sú deaktivované, 

symboly S10, S11, S12 a S15 sú aktivované, symbol S9 ( )bude blikať, a na symbole S1 sa zobrazí 
žiadaná hodnota teploty vo vykurovacom okruhu (obrázok 6.2.4. ) 
Zmena hodnoty sa vykonáva pomocou zatlačenia tlačidla (+) a J4(–)kým nenavolíte požadovanú hodnotu . Ak chcete prejsť 
na nasledujúci alebo predchádzajúci parameter, stlačte tlačidlá J1(P+) alebo J2(P) až kým nenavolíte požadovaný parameter 
ktorý chcete zmeniť  . 
 V prípade symbolu SERVIS( ),stlačením tlačidla J3(+) a J4(–)sa nevykoná žiadna zmena. 
Činnosti a zmena parametrov súvisiacich so symbolom ( )je popísaná v servisných návodoch a je určená len pre servisného 
technika. Vrátiť sa z USER MENU (UŽÍVATEĽSKÉ MENU ) do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo J1(P-) kým nie je aktívny symbol S9 

( ),alebo stlačte tlačidlo J2 (P+) kedy je aktívny symbol S15( ).Pokiaľ nie je užívateľská aktivita (nie je stlačené žiadne 
tlačidlo) po 240 sekundách sa menu vráti automaticky na hlavné menu. 

Upozornenie: pokiaľ ste zmenili akýkoľvek parameter v rámci USER MENU ( UŽÍVATEĽSKÉ MENU ), uloží sa do pamäte. 

 Možné akcie: 
- "P+" - prejde na nasledujúci parameter / funkcia ponuky. Používa sa tiež na opustenie aktuálneho menu opakovaným 
stláčaním, kým sa nezmení kontextové menu; 
- "P-" - prejde na predchádzajúci parameter / funkciu ponuky. Používa sa tiež na opustenie aktuálneho menu opakovaným 
stláčaním, kým sa nezmení kontextové menu; 
- "+" - zvyšuje aktuálnu hodnotu parametra; 
- "–" - znižuje aktuálnu hodnotu parametra; 
Na zvýšenie efektívnosti ponuky sa na vyššie uvedenom obrázku zobrazujú symboly, ktoré tvoria ponuku, keď USER MENU ( 
UŽÍVATEĽSKÉ MENU )  je aktívne. Aktuálny symbol je zvýraznený blikajúcim zobrazením. 

6.2.7 Grafický kontext - ovládací panel podmenu SERVIS LMC1X 

V Servis podmenu je možné zobraziť, zmeniť / skontrolovať rôzne funkčné parametre kotla ústredného kúrenia. Do tejto 
podponuky majú prístup iba servisní pracovníci autorizovanej spoločnosti. 

6.2.8 Grafický kontext - podponuka DOVOLENKA ovládací panel LMC1X 

Ak je aktivovaná funkcia DOVOLENKA (  ), KOTOL nezohľadňuje teplotu nastavenú ako vykurovací režim. V tomto, prípade 
sa vykurovací cyklus v režime vykurovania vypína na 50 ° C a znovu sa spustí pri 35 ° C. Táto funkcia nemôže byť aktívna 
súčasne s funkciou Komfort. Funkcia Komfort má prednosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.2.4 
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6.3 Ovládací panel LMC1112-15 pre verzie kotlov C38GC25-P, C38GC35-CH1, C38GC35-CH2 
Ovládací panel LMC1112-15 (obr. 1.10) je vybavený iba verziami kotla C38GC25-P, C38GC35-CH1, C38GC35-CH2 
Ovládací panel LMC1112 (obr. 1.10) umožňuje vizualizáciu a zmenu parametrov definujúcich fungovanie kotla ústredného 
kúrenia. Skladá sa to z: 
- 8 klávesov (J1 ÷ J8) - tab.5 
- LCD displej, na ktorom sú zobrazené komunikačné správy (grafické symboly). Význam 10 typov symbolov (S1 ÷ S10) je 

uvedený v tab.6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabuľka 5: Klávesy ovládacieho panela 

Tlačido Poznámka Popis: 
J1 CH + Používa sa na zvýšenie nastavenej teploty ÚK alebo na navigáciu v podmenu inštalácie. 
J2 CH - Používa sa na zníženie nastavenej teploty ÚK alebo na navigáciu v podmenu inštalácie. 

J3 DHW + 
Používa sa na zvýšenie nastavenej teploty v okruhu teplej vody alebo hodnoty aktuálneho 
parametra v podponuke inštalácie 

J4 DHW - 
Používa sa na zníženie nastavenej teploty v okruhu teplej vody alebo hodnoty aktuálneho 
parametra v podponuke inštalácie 

J5 POWER Slúži na zapnutie / vypnutie kotla 
J6 RESET Používa sa na resetovanie elektronickej riadiacej dosky z chybového stavu 

J7  Používa sa na zmenu režimu zima / leto 

J8 LIGHT Používa sa na aktiváciu / deaktiváciu podsvietenia 
 
Tabuľka 6: Popis grafických symbolov na LCD displeji 

Symbol Poznámka Popis: 

S1  
Zobrazuje teplotu (° C), nastavenú hodnotu, hodnoty parametrov, informatívne hodnoty, 
rôzne správy („On“, „SP“, „Co“, „EI“, „SI“ atď.) 

S2  Zobrazuje informatívne hodnoty, hodnoty parametrov, tlak 

S3  indikuje stav kotla (OFF = aktívny symbol, ON = neaktívny symbol) 

S4  Označuje prítomnosť plameňa 

S5  Indikuje, či je nastavený prevádzkový režim LETO (aktívny symbol) 

S6  Indikuje, či je nastavený prevádzkový režim ZIMA (aktívny symbol) 

S7  Indikuje prevádzku kotla v režime ÚK ( ústredne kúrenie) 

S8 
 

Indikuje prevádzku kotla v režime TÚV (teplá úžitková voda) 

S9  indikuje, že symbol S2 zobrazuje hodnotu tlaku ÚK (aktívny symbol) 

S10 
 

Ukazuje to, že v pamäti EEPROM bola neuložená zmena parametrov (bliká) 

 

6.3.1 Popis funkcií a grafických kontext zobrazených na ovládacom paneli LMC1112 

6.3.2 Grafické kontext – zobrazenie chyby E88   

Keď sa kotol zapne, na ovládacom paneli sa zobrazí uvítacia správa "- -", za ktorou okamžite nasleduje 

Chybová správa E88 ( ).To znamená potrebu uvedenia do prevádzky u jednej zo servisných spoločností 
autorizovaných podľa platných zákonov a nami schválených, KÖBER SRL.  Ak to chcete urobiť, kontaktujte jednu z 
partnerských spoločností v rámci vášho regiónu  uvedených v zozname v záručnom liste alebo na stránke www.jnplyn.sk. Pre 
testovanie kotla pod tlakom inštalatérom sa tlak zobrazuje na analógovom tlakomere namontovanom pod kotlom. 
Odblokovanie chyby E88 vyžaduje: 
 - porušenie ochrannej pečate (plomby) kotla (štítok samodeštrukcie na ľavej strane / predný kryt). 
Kvôli záruke je táto činnosť povolená iba autorizovaným a schváleným partnerom spoločnosti KÖBER SRL.  

6.3.3 Ovládací panel funkcie LIGHT LMC1112 

Ovládací Panel LMC1112-15 
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LIGHT tlačidlo (J8 obr. 1.10) sa používa na aktiváciu / deaktiváciu funkcie osvetlenia displeja 

6.3.4  Grafický kontext–zapnutie kotla na ovládacom paneli LMC1112 
Pri spustení je kotol v prechodnom stave na 5 sekúnd, ktorý je potrebný na naštartovanie systému.. 
Počas tohto intervalu zobrazí dipleji iba správu „ On ”Na symbole S1 (pozri obrázok 1.14). 

6.3.5 Grafický kontext - Pohotovostný režim ovládací panel LMC1112 
 Tento kontext je spojený s neaktívnym stavom /stavom čakania. V pohotovostnom stave sú všetky 
požiadavky na vykurovanie alebo prípravu TÚV ignorované. Výnimka z tohto pravidla je: funkcia 
ochrany proti zamrznutiu ( generované hodnotovou systémovou teplotou vody nižšou ako 9 ° C, 
ktorá spustí kotol do prevádzky, aby sa zabránilo zamrznutiu kotla. Vstup a výstup z tohto režimu 
stlačení tlačidla POWER najmenej na jednu sekundu. . Prepínanie medzi týmito dvoma ponukami, 
ktoré nastavuje, stav kotla v polohe OFF alebo ON. J5 - Tlačidlo POWER je možné aktivovať v akomkoľvek inom menu pre 
zabezpečenie vypnutia kotla napr. pri nezvyklej prevádzke . 
Možné akcie: 
- POWER – prepínanie medzi ON / OFF; 
- LIGHT – zapína / vypína podsvietenie displeja; 
Obrázok 1.15 je príkladom zobrazenia v pohotovostnom stave (tlak v kotly 1,8 bar). 

6.3.6 Grafický kontext - ovládací panel chybového stavu LMC1112 

 
 Zobrazenie chyby je niekedy spojené so stavom nefunkčnosti / chyby kotla. Existujú tri typy chýb: 
- Kritické chyby: všetky aktivačné / stavové prvky kotla sú neaktívne a všetky požiadavky na horenie sú 
ignorované. Z tohtokritického chybového stavu sa dostanete stlačením klávesu RESET;; 
- Normálne chyby: všetky aktivačné / stavové prvky kotla sú aktívne a akákoľvek požiadavka na horenie 
je ignorovaná. Z normálneho chybového stavu sa dostanete stlačením klávesu RESET; 
-Informatívne chyby: všetky aktivačné / stavové prvky kotla sú aktívne a všetky požiadavky na horenie sú akceptované. 
Opustenie informačného stavu sa uskutoční automaticky, keď zmizne príčina chyby. V tejto súvislosti bliká na displeji správa s 
chybovým kódom. 
Možné akcie: 
- RESET – slúži na resetovanie chýb. 
- LIGHT - zapína / vypína podsvietenie displeja - možné iba vtedy, ak nie je kotol v stave kritickej chyby. 
Obrázok 1.16 je príkladom zobrazenia chyby (v našom prípade E20). 

6.3.7 Grafický kontext - ovládací panel prevádzka  LMC1112 
Stav prevádzka je spojený so stavom prevádzky kotla, ale momentálne nehorí . V tomto stave sú 
všetky pohony kotla aktívne a všetky požiadavky na horenie sú akceptované, pokiaľ nie je prítomná 
chyba. V tomto stave displej zobrazuje tlak a teplotu, ako aj prevádzkový režim leto / zima. 
Možné akcie: 
- POWER - prepínanie medzi ON / OFF; 
- IN/SU – vyberie spôsob prevádzky ZIMA / LETO; 
- LIGHT - zapína / vypína podsvietenie displeja; 
- CH+ - zobrazenie a nastavenie maximálnej teploty ÚK; 
- CH- - zobrazenie a nastavenie minimálnej teploty ÚK; 
- DHW+ - zobrazenie a nastavenie maximálnej teploty teplej vody; 
- DHW- - zobrazenie a nastavenie minimálnej teploty teplej vody. 
Obrázok 1.17 je príkladom zobrazenia v prevádzka podržaná (tlak vo vykurovacom zariadení je 1,4 bar, pracovný režim je letný a 
teplota v zariadení je 17 ° C.   

6.3.8 Grafický kontext - fungujúci ovládací panel stavu LMC1112 
Tento stav je spojený s prítomnosťou plameňa alebo s funkciou obehového čerpadla Kotla. V tomto stave sú aktívne všetky 
aktivačné / stavové prvky kotla a požiadavka na horenie je prijatá. Na displeji sa zobrazuje okamžitá teplota v okruhu, 
ktorý spĺňa požiadavku (ohrev teplej vody - symboly S5 alebo S6), bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť plameňa, 
tlak vo vnútri kotla a prevádzkový režim leto / zima. 
 Možné akcie: 
- POWER - prepínanie medzi ON / OFF; 
- IN/SU - vyberie spôsob prevádzky ZIMA / LETO; 
- LIGHT - zapína / vypína podsvietenie displeja; 
- CH+ - zobrazenie a nastavenie maximálnej teploty ÚK; 
- CH- - zobrazenie a nastavenie minimálnej teploty ÚK; 
- DHW+ - zobrazenie a nastavenie maximálnej teploty teplej vody; 
- DHW- - zobrazenie a nastavenie minimálnej teploty teplej vody. 
Obrázky 1.18 a 1.19 sú dva príklady grafického zobrazenia tohto kontextu. Obrázok 1.18 - tlak v kotly je1,8 
bar, kotol je v zimnom režime, je prítomný plameň, požiadavka na vykurovanie je uspokojená a okamžitá 
tepelná teplota je 43 ° C; 
Obr. 1.19 - tlak vkotly 1,7 baru, kotol je nastavená na zimný režim, je prítomný plameň, kotol dodáva teplú 
vodu a okamžitá teplota teplej vody je 53 ° C. 

6.3.9 Grafický kontext - úprava funkčných parametrov ovládacieho panela LMC1112 
Úpravu hlavných funkcií kotla ( teplota ÚK, teplota teplej vody) je možné vykonať v čakajúcom aj funkčnom stave.Keď 
vstúpime do stavového zobrazenia týchto hodnôt, zobrazí sa posledná nastavená hodnota. Iba v čase, kedy sa nastavená 
hodnota zobrazuje, môžeme meniť jej hodnotu. Prakticky v ktoromkoľvek okamihu fungovania kotla stlačením J1 (CH+) alebo 
J2 (CH-) sa zobrazí nastavená hodnota teploty ÚK, ktorú je možné zmeniť. 

 Podobne kedykoľvek v okamihu fungovania kotla stlačte tlačidlo J3 (DHW+) alebo J4 (DHW-) sa zobrazí 
nastavená hodnota teploty teplej vody, ktorú je možné zmeniť. 
Počas vykonávania týchto nastavení bude displej zobrazovať hodnotu nastavenej teploty (teplota ÚK 
alebo teplá voda), tlaku v zariadení a prevádzkového režimu kotla (zima / leto). Prechod z tohto režimu 
nastavenia sa vykoná automaticky, ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu najmenej 3 sekúnd.  

obr.1.14 

obr.1.15 
 

obr.1.16 

obr.1.17 
 

obr.1.18 
 

obr.1.19 
 

obr.1.20 
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Obrázky 1.20 a 1.21 sú dva príklady zobrazenia teploty v režime nastavenia. 
Obrázok 1.20 - tlak v kotly je 1,8 bar, kotol je nastavená na zimný režim, nastavená hodnota teploty 
ÚK je 42 ° C; 

Obrázok 1.21 - tlak v kotly je 1,6 baru, kotol je nastavená na zimný režim, nastavená hodnota teploty 
teplej vody je 60 ° C. 

7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

 
Nebezpečenstvo! 
Uvedenie do prevádzky je dovolené iba autorizovaným technikom. 
Aby ste mohli čo najdlhšie využívať všetky funkcie kotla, odporúča sa vykonať všetky nižšie popísané práce. 
 
 
 
Nebezpečenstvo! 
Nebezpečenstvo smrti zásahom elektrickým prúdom! 

 

7.1 Kontrola pred spustením 
Pri uvádzaní do prevádzky je potrebné vykonať nasledujúce kroky: 
 

Tab. 7.1 Pracovné kroky pre uvedenie do prevádzky 

Č. Pracovný stav 
Vykonáva sa: 

Pri uvedení do 
prevádzky 

1.  Skontrolujte stav pripojenia sady na prívod / odvod vzduchu  

2.  Meranie parametrov napájania  

3.  Skontroluste pripojenie kotla k elektrickej sieti  

4.  Skontrolujte tlak v expanznej nádobe  

5.  Skontrolujte prítomnosť magnetického filtra na spiatočke inštalácie  

6.  Naplnenie vykurovacieho systému  

7.  Dodávku plynu  

8.  Spustenie kotla  

9.  Úprava palivovej zmesi a množstva  

10. Meranie statického tlaku a tlaku dynamického privádzaného plynu  

11. Maximálny výkon na ÚK a TÚV v závislosti od inštalácie  

12. Nastavenie otáčok čerpadla podľa požiadaviek na inštaláciu (z výroby nastavené na 5 m)  

13. Nastavenie ďalších funkcií  

14. Inštalácia izbového termostatu a vonkajšieho snímača   

15. 
Skontrolujte prítomnosť zmäkčovacieho filtra + nečistôt na vstupnom okruhu teplej 
úžitkovej vody 

 

16. Skontrolujte funkčnosť bezpečnostných prvkov  

17. Vykonajte skúšku tesnosti výfukového systému  

18. Vykonajte skušku tesnosti plynu  

19. Bezpečne odstavte kotol  

20. Školenie používateľov  

7.2 Spustenie kotla a výber prevádzkového režimu: 

7.2.1 Spustenie kotla (ovládací panel LMC1X a ovládací panel LMC1112) 

Pre zapnutie kotla stlačte tlačidlo POWER obr. 1,9 alebo 1,10. 

7.2.2 Voľba prevádzkových režimov kotla ústredného kúrenia  

Voľba  režimu zima / leto 

Stlačením tlačidla J7  (  ) funkčný režim je možné prepnúť zo zimného na letný alebo naopak. Toto bude zobrazené na 
displeji, symbol S7 / S8 bude aktivovaný. 
Nastavenie teploty na tepelnom okruhu (ÚK) 
Nastavenie teploty sa vykonáva stlačením J5 (MENU/OK) a stlačením J1(P-) alebo J2(P+) až po symbol S9 ( )bliká, a symbol S1 
zobrazuje teplotu ÚK. Na zväčšenie / zmenšenie použite tlačidlá "+" a "–". 
Nastavenie teploty vody v okruhu teplej vody (TÚV) 

Nastavenie teploty sa vykonáva stlačením J5 (MENU/OK) a stlačením J1(P-) alebo J2(P+) až po symbol S10( )bliká, a symbol 
S1 zobrazuje teplotu TÚV. Na zväčšenie / zmenšenie použite tlačidlá "+" a "–". 

7.2.3 Príprava teplej vody prietokom (TÚV) 

KOTOL môže ohrievať TÚV v obidvoch ročných obdobiach - v zime aj v lete.V režime „zima“ má požiadavka na TÚV prednosť 
pred požiadavkou na kúrenie. KOTOL môže ohrievať TÚV prietokom alebo cez vrstvený zásobník s dobíjacím čerpadlom  TÚV 
(vrstvený zásobník  sa kupuje osobitne). Minimálny prietok teplej vody ktorý vie kotol rozpoznať je 2,4 l / min. Odporúčaný 
prietok je približne 7-8 l / min. 

obr.1.21 
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Ak kotol pracuje s nízkym prietokom, kotol pracuje nepretržite pri minimálnom výkone, pokiaľ je teplota teplej vody pod 
prahovou hranicou 63 ° C. Keď teplota teplej vody dosiahne spomínanú hranicu 63 ° C, horák sa odstavý a k novému horeniu 
dôjde, keď je teplota teplej vody nižšia ako hranica 60 ° C. 
Keď kotol pracuje s vysokými prietokmi, bude teplota teplej vody opačná ako prietok teplej vody, alebo nižšia ako nastavená 
teplota.  
Pri príprave TÚV môže byť nastavená funkcia KOMFORT Táto funkcia umožňuje čo najskôr dodať teplú vodu a zároveň udržiavať 
teplý kotol. Ak je táto funkcia aktívna, kotol sa spustí, keď sa teplota teplej vody rovná nastavenej teplote teplej vody; kotol sa 
zastaví, keď je teplota teplej vody o 8 ° C (pevná hodnota) vyššia ako nastavená teplota teplej vody. 
 Pokiaľ sa TÚV neodoberá dlhšie ako 1 hodinu, KOMFORT funkcia  sa automaticky deaktivuje. Aktivácia / deaktivácia funkcie sa 

vykonáva stlačením J5 (MENU/OK) stlačenie tlačidla J1 (P-) alebo J2(P+) tlačidla, kým sa nezobrazí symbol S12( )bliká. 
Stlačte J3 (P+) alebo J4(P-) na aktiváciu / deaktiváciu.  

7.2.4 Príprava teplej vody cez zásobník (TÚV) 

Kotly typu C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35  môžu ohrievať teplu vodu cez vrstvený zásobník s dobíjacím čerpadlom  
TÚV. Kotol typu  C38GC35-CH1 môže ohrievať teplu vodu cez nepriamoohrevným zásobníkom. (pozri kapitolu 11 ).Kotly môžu 
pracovať týmto spôsobom v obidvoch ročných obdobiach („zimné“ a „letné“). 
Požiadavka na ohrev TÚV má prioritou na ohrev v AT režime. V prípade ak je ohrev TÚV cez vrstvený zásobník s dobíjacím 
čerpadlom TÚV , požiadavka na TÚV je vyvolaná snímačom prietoku TÚV, ktorý aktivuje dobíjacie čerpadlo TÚV . Kotol bude 
pracovať v režime TÚV, keď teplota vody v zásobníku klesne pod hodnotu nastavenú používateľom 
a aktivuje sa dobíjacie čerpadlo TÚV. Na homogenizáciu teploty vody v kotle bude čerpadlo kotla ešte chvíľu pracovať 
(indikované parametrom SP: 17) po každom spaľovacom cykle. Užívateľ nastaví teplotu TÚV na vrstvenom zásobníku. Kotol 
bude dodávať teplú vodu na 70 ° C. V prípade nepretržitej prevádzky kotla na minimálny výkon v režime TÚV môže teplota 
vody v kotle prekročiť hodnotu 70 ° C. Preto je z bezpečnostných dôvodov horák vypnutý (plynový ventil bude zatvorený), keď 
je kotol v prevádzke teplota vody dosiahne 73 ° C (pevná hodnota); obehové čerpadlo bude naďalej v prevádzke. Nové 
zapalevanie sa uskutoční po poklese teploty vody pod 70 ° C.  
V prípade, že je kotol nakonfigurovaný na prácu s nepriamoohrevným zásobníkom, požiadavka na TÚV je vyvolaná poklesom 
teploty na snímači teploty v zásobníku, teplota TÚV sa nastavuje na kotly. Po pripojený snímača zásobníka sa automaticky  
aktivuje funkcia ANTILEGIONELLA. To znamená, že teplota zásobníka sa udržuje na zvýšenej teplote ( 65 ° C ) po dobu jednej 
hodiny, každý týždeň. 

7.2.5 Prevádzka vykurovanie ÚK 

Kotol pracuje v tomto režime len prevádzkovom móde "zima". Pre výber typu vykurovania (podlaha alebo radiátory) 
kontaktujte autorizovanú servisnú spoločnosť. 
Ak je k elektronickej doske pripojený termoregulátor, KOTLY fungujú v tepelnom režime iba vtedy, keď je okolitá teplota nižšia 
ako nastavená teplota v termoregulátore. 

7.2.6 Prednastavené funkcie súvisiace s bezpečnosťou kotla 

1. Funkcia ochrany proti zamrznutiu. Ak teplota v zariadení klesne pod 9 ° C, systém zapne kúrenie pri minimálnom výkone, 
kým teplota 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.  
Výhody:  
a) zabraňuje tomu, aby sa voda s vysokou teplotou ostala vo vnútri hlavného výmenníka. Týmto spôsobom sa výrazne redukujú 
vápenaté usadeniny. 
b) zabraňuje varu vody vo vnútri hlavného výmenníka v intervale po horení. Výsledkom týchto výhod je ochrana hlavného 
výmenníka. 
3. Protiblokovací systém čerpadla a trojcestný ventil. 
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. 
4. Dodatočné vetranie 
Po každom zhasnutí plameňa (normálnom ukončení horenia), zostane ventilátor 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.  
5. Funkcia prevencie voči baktérii "Legionella"  
Keď sa v zásobníku pripravuje teplá voda, automaticky sa aktivuje funkcia ANTILEGIONELLA. Táto funkcia znamená, že teplota 
vody v zásobníku sa udržuje raz týždenne na hodnote 65 ° C. 
6. Funkcia odvzdušnenia 
Táto funkcia sa aktivuje vždy, keď sa kotol vypne a zapne (zámerne používateľom alebo neúmyselne poklesom napätia) na 450 
sekúnd. Funkcia sa aktivuje, iba ak je pri prerušení napájania kotol nebol vo vypnutom stave a je splnená tlaková podmienka 
(minimálne 0,7 bar v ÚK). 
 

7.3 Vypnutie kotla z bezpečnostných dôvodov 
Ak užívateľ spozoruje abnormálne fungovanie zariadenia, opakovane sa zobrazujú chybové kódy alebo ak nechápe činnosť 
kotla ústredného kúrenia, musí užívateľ okamžite a za maximálnych bezpečnostných podmienok prerušiť činnosť kotla. Na tento 
účel musí používateľ vykonať nasledujúce operácie: 
- Stlačte tlačidlo POWER a prerušiť fungovanie KOTLA; 
- Odpojte kotol ústredného kúrenia od hlavného elektrického vedenia odpojením (ak je to možné); 
- Prerušte dodávku plynu – zatvorte plynový ventil; 
- Zatvorte prívody studenej vody , teplej vody a kúrenia pod kotlom; 
- Po bezpečnom vypnutí kotla kontaktujte servis. 
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7.4 Školenie používateľov 

Odborný personál uvádzajúci KOTL do prevádzky je povinný poučiť používateľa o nasledujúcich aspektoch: 
1. Zapnutie a vypnutie kotla a kontrolou nasledujúcich prvkov: 
- pripojenie na elektrickú energiu; 
- prípojka na palivo (plyn); 
- napájanie a plnenie tepelného okruhu ÚK; 
- plniaci ventil KOTLA musí byť zatvorený; 
- tlak v zariadení odčítaním z ovládacieho panela ( 1,5 bar ) ; 
- ventily kotla na UK , SV a TÚV otvorené. 
2. Spôsob fungovania KOTLA a možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Musí byť vysvetlený aj každý kláves a symbol na 
ovládacom paneli. 
3. Varujte užívateľa, že pokles tlaku vody v systéme je spôsobený stratou vody v okruhu, ktoré je potrebné pred ďalším použitím 
KOTLA  opraviť. 
4. Varovať používateľa pred prácami vykonanými na systémoch vstupu / výstupu vzduch / plyny. Varujte používateľa ich 
zmena je prísne zakázaná.  
5. Odporúča sa, aby si používateľ nechal KOTOL prezrieť autorizovanou osobou najmenej raz ročne (servisná prehliadka).  
6. Varujte používateľa pred opatreniami, ktoré je potrebné prijať proti zamrznutiu. 
7. Predajte používateľovi používateľskú príručku kotla ústredného kúrenia.  
Na konci školenia je potrebné podpísať záručný list, ktorým užívateľ podpisuje, že si je vedomý správneho spôsobu používania 
kotla ústredného kúrenia. . 
Toto vyhlásenie podpisuje aj oprávnená osoba, ktorá uviedla do prevádzky kotol ústredného kúrenia. 
Oprávnená osoba, ktorá uvedie KOTOL do prevádzky, má právo odmietnuť podpísať záručný list KOTLA, ak spozoruje chyby 
inštalácie a záručný list nepodpíše, pokiaľ nebudú odstránené.  

7.5 Podmienky kvality a záruky  

Spoločnosť KÖBER SRL - VADURI BRANCH ako výrobca zaručuje správne fungovanie kotla ústredného kúrenia, ak sú dodržané 
VŠETKY podmienky pre inštaláciu, uvedenia do prevádzky, použitie a periodické servisne prehliadky stanovené v „Záručnom 
liste“ vydanom výrobcom a podpísanom autorizovaná spoločnosť za prítomnosti príjemcu  pri zakúpení produktu. 
Záručný list, ktorý sa dodáva s produktom, podrobne popisuje všetky limity záruky. Dôsledne postupujte podľa pokynov v 
záručnom liste a pred hlásením akejkoľvek poruchy kotla sa uistite, či sú všetky pripojenia  inštalácie v požadovanej kvalite! 

 
Pozor! 
Nedodržanie podmienok uvedených v záručnom liste vedie k strate záruky. 

 

8 KONTROLA A ÚDRŽBA 

8.1 Intervaly prehliadok a údržby  

Pravidelné technické prehliadky sú povinné vykonávať v súlade s platnými zákonmi. V záručnej dobe KOTLA bude pravidelná 
technická kontrola vykonávaná spoločnosťami autorizovanými spoločnosťou KÖBER SRL. Z dôvodu zabezpečenia trvalej 
dostupnosti, bezpečnosti fungovania, efektívnosti a predĺženej životnosti sa odporúča, aby každoročne vykonala technickú 
kontrolu autorizovaná schválená spoločnosť. Preto vám odporúčame podpísať zmluvu o servise a údržbe. 
Odporúča sa, aby sa táto kontrola vykonala po vykurovacej sezóne, aby bol kotol pripravený na budúcu vykurovaciu sezónu. 
 

Nebezpečenstvo! 
Kontroly, údržbu a opravy smú vykonávať iba technici autorizovaní a odsúhlasení spoločnosťou KÖBER SRL VADURI 
BRANCH. 
Absencia kontrolných a údržbových prác môže mať za následok materiálne a fyzické škody. 

 
 Aby ste mohli využívať všetky funkcie KOTLA po dlhšiu dobu, odporúčame vám používať originálne náhradné diely.  
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8.2 Údržbárske práce 

Pre zaistenie dokonalého stavu produktu je potrebné dodržiavať nasledujúce kroky údržby: 
Tab.8.1Pracovné kroky pre údržbárske práce 

 
Č. 

 
Pracovný stav 

Urobiť: 
Všeobecné 
(vždy) 
 

Podľa potreby 

1. Odpojenie siete a uzatvorenie plynu •  

2. Vypustenie vody z kotla, vyčistenie sifónu, pretesnenie •  

3. Kontrola a čistenie primárneho výmenníka •  
4. Kontrola zapaľovacej a ionizačnej elektrody •  
5. Skontrolujte tlak v expanznej nádobe  • 
6. Overenie funkcie sekundárneho výmenníka tepla  • 
7. Overenie funkcie prietokomera •  
8. Overenie tesnosti a pripojenia na obvody ÚK a TÚV •  
9. Overenie funkčnosti bezpečnostných prvkov •  
10. Overenie elektrických spojov •  
11. Overenie tesnosti celého systému •  
12. Overenie uzatváracej schopnosti guľových ventilov •  
13. Overenie tesnosti plynovej prípojky (detektor plynu) •  

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

 

9 Chybové signály 
Možné chyby systému signalizujú nasledujúce kódy, ktoré sa zobrazia na displeji.Význam chybových signálov, ktoré sa 
zobrazujú na displeji: 
   Kód     Trieda Nezávislý 

Význam Odstránenie 

E01 C ÁNO 
- problém napájania; 
- spojenie medzi elektronickou doskou a sieťovou zásuvkou nie je 
správny a vytvárajú nedokonalé kontakty. 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E02 C NIE 

- porucha elektronickej dosky v dôsledku elektromagnetického 
rušenia vonkajšiehonapájacieho systému kotla. Na rovnakom 
elektrickom okruhu ako kotol sú aj spotrebiče generujúce také 
rušenie: práčka, klimatizácia alebo iné spotrebiče. 
- porucha elektronickej dosky v dôsledku nadmernej vlhkosti vo 
vnútri elektronickej 
skrinky (nie sú dodržané podmienky prostredia pre inštaláciu 
kotla). 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E04 C NIE 

- poškodenie plochého kábla medzi elektronickou doskou a 
displejom; 
- tlačidlá na displeji uzamknuté (manuálne alebo mechanicky 
uzamknuté na strane displeja). Akékoľvek tlačidlo stlačené na 
viac ako 17 sekúnd zobrazí displej E04. 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E06 C NIE 
- Časté resetovanie elektronickej dosky. Za 3 hodiny viac ako 75 
krát autoreset, kvôli tomu, že napájanie nie je v parametroch. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E07 N NIE 
- Parametre výrobcu a / alebo inštalačného programu EEPROM 
sú poškodené z dôvodu nedostatočnej komunikácie medzi 
procesormi. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E08 C ÁNO 

- Inštalačný parameter EEPROM je poškodený z dôvodu 
nesprávneho zapojenia napájacieho obvodu 230 V. Medzi 
elektronickou doskou a zdrojom napájania alebo iným prvkom 
napájaným 230 V. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E10 N NIE 

- tlak vody v systéme je nižší ako 0,8 baru ; 
- tlak vody v systéme je vyšší ako 3,5 baru ; 
- napájací kábel snímača tlaku s nedokonalým alebo 
prerušeným kontaktom; 
- nesprávny signál snímača tlaku (dekalibrácia). 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E11 N ÁNO 
Rýchle zvýšenie teploty výstupnej vody (nízky prietok alebo 
blokovanie čerpadla) 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E13 N NIE 

Príliš vysoký rozdiel teploty výstupu / spiatočky spôsobený: 
vzduchom v zariadení; 
Prietok ÚK príliš nízky; nízky inštalačný tlak; snímač teploty vadný. 
 

   Autoreset po zaniknutí príčiny 
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Kód Trieda Nezávislý                                                  Význam                  Odstránenie 

E20 C ÁNO 

- Nepodarilo sa zapáliť  (porucha plameňa po 3 pokusoch o 
zapálenie) spôsobená: 
- problémy v plynárenskej sieti: nedostatok plynu; nízky tlak plynu 
v sieti; plynomer /chybné regulátory siete; prítomnosť kondenzátu 
(vody) v spaľovacom plyne; 
- problémy s prvkami spaľovacieho okruhu kotla: prípojky / 
elektródy / zapaľovací transformátor / doska; Špecifické 
kondenzačné kotly: problémy s odtokom kondenzátu. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E22 C ÁNO - Chyba detekcie plameňa , neplatný signál ionizačného prúdu. 
Ručné vynulovanie pomocou 

tlačidla RESET 

E23 C ÁNO - parazitný plameň mimo spaľovacieho cyklu. 
Ručné vynulovanie pomocou 

tlačidla RESET 

E25 C ÁNO 

- Zmena napájacieho napätia / prerušenia / medzery / zmeny 
frekvencie / vyššie /nižšie frekvenčné zmeny ako štandardné 
môžu viesť k trvalému zablokovaniu chyby E25 v závislosti od 
stavu kotla. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E26 C ÁNO 

- Emisie spalín: nesprávne nainštalovaná súprava; s nesprávnou 
dĺžkou alebo sklonom; 
- prerušený zdroj vzduchu; 
- aktivácia termostatu na prehriatie; 
- chybný termostat s nadmernou teplotou. 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E30 N ÁNO Porucha snímača spalín Výpadok 
Ručné vynulovanie pomocou 

tlačidla RESET 

E31 N NIE Porucha výstupného snímača teploty UK    Autoreset po zaniknutí príčiny 

E32 I NIE Porucha snímača spiatočky teploty UK    Autoreset po zaniknutí príčiny 

E35 I NIE Porucha vonkajšieho snímača teploty    Autoreset po zaniknutí príčiny 

E37 N, I NIE Porucha snímača teploty TÚV (prietoková príprava)    Autoreset po zaniknutí príčiny  

E38 N, I NIE Porucha snímča teploty zásobníka (zásobníková príprava)    Autoreset po zaniknutí príčiny 

E40 N NIE Teplota spalín je príliš vysoká 
Resetni manuálne po odstránení 

príčiny 
la 

E41 N NIE Výstupná teplota UK (v režime UK) je príliš vysoká alebo príliš nízka   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E42 I NIE Teplota spiatočky UK (v režime UK) je príliš vysoká alebo príliš nízka   Autoreset po zaniknutí príčiny 

E45 I NIE Vonkajšia teplota je príliš vysoká   Autoreset po zaniknutí príčiny  

E47 N, I NIE 
Teplota TÚV (v prietokovom režime) je príliš vysoká alebo príliš 
nízka 

  Autoreset po zaniknutí príčiny 

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

  Autoreset po zaniknutí príčiny 

E50 N ÁNO 
- Porucha napájania ventilatora 230V  
- Problémy s funkciou. 
 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E51 N ÁNO Chyba v príkaze / stave ventilátora 
Ručné vynulovanie pomocou 

tlačidla RESET 

E52 N ÁNO 
- Nesprávna odozva (spätná väzba) ventilátora  
- napr. neadekvátne nastavené otáčky ventilátora. 
 

Ručné vynulovanie pomocou 
tlačidla RESET 

E88 I ÁNO Potrebné uvedenie do prevádzky Servisným Technikom Kontaktujte Servisného technika 
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10 Výkresy potrebné na montáž a inštaláciu 
11.1.  Typy konfigurácií pre montážnu sadu pre vstup vzduchu / výstup spálených plynov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.   Doporučené minimálne vzdialenosti pre montáž koncentrického odťahu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARÁŽ, atď. 

Č. Typ odťahu odťahové potrubia - minimálna a maximálna dĺžka (m)   Ø (mm) 

1 
C13 Lmin = 1m 

Lmin = 1 m 

Lmax = 3 m 

Lmax = 5 m 

Ø 60/ Ø100  -concentrical 

Ø80 / Ø80 - dual 

2 
C33, C33x Lmin = 1m 

Lmin = 1 m 

Lmax = 3 m 

Lmax = 5 m 

Ø 60/ Ø100  -concentrical 

Ø80 / Ø80 - dual 

3 C43 Lmin = 1 m Lmax = 5 m Ø80 / Ø80 - dual 

4 C53 Lmin = 1 m Lmax = 5 m Ø80 / Ø80 - dual 

5 C83 Lmin = 1 m Lmax = 5 m Ø80 / Ø80 – dual 

6 
C93/C93X Lmin = 1m 

Lmin = 1 m 

Lmax = 3 m 

Lmax = 5 m 

Ø 60/ Ø100  -concentrical 

Ø80 / Ø80 - dual 

H 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
 

30 
 

LEGENDA: 
 
A – vzdialenosť medzi oknami / vent hole = 300mm  
B - vzdialenosť nad oknom / vent hole = 300mm 
C – vzdialenosť vľavo / vpravo od čelného okna / vent hole = 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 

 

11.3. Hydraulická charakteristika čerpadla 

Pri návrhu vykurovacieho system budovy je nutné zobrať do úvahy hydraulickú charakteristiku čepadla. 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Table 6 – Módy prevádzky čerpadla 
UPM3 Flex As 

[m] 
LED 1 
červená 

LED 2 
žltá 

LED 3 
žltá 

LED 4 
žltá 

LED 5 
žltá 

4        
5*         
6          
7         

 
(*)nastavenie z výrobného závodu 
Pre nastavenie inej krivky kontaktujte autorizovanú servisnú spoločnosť. 
 

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

Pokiaľ čerpadlo zaznamená poruchu LED1 zmení farbu zo zelenej na červenú. Pokiaľ je porucha aktívna, zobrazenie chýb je 
dané tabuľkou (7). 
Pokiaľ nastane viacero poruchových hlásení súčasne, zobrazené je to, ktoré má najvyššiu prioritu.   
Tab. 7 Poruchové hlásenia čerpadla 

 
 

Displej Význam 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) 

Elektrická chyba 
Čerpadlo sa zastavilo, prtože napájacie 
napätie je príliš nízke alebo nesprávne 

Overte napätie / 
vymeňte čerpadlo 
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11.4. Schémy fungovania kryté zárukou 

11.4.1 Vykurovanie radiátorov  s prietokovou pripravou TÚV, 

 

11.4.2 Podlahové kúrenie s prietokovou pripravou TÚV, 
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11.4.3 Vykurovanie radiátorov a zásobníková príprava teplej vody ( cez vrstvený zásobník s dobíjacím čerpadlom  TÚV ) 

 

11.4.4 Podlahové kúrenie a zásobníková príprava teplej vody ( cez vrstvený zásobník s dobíjacím čerpadlom  TÚV ) 
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11.4.5 Vykurovanie radiátorov, kotol C38GC35-CH2 (bez 3 – cestného ventilu , iba s prípravou vykurovacieho okruhu) 

 

11.4.6 Podlahové kúrenie, kotol C38GC35-CH2 (bez 3 – cestného ventilu , iba s prípravou vykurovacieho okruhu) 

 
 
 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
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11.4.7 Radiátorové a podlahové kúrenie, kotol C38GC35-CH2 

 

11.4.8 Vykurovanie radiátorov a zásobník na TÚV, kotol C38GC35-CH1 

Kotol C38GC35-CH1 (s 3 – cestného ventilu)  na prípravu ÚK a zásobníkom TÚV 

 

 
 
 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
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11.4.9 Podlahové kúrenie a zásobník na TÚV, kotol C38GC35-CH1 

Kotol C38GC35-CH1 (s 3 – cestného ventilu)  na prípravu ÚK a zásobníkom TÚV 

 

11.4.10 Kombinované vykurovanie radiátory a podlahové kúrenie a zásobník na TÚV, kotol C38GC35-CH1 

Kotol C38GC35-CH1 (s 3 – cestného ventilu)  na prípravu ÚK a zásobníkom TÚV 

 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
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11.4.11 Vykurovanie radiátorov, zásobník na TÚV a solárny panel, kotol C38GC35-CH1 

 

11.4.12 Podlahové kúrenie, zásobník na TÚV a solárny panel, kotol C38GC35-CH1 

 



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA CENTRÁLNY VYKUROVACÍ KOTOL TYPU C38GC25; C38GC25-P; C38GC29; C38GC35; C38GC35-CH1; C38GC35-CH2 
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11.4.13 Kombinované vykurovanie, zásobník na TÚV a solárny panel, kotol C38GC35-CH1 

 
 

 


