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1. ÚVODOM

1.1BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DODRŽUJTE PREDPISY OBSIAHNUTÉ V TOMTO MANUÁLE.  INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 
EXPLÓZIE  ČO  MôŽE  VIESŤ  K  MAJETKOVEJ  ÚJME,  K  ZRANENIU,   DOKONCA   AŽ  K 

SMRTEĽNÉMU ZRANENIU. 

 
 

POZOR! PLYNOVÉ ZARIADENIA MôŽE INŠTALOVAŤ LEN NA TO OPRÁVNENÁ OSOBA. JE V 
ZÁUJME UŽÍVATEĽA  ABY MAL ZARIADENIE NAMONTOVANÉ A SPREVÁDZKOVANÉ V SÚLADE 
S BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI.

  
NEODKLADAJTE HORĽAVÉ LÁTKY V BLÍZKOSTI PLYNOVÉHO KOTLA.

NEPOUŽÍVAJTE KOTOL  AK  NEJAKÝ Z JEHO KOMPONENTOV BOL ZAPLAVENÝ.
INFORMUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS,   ABY SA V ČO NAJKRATŠOM ČASE KOMPONENTY 
VYMENILI.

           
 V PRÍPADE ŽE ZACÍTITE PLYNOVÝ ZÁPACH, RIAĎTE SA NASLEDOVNÝMI DOPORUČENIAMI:

- NEZAPÍNAJTE ŽIADNE SVETLO ANI NEMANIPULUJTE S PLAMEŇOM 
- NEDOTÝKAJTE SA ŽIADNYCH SPÍNAČOV OSVETLENIA
- OKAMŽITE VOLAJTE DODÁVATEĽOVI PLYNU. NEPOUŽÍVAJTE TELEFÓN V 
MIESTNOSTI,  KDE SA NACHÁDZA  KOTOL
- AK SA NEMôŽETE DOVOLAŤ DODÁVATEĽOVI PLYNU, ZAVOLAJTE HASIČOM.

INŠTALÁCIU VYKONÁVAJÚ LEN OPRÁVNENÉ OSOBY. UVEDENIE DO PREVÁDZKY A SERVIS 
KOTLA VYKONÁVAJÚ LEN AUTORIZOVANÉ  OSOBY, 



1.2VŠEOBECNÝ POPIS

MOTAN MKDENS je nástenný plynový kotol  určený k spaľovaniu plynu, pričom  tepelná energia sa  
získava horením v spaľovacej komore. 

Kotol pracuje bez dohľadu vďaka použitým bezpečnostným prvkom a riadiacemu systému.
Kotol  je  vyrobený  z  množstva  komponentov,  ktoré  budú  predmetom  opisu  v  nasledujúcich 

kapitolách.
Tlak plynu vstupujúceho do kotla a prechádzajúceho prípojným potrubím a redukčným ventilom musí 

byť nastavený na 20 mbar pre triedu plynu G20 A(L)  a  A(H) pre podskupinu triedy plynu. Za redukčným  
ventilom plyn pokračuje cez plynový ventil do Venturiho trubice.

Kotol  s  núteným  odťahom  má  integrovaný  ventilátor,  ktorý  zabezpečí  odťah  spalín.   Rýchlosť 
otáčania  ventilátora  je  premenlivá  (riadenie  sa  vykonáva  pomocou  modulácie).   V  prvej  fáze  nastáva 
odvetranie nespálených zvyškov plynu v kotli. Zo zvyškov plynu v kotli môže nastať explózia, pokiaľ práve 
nie je v prevádzkovom režime. 

Vzduch  nasávaný ventilátorom spolu s plynom vstupujú do Venturiho trubice. Vzduch a plyn sa 
miešajú v difúzora Venturiho trubice. Výsledkom je zmes vstupujúca do  horáka.

Použitím ventilátora,  plynového ventila a   Venturiho trubice sa dosiahne konštantný a optimálny 
pomer vzduchu a  zemného plynu v akomkoľvek zaťažení kotla.

 Zapálenie  plameňa  je  docielené  aktiváciou  zapaľovacej  elektródy  za  pomoci  zapaľovacieho 
transformátora.

Hlavný výmenník tepla je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a má tvar prstenca. V strede výmenníka 
je umiestnený horák. Hlavný výmenník tepla je navrhnutý tak, aby pri odovzdávaní tepla nedochádzalo k 
tepelným stratám. 

V prípade ústredného vykurovania (ÚK) je teplo odovzdané vo výmenníku vode, pričom distribúciu 
média (voda) do systému ÚK zabezpečuje obehové čerpadlo. 

V prípade odberu TÚV sa aktivuje prietokomer, ktorý zabezpečí zapnutie ohrevu TÚV. 3-cestný ventil  
má za úlohu regulovanie malého ( príprava TÚV) a veľkého okruhu (ÚK) medzi dvoma okruhmi, pričom 
zdrojom tepla je spaľovacia komora.

Sledovanie bezpečnosti prevádzky a riadenie sú vykonávané elektronicky. Parametre kotla sa dajú 
nastavovať  na ovládacom paneli (pozri príslušnú kapitolu).

1.3MODELY KOTLA

TYP Maximálny výkon Príslušenstvo Príprava 
TÚV[kcal/h] kW Ventilátor Čerpadlo Expanzná

nádoba

C13SPV36MEF 30954 36 X X X X

C14SPV25MEF 21496 25 X X X X

X - je súčasťou zariadenia

ZNAČENIE KOTLOV

C13, C14 - kód modelu
S - s prietokovou prípravou TÚV (bez zásobníka) 
P - s obehovým čerpadlom 
V - s uzavretou expanznou nádobou 
36, 25  - maximálny výkon v kW 
M - plynulá regulácia výkonu
E - elektronické zapálenie a kontrola horenia plameňa  
F - nútený odťah



1.4  INŠTRUKCIE SPOJENÉ S BEZPEČNOU PREVÁDZKOU KOTLA

Tento manuál je súčasťou výrobku a je dodávaný užívateľovi.
Uvedenie do prevádzky a servis vykonávajú iba autorizovaní servisní technici.  

 Manuál  je  potrebné  pozorne  preštudovať   a  taktiež  dodržiavať  pokyny  týkajúce  sa  užívateľa  a 
montážnej firmy.
 Inštalácia prívodu plynu musí byť prevedená v súlade s bezpečnostnými predpismy a oprávnenou 
osobou. Uvedenie do prevádzky, servisné opravy a pravidelné technické prehliadky sú oprávnené vykonávať 
iba oprávnené osoby v súlade s platnými normami STN a montážnymi predpismi

Všetky inštrukcie obsiahnuté v tomto manuále musia byť dodržiavané; inak v prípade poškodenia 
zariadenia výrobca za zariadenie neručí. 
 V prípade chybnej  prevádzky  kotla,  treba kotol  vypnúť  a  neodkladne zatelefonovať  na servisné 
centrum uvedené v protokole o uvedení do prevádzky.
 Záruka účinnosti kotla a jeho bezproblémová prevádzka predpokladá pravidelné ročné prehliadky 
autorizovanými osobami v súlade s podmienkami výrobcu.
 Novozakúpené zariadenie je dodávané s technickou dokumentáciou za účelom informovania sa o 
technických podmienkach inštalácie kotlov pre užívateľa/montážnika.
 V prípade, že sa niektorý komponent poškodí je potrebné ho nahradiť originálom. Je potrebné mať  
súhlas výrobcu kotlov pri použití komponentov od iných výrobcov.
 Kotol musí byť prevádzkovaný podľa predpisov.  Prevádzka, ktorá nie je v súlade s predpismi, je  
nevhodná.
 Výrobca odmieta  akúkoľvek  zodpovednosť  za  škody spôsobené zlou montážou  resp.,  za  škody 
spôsobené nedodržaním pokynom od výrobcu definovaných v tomto manuáli.

Je vhodné  namontovať zmäkčovadlo do okruhu TÚV, a nutné namontovať mechanický filter na 
nečistoty (Y filter) do okruhu ÚK  ako aj regulátor tlaku na prípojke  plynu.
 Nedodržanie  technických predpisov obsiahnutých v tomto  manuáli môže viesť k strate záruky.



2. ŠPECIFIKÁCIA KOTLA

2.1TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZOV MKDens 25 MKDens 36

Typ C14SPV25MEF C13SPV36MEF

Kategória plynu I2H (20) I2H (20)

Odťah Nútený Nútený

Spaľovacia komora Uzavretá Uzavretá

Trieda energetickej účinnosti (ZP)

Trieda emisii NOx  (zemný plyn) 5 5

Čistá účinnosť pri menovitom výkone (zemný plyn) 96.7% 96.7%

Čistá účinnosť pri 30% zaťažení (zemný plyn) 106.7% 106.7%

Max. výkon ÚK 26.6 kW 36.3 kW

Min.výkon ÚK 5.2 kW 8.1 kW

Max. čistý výkon ÚK 24.0 kW 31.8 kW

Min. čistý výkon ÚK 4.7 kW 7.3 kW

Max. výkon TÚV 26.6 kW 36.4 kW

Max. čistý výkon TÚV 24.0 kW 32.8 kW

Max. výstupný výkon ÚK 24.3 kW 32.3 kW

Minimálny výstupný výkon ÚK 4.9 kW 7.6 kW

Max. výstupný výkon TÚV 24.5 kW 33.3 kW

Tlak plynu na vstupe do kotla (za regulátorom)
Maximálny vstupný tlak plynu

20 mbar
25 mbar

20 mbar
25 mbar

Elektrické napájanie
príkon

230V / 50 Hz
175 W

230V / 50 Hz
175 W

Hmotnosť 42 kg 48 kg

Objem výmenníka 1.75 l 2.45 l

Maximálna spotreba (zemný plyn) 2.65 m³/h 3.58 m³/h

Okruh ÚK - Prietok 0.8 m³/h 0.8 m³/h

Okruh ÚK - Min. a max. dovolený tlak 0.8 a 3 bar 0.8 a 3 bar

Okruk ÚK - Rozsah výstupnej vody  30 - 80°C  30 - 80°C

Pripojenie - výstup-vrat ÚK 3/4” 3/4”

Pripojenie - výstup-vrat TÚV 1/2” 1/2”

Pripojenie - plyn 3/4” 3/4”

Rozmery (mm)                                         Výška
                                                                 Šírka
                                                                 Hĺbka
                      Výška s namontovaným kolenom

720
420
340
850

720
420
383
850

Expanzná nádoba 7 l 8 l

Rozsah TÚV  30 - 60°C  30 - 60°C

TÚV prietočné množstvo
                                         Δt = 25°C
                                         Δt = 35°C
                                         Δt = 40°C

 
 14.3 l/min
 10.2 l/min
 8 l/min

 20.6 l/min
 14.7 l/min
 11.5 l/min

A A



Tlak studenej vody 0.2 - 8bar 0.2 - 8bar

Teplota spalín 62 °C 62 °C

Ťah komína 0.015 hPa 0.015 hPa

Koncentrický odťahový systém - rozmery D100 / D60 D100 / D60

Dvojitý odťahový systém - rozmery D80 / D80 D80 / D80

Dĺžka koncentrického dymovodu
Dĺžka dvojitého dymovodu

3m (maximum)
4m (maximum)

3m (maximum)
4m (maximum)

Sprievodné údaje
Doporučený objem vody v systéme

150 l 200 l

2.2 HLAVNÉ ČASTI

2.2.1 HORÁK (pozri obr.č.1)

Je navrhnutý tak, aby mohol dodávať potrebné množstvo tepla do výmenníka pre okruh ÚK a okruh 
TÚV. 

Skladá sa z nasledovných častí: 
 1. Prívod plynu. V prívode plynu musí byť namontovaný redukčný ventil, ktorým sa nastaví vstupný tlak na 
20-25 mbar (zemný plyn). 

 2.  Ventilátor  (pozícia  1  obr.č.1). Kotol  je  vybavený  ventilátorom  (nútený  odťah).  Rýchlosť  otáčania 
ventilátora je premenlivá, jeho ovládanie je riadené moduláciou výkonu horáka. 

 3. Plynový ventil (pozícia 2 obr.č.1). Je navrhnutý tak, aby umožňoval plynulú reguláciu horenia plameňa, 
teda aby reguloval minimálny a maximálny tlak plynu potrebný pre minimálnu a maximálnu prevádzkovú 
záťaž.

 4. Venturiho trubica. Zabezpečuje zmiešavanie vzduchu s plynom: vzduch nasávaný ventilátorom strháva 
plyn dodaný plynovým ventilom do difúzoru Venturiho trubice. Výsledná zmes je privádzaná do horáka.

Ventilátor, plynový ventil a Venturiho trubica zabezpečujú konštantný a optimálny pomer vzduchu a 
zemného plynu v akomkoľvek zaťažení kotla.

 6. Spaľovacia komora (pozícia 4 obr.č.1).  Je uzavretá a má valcovitý tvar a je umiestnemá vo vnútri  
hlavného výmenníka tepla (prstencový tvar). Z dôvodu zníženia tepelných strát, sú predné aj zadné steny 
spaľovacej komory zaizolované izolačným materiálom (keramické vlákna). Na čelnej stene je umiestnený 
horák.
 7. Systém prívodu vzduchu a odťahu spalín. Podľa okolností,  môže byť koncentrický (súosý) alebo 
excentrický  dvojitý).  V  oboch  prípadoch  je  vzduchové  potrubie  vyvedené  do  vonkajšieho  prostredia. 
Odťahové potrubie môže byť vyvedené do vonkajšieho prostredia alebo do komína.  
8. Odvod kondenzátu (pozícia 5 obr.č.1). Špecifické pre kondenzačné kotle je, že potrebujú odvod vody - 
kondenzátu, inak by voda vytekala z kotla a poškodzovala interiér miestnosti.

2.2.2 HYDRAULICKÝ SYSTÉM (pozri obr.č.2)

Skladá  sa  z  primárneho  okruhu  a  sekundárneho  okruhu  (TÚV  okruh).  Primárny  okruh  preberá  teplo  
dôsledkom spaľovania  plynu a odošle ho do systému ÚK alebo do sekundárneho okruhu TÚV.

Hlavné časti hydraulického systému: 

1. Hlavný  výmenník  tepla  (pozícia  6  obr.č.2). Absorbuje  teplo  dôsledkom  spaľovania  plynu  a 
odovzdáva  ho  vode  do  primárneho  okruhu  (ÚK).  Je  vyrobený  z  nehrdzavejúcej  ocele  a  má 
prstencový tvar. Je umiestnený v spaľovacej komore.

2. Obehové  čerpadlo  (pozícia  7  obrázok   č.  2).  Úlohou  čerpadla  je  zabezpečenie  potrebného 
prúdenia  vody  v  primárnom okruhu  v  oboch  režimoch:  ÚK a  príprave  teplej  úžitkovej  vody.  Pri 
projektovaní vykurovacieho okruhu je potrebné vziať do úvahy hydraulické parametre čerpadla:



         Obr.č.1 Obr.č.2
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3. Automatický  odvzdušňovací  ventil  (pozícia  8  obrázok  č.  2).  Zaisťuje  odvzdušnenie   z 
primárneho okruhu. Je namontovaný na obehovom čerpadle.

4. Expanzná nádoba (pozícia 9 obrázok č. 2).  Umožňuje expandovanie horúcej vody v primárnom 
okruhu. Predchádza sa tým hydraulickému namáhaniu  alebo poškodeniu systému.

5. Bezpečnostný ventil.   Zabezpečuje maximálny tlak vody v primárnom okruhu na 3 bary. Pokiaľ 
dôjde k zvýšeniu tlaku vody nad 3 bary, ventil sa automaticky otvorí a primárny okruh sa  odpustí  
(odtlakuje). Poistný ventil sa zatvorí, keď tlak klesne pod 3 bary.

4. Automatický obtok. umožňuje distribúciu teplej vody cez výmenník a čerpadlo v prípade tlakových 
rozdielov, medzi výstupným a vratným potrubím ÚK pri prekročení nad 0,3 baru.



5. Napúšťací systém. Umožňuje manuálne naplnenie systému ÚK vodou, ak klesne tlak vody. Ak tlak 
vody v systéme ÚK klesá, musí sa systém starostlivo skontrolovať pred ďalším naplnením.

6. 3-cestný ventil  (pozícia 11 obrázok č. 2).  Umožňuje reguláciu teplej vody medzi  primárnym a 
sekundárnym výmenníkom  v závislosti na prevádzkovom režime (ÚK alebo TÚV). Ventil je riadený 
elektronicky.

7. Doskový výmenník tepla.  Absorbuje teplo z vody primárneho okruhu a odovzdáva ho studenej 
vode zo sekundárneho okruhu. Týmto spôsobom sa pripravuje teplá úžitková voda (TÚV).

2.2.3 RIADIACI SYSTÉM  (pozri obr.č.4)

sa skladá s nasledovných častí:

1. Riadiaca jednotka kotla (pozícia 12 obrázok č.4) Sleduje a 
riadi prevádzku kotla.

2. Snímač teploty na vstupe a vrate ÚK (pozícia 13 obr.č.4) 
Merajú  teplotu  na  vstupe  a  spiatočke  okruhu  ÚK,  pričom 
hodnoty sa spracúvajú v elektronickej jednotke. Hodnoty teplôt 
sú  následne  zobrazované  na  LCD  displeji.  V  prípade 
dosiahnutia   nadlimitných hodnôt  teploty  sa tieto  signalizujú 
ako porucha.

3. Snímač teploty TÚV (pozícia 14 obrázok č.4) Meria  teplotu 
v okruhu TÚV, pričom hodnoty sa spracúvajú v elektronickej 
jednotke. Okamžitá hodnota teploty TÚV sa zobrazuje na LCD 
displeji, čo poskytuje užívateľovi informáciu o príprave TÚV na 
nastavenú hodnotu.
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4. Bezpečnostný  termostat  (pozícia   15  obr.č.4)  Pri  prekročení  maximálnej  povolenej  teploty 
výstupnej vody v okruhu ÚK, termostat preruší pomocou plynového ventilu dodávku plynu. V tomto  
stave  je  kotol  mimo  prevádzky.  Odstránenie  mimoprevádzkového  stavu  sa  vykoná  zatlačením 
tlačidla RESET. Termostat je umiestnený na výstupnom  potrubí,  v blízkosti hlavného výmenníka 
tepla.

5. Snímač tlaku (pozícia 16 obr.č. 4) Meria tlak vody v systéme, pričom hodnoty sa spracúvajú v 
elektronickej jednotke. Okamžitá hodnota tlaku sa zobrazuje na LCD displeji.

6. Prietokomer (pozícia 17 obr.č. 4) Detekuje a meria prietok vody v okruhu TÚV.

7. Snímač otáčok ventilátora. Meria otáčky ventilátora, pričom hodnoty sa spracúvajú v elektronickej 
jednotke.  Tieto informácie umožnia optimalizáciu spaľovacieho procesu pri každom zaťažení.

8. Zapaľovacie elektróda (pozícia 18 obr.č. 4). Generuje iskru potrebnú pri zapálení plameňa.

9. Ionizačná elektróda (pozícia 19 obr.č.4)  Dáva informácie o stave plameňa. Ak plameň nehorí, 
zastaví sa prívod plynu a kotol zostáva v bezprevádzkovom stave.

10. Snímač teploty  spalín (pozícia  20 obr.č. 4) Zastaví prívod plynu , ak teplota spalín bude vyššia 
ako 90°C. Snímač teploty je umiestnený v spalinovom kolektore, ktorý je umiestnený nad hlavným 
výmenníkom tepla.

11. Vonkajší snímač teploty (voliteľné) Vonkajší teplomer zaisťuje optimálnu výstupnú teplotu vody z 
kotla a vstupný rozsah snímania vonkajšej teploty je v rozmedzí -20 ... 20 ° C.

12. Časový termostat alebo priestorový termostat (voliteľné) Termostat udržuje teplotu v miestnosti 
na hodnote nastavenej používateľom. Priestorový termostat nie je súčasťou dodávky kotla.



Riadiaci systém zabezpečuje nasledovné funkcie:

Riadenie zapaľovania a kontrola plameňa;
Regulácia spotreby plynu v závislosti od požiadavky na prípravu  teplej vody;
Monitoring teplôt  v okruhoch  ÚK a TÚV ;
Monitoring tlaku vody v systéme;
Ochrana prerušením prívodu plynu;
Ochrana proti prehriatiu vykurovacieho okruhu; 
Ochrana proti pretlaku vody v systéme;
Ochrana proti poklesu tlaku vody v primárnom okruhu;
Ochrana proti upchatiu odtoku kondenzátu.


