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1. NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA

1.1 OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací  panel  (Obr.č.10)  má 8  kláves  a  LCD displej  (Obr.č.11)  a  umožňuje  konfiguráciu  kotla 
(činnosť vykonávaná len oprávnenou osobou, keď je kotol inštalovaný alebo počas servisnej prehliadky).  
Tiež umožňuje komunikáciu medzi užívateľom a kotlom, zobrazovať merania senzorov a chybové hlásenia 
signalizujúce poruchy kotla.   

Existujú dva režimy činnosti:

– Servisný režim
– Užívateľský režim

Servisný režim musí byť prístupný len osobou oprávnenou pre inštaláciu alebo servis kotla. Koncový 
užívateľ môže mať prístup len k užívateľskému režimu.

Obr.č.10 Ovládací panel

Funkcie tlačidiel ovládacieho panelu v užívateľskom režime su ukázané v  tab.1

Tab.1
Tlačidlo Funkcia

SW6 (+) ÚK:Pri prvom stlačení sa zobrazí hodnota teploty výstupnej vody na displeji.Ďaľšie stlačenie k 
zvyšovaniu nastavej hodnoty Počas operácie bliká symbol 8. 

SW3 (-) ÚK: Pri prvom stlačení sa zobrazí nastavená hodnota výstupnej vody.Ďaľšie stlačenie vedie k  
zníženiu nastavenej hodnoty. Počas tejto operácie bliká symbol 8.

SW5 (+) TÚV: Pri prvom stlačení sa zobrazí nastavená TÚV. Ďaľšie stlačenie k zvyšovaniu nastavenej 
hodnoty Počas operácie bliká symbol 7.

SW1 (-) TÚV: Pri prvom stlačení sa zobrazí nastavená TÚV.
Ďaľšie stlačenie k znižovaniu nastavenej hodnoty
Počas operácie bliká symbol 7.

SW7 MOD:  Všetky  zosnímané  hodnoty  sú  cyklicky  zobrazené  (viď.  Tab.4)  opakovaným  stláčaním 
klávesy.  Po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla sa zobrazí  opäť teplota výstupnej 
vody.

SW4 Výber obdobia “Leto” / “Zima”. Symbol 2 je aktívny v lete a
symbol 3 je aktívny v zimnom období (viď obr. 11 a tab.1).

SW8 Zapínanie a vypínanie kotla (pri stlačení na viac ako 1 sekundu). Okrem symbolu 1 je displej  
úplne deaktivovaný, keď je kotol vypnutý Keď je kotol zapnutý,symbol 1 je deaktivovaný a LCD 
zobrazuje všetky symboly odpovedajúce aktívnym funkciám

SW2 Vymazanie blokovania (poruchy) (Stlačiť na 1s, potom uvoľniť).(Reset)
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Obr.č.11  LCD displej

Keď je riadiaca jednotka zapnutá, používateľ musí počkať 25 sekúnd pred zadávaním akýchkoľvek 
príkazov. Počas tejto doby je na displeji permanentne zobrazený symbol  “---” a bliká symbol 11. 

Po  25  sekundách  sa  na  LCD displeji  objavia  symboly  ukázané  na  obr.  Č.11.  V  nasledovných 
odstavcoch sú tieto symboly vysvetlené.

Koncový užívateľ môže pristupovať len k tomuto prevádzkovému režimu.

Symboly 1  až 12 na displeji  ovládacieho panelu  sú vysvetlené v tab.2.  Symboly 13 and 14 sú 
vysvetlené v tab.3.

Tab. 2
Symbol Popis

1 Kotol je v stave “OFF”(VYPNUTÝ)

2 Kotol je v režime “LETO” 

3 Kotol je v režime “ZIMA”

4 Protimrazový cyklus aktívny

5 Servisný režim (blikanie)

6 Chyba nastavenia parametrov

7 Požiadavka na TÚV/ Zmena žiadanej teploty TÚV (blikanie)

8 Požiadavka na ÚK/ Zmena žiadanej teploty ÚK(blikanie)

9 Potvrdenie prevádzky (plameň) (kotol v stave “lockout”-blokovaný)

10 Zistená chyba

11 Nepoužívaný

12 Výkon horáka a grafické zobrazenie

13 Viď. Tab.3

14 Viď. Tab.3

Tab.3
SYMBOL UDALOSŤ POPIS

13

Pohotovost./normál.činnosť Systém tlaku vody vyjadrený v baroch + “b”

Stlačenie SW6 / SW3 Nastavenie parametrov ekvipotenciál. Krivky

Stlačenie SW5 / SW1 Nastavenie parametrov ekvipotenciál. krivky

Chyba “FO” + chybové hlásenie  (viď. Tab. 4)

Stlačenie SW7 “In” + information index (viď tab.1)



Maximálny výkon horáka “H”

Minimálny výkon horáka “L”

14

Pohotovostný režim snímač teploty výstupnej vody ÚK výstup (°C)

Vypnutie kotla “Off”

Zapnutie kotla “On”

Požiadavka na TÚV Snímač teploty TÚV (°C)

Stlačenie SW6 / SW3 ÚK nastavenie požadovanej teploty  (°C)

Stlačenie SW5 / SW1 TÚV  nastavenie požadovanej teploty  (°C)

Chyba “Err”

Stlačenie SW7 Informačná hodnota (viď. Tab. 1)

Otáčky ventilátora pri max. výkone horáka “(Ot./min)”

Otáčky ventilátora pri min. výkone horáka “(Ot./min)”

Každá teplota nastaviteľná v užívateľskom režime má priradený rozsah:
– ÚK:  - radiátory:       30-80 °C

       - podlahy: 15-40 °C
– TÚV zásobníkový režim:      30-60 °C
– TÚV prietokový režim:        35-45 °C

1.1.1 ZAPNUTIE RIADIACEJ JEDNOTKY

Pri zapnutí riadiacej jednotky kotla treba počkať 25 sekúnd pred začatím zadávania príkazov. Počas 
tejto doby je zobrazený na displeji symbol “----“ a bliká symbol 11.  

Kotol je plne automatický: jeho činnosť je kontrolovaná a pod dohľadom riadiacej jednotky a iných 
zariadení  riadiaceho  systému,  vrátane  voliteľných  zariadení  (izbový  termostat  alebo  ďiaľkový  chrono-
termostat).

V zime, v prípade výpadku alebo iných možných situácií, keď teplota môže klesnúť pod bod mrazu 
(0°C) na viac ako 2-3 hodiny,voda z oboch okruhov, ÚK a TÚV  musí byť vypustená. Kotol musí byť zároveň  
odpojený od ektrickej energie a dodávky plynu.

1.1.2 REŽIM ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA (symbol 8)

Kotol pracuje v tomto režime len keď je nastavené “Zimné obdobie”. Ak je prítomný izbový termostat,  
tak je kotol spínaný prostredníctvom neho. V opačnom prípade sa kotol zapáli, keď teplota výstupnej vody 
bude nižšia o 5°C než nastavená teplota (v prípade ÚK systému s radiátormi) alebo nižšia o 2°C (v prípade  
podlahového kúrenia). Po zapálení začne horenie plameňa, riadiaca jednotka sa snaží dodať výstupnú vodu 
o nastavenej teplote. Ak je výstupná voda vyššia o 5°C, než požadovaná teplota (alebo o 2°C v prípade 
podlahového kúrenia), kotol sa vypne. Znovuzapálenie nastane, keď teplota vody bude nižšia o 5°C (2°C), 
než je požadovaná teplota.
(Platí pri nepripojenom snímači vonkajšej teploty)

1.1.3 REŽIM TÚV (symbol 7)

Kotol pracuje v tomto režime v lete aj v zime, ak je zistený prietok úžitkovej vody. 
TÚV vyžaduje vyššiu prioritu nad centrálnym vykurovaním. Preto keď kotol  pracuje v ÚK režime 

(zimné obdobie) a je zistená požiadavka na TÚV, kotol sa prepne do TÚV režimu. Keď sa požiadavka na  
TÚV ukončí, kotol sa vráti do ÚK režimu. 

Keď je zistená požiadavka na TÚV (prietokometrom), riadiaca jednotka zaháji zapaľovanie a systém 
sa snaží dodať teplú vodu o požadovanej teplote.

Ak je nastavené letné obdobie, kotol pracuje len v TÚV režime, pokiaľ teplota okolia alebo teplota  
výstupnej vody nevyžaduje prácu v ÚK režime.

1.1.4 SYSTÉM KONTROLY TLAKU VODY

Tlak vody musí byť užívateľom pravidelne kontrolovaný.  Tlak je zobrazený na LCD displeji  (viď. 
Obr.č.11, pozícia 13) a musí byť v rozmedzí 1-2 bary.



Ak tlak klesne pod 0.8 bar, zobrazí sa chybové hlásenie FO 01 a kotol sa zastaví. Ak tlak prekročí  
hodnotu 3 bary, otvorí sa bezpečnostný ventil.

1.1.5 PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Použitím  vonkajšieho  snímača  teploty  môže  byť  aktivovaná  funkcia  “ekvitermickej  regulácie” 
(nastavenie  len  autorizovaným  servisným  pracovníkom).  V  tomto  prípade  teplota  výstupnej  vody  je 
nastavená podľa vonkajších klimatických podmienok, zaisťujúc vysoký komfort a úsporu energií, keď kotol 
pracuje v režime zimného obdobia podľa krivky ekvitermickej regulácie. (viď.  obr. 9 ,kap. 5.3).

1.1.6 BEZPEČNÉ VYPÍNANIE KOTLA

V prípade, že zákazník zistí neprirodzený chod spotrebiča, ak chybové hlásenia pokračujú, alebo ak 
hlásenia na spotrebiči su nezrozumiteľné, musí čo najskôr odstaviť kotol a čo najbezpečnejšie. Musí spraviť 
nasledovné činnosti:

– Stlačiť STAND BY(Tlačidlo SW8 na ovládacom paneli ) a kotol sa vypne
– Odpojiť kotol od zdroja elektrickej energie(odpojiť  zo zásuvky)
– Odpojiť prívod plynu uzavretím plynových ventilov
– Prerušiť obeh TÚV a studenej vody uzavretím ventilov

Po bezpečnom odstavení kotla musí zákazník zavolať autorizovaného predajcu/servisného technika.

1.2 FUNKCIE ZAISŤUJÚCE BEZPEČNOSŤ KOTLA

1. Dobeh čerpadla
Vždy pri vypínaní kotla (v ÚK režime) sa ešte čerpadlo v krátkom čase snaží znížiť teplotu vody v 

hlavnom výmenníku tepla, čím sa zabraňuje prehriatiu vody. 
2. Dobeh ventilátora

Vždy pri vypínaní kotla ventilátor vypína s oneskorením pre odstránenie  vlhkej pary a zabránenie  
vlhkosti, aby nenapádala a nepoškodzovala obvod riadenia ventilátora.
2. Ochranná funkcia čerpadla

Ak kotol nevykazuje žiaden cyklus v priebehu 24hodín, čerpadlo sa spustí na pár sekúnd, aby sa  
zabránilo jeho zablokovaniu z dôvodu kľudovej prevádzky (usádzanie vodného kameňa v čerpadle).
3. Ochranná funkcia trojcestného ventilu

Pri  každom vypnutí  čerpadla,  trojcestný ventil  je  aktivovaný na 1 sekundu a potom sa  vráti  do 
pôvodnej pozície.
4. Protimrazová funkcia(symbol 4 na dispeji)

Keď výstupná voda klesne pod 6°C, horák je aktivovaný a kotol začne pracovať na minimálny výkon 
v ÚK móde. Kotol prestane pracovať(protimrazová funkcia je vypnutá), keď  výstupná teplota opäť dosiahne 
20°C.



1.3 ZOBRAZENIE CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

Informácia zaslaná senzormi a bezpečnostnými zariadeniami do riadiacej  jednotky je využitá na 
detekciu  porúch.  Chybové hlásenia  sú  zobrazené na displeji.  Možné chybové hlásenia  sú  zobrazené v 
tabuľke č.4. 

Tab.č.4

CHYBA POPIS

FO 01 Vykurovací systém má malý tlak vody (menej než 0,8 bar) alebo čerpadlo nepracuje správne. 
Treba stlačiť klávesu SW2 (RESET). Ak po niekoľkých reštartoch riadiacej jednotky chyba 
trvá,treba bezpečne odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka

FO 02 Zlyhanie plameňa. Treba stlačiť klávesu SW2 (RESET). Ak po niekoľkých reštartoch riadiacej 
jednotky  chyba pretrváva, treba bezpečne odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka

FO 03 Elektrický signál z snímača teploty na výstupe ÚK chýba. Treba bezpečne odstaviť kotol a 
zavolať servisného pracovníka

FO 04 Elektrický  signál  z  snímača teploty  TÚV chýba.  treba  bezpečne odstaviť  kotol  a  zavolať  
servisného pracovníka

FO 05 Elektrický signál z  ventilátora chýba. treba bezpečne odstaviť kotol a zavolať servisného 
pracovníka

FO 07 Parazitný plameň je výsledkom zlého zapálenia. Treba bezpečne odstaviť kotol a zavolať 
servisného pracovníka

FO 08 Kotol  sa  vypne  kvôli  poistke  bezpečnostného  termostatu.  Treba  stlačiť  klávesu  SW2 
(RESET) Ak po niekoľkých reštartoch  riadiacej jednotky chyba pretrváva, treba bezpečne 
odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 11 Chyba rýchlosti  otáčania  ventilátora.  treba bezpečne odstaviť  kotol  a  zavolať  servisného 
pracovníka.

FO 12 Elektrický signál zo teplotného snímača ÚK na vrate chýba. treba bezpečne odstaviť kotol a 
zavolať servisného pracovníka.

FO 13 Elektrický signál zo vonkajšieho snímača teploty ÚK chýba. treba bezpečne odstaviť kotol a  
zavolať servisného pracovníka.

FO 14 Elektrický signál zo snímač teploty spalín chýba. Treba bezpečne 
odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 15 Elektrický  signál  z  prietokového  snímača  TÚV  chýba.  Treba  bezpečne  odstaviť  kotol  a 
zavolať servisného pracovníka.

FO 17 Teplota spalín je nad limitom (90°C). Treba stlačiť klávesu 
SW2  (RESET).  Ak  po  niekoľkých  reštartoch   riadiacej  jednotky  chyba  pretrváva,  treba 
bezpečne odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 18 Teplota prijatá  zo snímača teploty ÚK(výstup)  je nad limitom.  Treba stlačiť  klávesu SW2 
(RESET). Ak po niekoľkých reštartoch  riadiacej jednotky chyba pretrváva, treba bezpečne 
odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 19 Teplota prijatá zo snímača teploty TÚV  je nad limitom. Treba stlačiť klávesu SW2 (RESET). 
Ak po niekoľkých reštartoch  riadiacej jednotky chyba pretrváva, treba bezpečne odstaviť 
kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 20 Teplota  prijatá  zo  snímača teploty  ÚK (vrat)   je  nad limitom.  Treba  stlačiť  klávesu SW2 
(RESET). Ak po niekoľkých reštartoch  riadiacej jednotky chyba pretrváva, treba bezpečne 
odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 21 Rozdiel medzi teplotami zo snímača teploty ÚK(výstup a vrat) je nad limitom. Treba stlačiť 
klávesu SW2 (RESET). Ak po niekoľkých reštartoch riadiacej jednotky chyba pretrváva treba 
bezpečne odstaviť kotol a zavolať servisného pracovníka.

FO 22 Chyba  nastavenia  parametrov.  treba  bezpečne  odstaviť  kotol  a  zavolať  servisného 
pracovníka.



1.4 ZAŠKOLENIE UŽÍVATEĽA

Užívateľ musí byť oboznámený  v nasledovných  bodoch:

1. Pred  tým  ako  sa  spustí  kotol  do  prevádzky  je  nutné  skontrolovať  nasledovné 
podmienky:

– elektrické napájanie - kontrola polarity
– prívod plynu
– vykurovací okrUh musí byť otvorený
– dopúšťací ventil musí byť zatvorený
– tlak  systému  musí  byť  v  rozmedzí  hodnôt  (1-2  bar).  Hodnota  tlaku  sa  

zobrazuje na displeji
– ventily v okruhu TÚV musia byť otvorené

2. Počas prevádzky kotla sa môžu objaviť problémy. Niektoré prípady sú vysvetlené v 
časti, kde sa opisuje funkčnosť tlačidiel SW.

3. Autorizovaná osoba musí informovať užívateľa o správnom tlaku vody  v systéme.

4. Je doporučená servisná prehliadka kotla raz ročne.

5. Užívateľovi  musí  byť  objasnená  problematika  protimrazovej  ochrany.  
Doporučuje sa,  ak užívateľ odchádza z domu  v chladnom období na dlhšiu dobu, 
vyprázdniť vykurovací okruh a vyhnúť sa tak poškodeniu vďaka účinkom mrazu.

6. Autorizovaná osoba musí oboznámiť užívateľa s technickými pokynmi.

Po zaškolení musí užívateľ podpísať prehlásenie, že bol oboznámený s obsluhou zariadenia. 
Osoba, ktorá spúšťa zariadenie do prevádzky môže odmietnuť spustenie kotla pokiaľ sa v inštalácii  

objavili nedostatky.
Osoba,  ktorá  spúšťa zariadenie  do prevádzky nie  je  povinná opravovať  nedostatky na inštalácii  

vykurovacieho  systému  (okrem  kotla).  Autorizovaná  osoba  musí  skontrolovať  inštalovaný  systém 
vykurovania, či zodpovedá konštrukčným predpisom.

1.5 ÚDRŽBA

Z dôvodu zabezpečenia  efektívnej  prevádzky kotla sa odporúča,  aby sa pravidelne alebo podľa 
potreby vykonávala údržba zariadenia (aspoň raz za rok).

Výrobca odporúča, aby všetky servisné práce boli vykonávané autorizovaným technikom. Odporúča 
sa, aby sa servisné práce vykonávali začiatkom zimného obdobia, z dôvodu menšej záťaže kotla.

Uistite sa, či boli vykonané  nasledovné operácie :
– kontrola funkčnosti horáka a podľa potreby jeho vyčistenie
– kontrola tesnosti dymovodného systému a jeho zanesenosti
– kontrola nastavenia plynového ventilu
– kontrola obehového čerpadla
– kontrola vzduchoveho diferenčneho spínača a tesnosti odťahového systému
– overenie spaľovania analýzou spalín
– zabezpečenie tesnosti všetkých spojov systému vrátane plynovej prípojky.
– kontrola elektrického napájania.



1.6 SKLADOVANIE, ZNAČENIE, DOKUMENTÁCIA, BALENIE, DOPRAVA TRANSPORT

SKLADOVANIE

Kotle sú skladované v suchých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým vplyvom počasia a 
chemickým vplyvom.

ZNAČENIE

Výrobný štítok je dodávaný s každým výrobkom s nasledovnými údajmi:

– Výrobca
– Názov výrobku, typ a rozmer
– Výrobné číslo a šarža
– CE 0480
– Krajina pôvodu
– Kategória zariadenia
– Typ spotrebiča
– Pripojovací tlak plynu v mbar
– Atest kvality

Spotrebič má taktiež vyhotovený štítok “ATTENTION!” (POZOR!). Tento štítok uvádza :
“ ATTENTION!

Kategóriu plynu: ZP G20 H podskupina. Tlak plynu na vstupe: 20 mbar
Zariadenie je možné inštalovať len v miestnosti oddelených od obývacích  s ohľadom na požiadavku 

vetrania.
Preštudujte si technický manuál pred inštaláciou kotla.
Preštudujte si návod na použitie pre spustením kotla.”

DOKUMENTÁCIA

Každý plynový kotol musí mať pribalenú nasledovnú dokumentáciu:
- Technický manuál;
- EC Vyhlásenie o zhode

BALENIE

Kotle sú balené do kartónových krabíc, chránené rohovými krytmi.
Kotol sa dodáva v zmontovanom stave okrem odťahového systému.

DOPRAVA

Počas prepravy musia byť dodržané potrebné opatrenia aby sa predošlo poškodeniu zásielky. 

6.7 KVALITA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca garantuje 3-ročnú záruku a pozáručný servis.

Záruka sa poskytuje za nasledovných podmienok:

– Správna montáž a uvedenie do prevádzky autorizovanou osobou.
– Ročná prehliadka po dohode s užívateľom. Prehliadka počas prvého roka je povinná z dôvodu, aby 

bola uznaná 3 ročná záruka.
– Na vymenené  komponenty  sa  vzťahuje  záruka  1  rok.  Avšak  záručná  doba  na  celé  zariadenie 

zostáva 3 roky, nepredlžuje sa.
– Záručná doba sa predlžuje v prípade, ak sa zariadenie musí opraviť v servise, čiže o dobu, počas 

ktorej bolo zariadenie v oprave.
– Naprojektovanie a montáž by mali byť prevedené kvalifikovanou osobou.
– V prípade existujúcej inštalácie vykurovacieho okruhu je potrebné tento pred montážou nového kotla 

vyčistiť a skontrolovať.
– Akýkoľvek zásah do zariadenia počas záručnej doby má právo len  autorizovaná osoba.
– Opravy vykonané inou osobou ako autorizovanou budú viesť k strate práva na záruku.



– Kotol musí byť prevádzkovaný v súlade s technickými pokynmi  - “technický manuál”.  Akákoľvek 
odchýlka od pokynom bude viesť k strate záruky.

– Všetky komponenty kotla sú po skompletizovaní poznačené na montážnych spojoch čiernou alebo 
červenou farbou. Poškodenie tohto značenia mimo servisný zásah autorizovanou osobou vedie ku 
strate záruky.

– Upozornenie:  záruka  sa  nevzťahuje  na  závady  spôsobené  dodávateľmi  energii,  neadekvátnou 
manipuláciou so zariadením, nevhodnými podmienkami skladovania pred montážou a uvedením do 
prevádzky, nevhodnou montážou a sprevádzkovaním neautorizovanou osobou. Pozri podrobnosti na 
strane 39- 40.

1.8 ZODPOVEDNOSŤ POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

MKDens36  Kotol,  typ  C13SPV36MEF 
MKDens25  Kotol, typ  C14SPV25MEF

ZÁVADY ZA KTORÉ ZODPOVEDÁ VÝROBCA

N
O.

KOMPONENT PROBLÉM PORUCHOVÝ SIGNÁL

1 Tlakový snímač vadný FO 01

2 Snímače teploty Prerušený kábel alebo vadný snímač:
- ÚK výstupná teplota  
- ÚK vratná teplota
- Teplota TÚV
- Teplota spalín

FO 03
FO 12
FO 04
FO 14

3 Plynový ventil - nepracuje alebo;
- pracuje chybne

FO 02

4 Výmenník tepla Poškodený -

5 Expanzná nádoba Tlakové straty FO 01

6 Horák Pracuje skreslene -

7 Zapaľovacia -ionizačná
elektróda

Nepreskočí  iskra  medzi  elektródou a horákom 
alebo iskra zanikne kvôli poškodenej izolácii. FO 07

FO 02

8 Ovládací panel(displej) Nevidieť  odozvu postlačení niektorého tlačidla. 
Displej nič nezobrazuje.

-

9 Riadiaca  jednotka 
(BCU)

Porucha spôsobená 
riadiacou jednotkou.

FO 22

10 Zapaľovací 
transformátor

Poškodený -

11 Bezpečnostný 
termostat

Poškodený FO 02

12 Ventilátor Poškodený FO 05



PROBLÉMY SPOJENÉ S DODÁVATEĽOM ENERGIE

NO. PROBLÉM PRÍČINA PORUCHA V
 SYSTÉME

PORUCHOVÝ
SIGNÁL

RIEŠENIE

1 Kotol  nefunguje  na 
displeji  nie  je  nič 
zobrazené

-  problém  v  prívode  el. 
energie (pretavená poistka)

Elektrický 
obvod

- Volať 
dodávateľovi
elektrickej 
energie

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

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

Plynová
prípojka

FO 02 Volať 
dodávateľovi
plynu

3 Kolísavá teplota TÚV Príliš malý tlak 
studenej vody (>1bar)

Prípojka
vody

- Volať 
dodávateľovi 
vody..

PROBLÉMY NESPÔSOBENÉ VÝROBCOM

NO
.

PROBLÉM PRÍČINA PORUCHOVÝ 
SIGNÁL 

RIEŠENIE

1 Kotol  nefunguje 
na displeji  nie  je 
nič zobrazené

- problém v prívode el. energie (pretavená poistka) - Volať 
autorizovaný 
servis.

2 Kotol štartuje ale 
plameň nehorí.

Plynový  ventil  je  zatvorený,   tlak  plynu  je  príliš 
malý,   tlakový  regulátor  je  zle  nastavený,  v 
plynovom potrubí je vzduch, v systéme ÚK je tlak 
vody menší ako 0,8 bar 

FO 01
FO 02

Volať 
autorizovaný 
servis.

3 Plameň sa zapáli 
a potom zhasne.

Prehodiť fázový vodič s nulovým vodičom
FO 02

Volať 
autorizovaný 
servis.

4 Kotol  nekúri  do 
systému ÚK.

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

- Volať 
autorizovaný 
servis.


