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Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Na kotle DAKON MT je výrobcem vydáno prohlá�ení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a §

4 naøízení vlády è.177/1997 Sb.

Dùle�itá upozornìní
· Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci,  obsluze a bezpeè.  provozu

kotle.
· Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
· Zkontrolujte, zda typ kotle a pøedepsaný plyn odpovídá po�adovanému pou�ití.
· Na ka�dou instalaci kotle musí být zpracován projekt.
· Instalaci smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.
· Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze.
· Seøízení, uvedení do provozu a servis smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Seznam smluvních servisních firem je dodáván jako samostatná pøíloha tohoto návodu.
· Chybným zapojením mohou vzniknout �kody, za které výrobce neodpovídá.
· Pøi zji�tìní jakékoliv poruchy na kotli nebo pøi úniku plynu do prostoru kolem kotle, odstavte kotel z provozu

a zajistìte odstranìní závady.
· V pøípadì poruchy se obra�te na nìkterou ze servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako samostatná

pøíloha k  tomuto návodu. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel.
· Pro správnou funkci, bezpeè. a dlouhodobý provoz si zajistìte min. jednou za rok pravidelnou kontrolu a
    údr�bu kotle nìkterou z na�ich smluvních servisních firem.  Je to záruèní  podm. a zároveò ochrana Va�í

investice.
· Pøi dlouhodobém odstavení kotle z provozu doporuèujeme uzavøít pøívod plynu a kotel odpojit od el. sítì.
· Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
· V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodr�ením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi
     montá�i a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.
· Pokud byl kotel del�í dobu mimo provoz (vypnutý, v poru�e), je nutno pøi jeho opìtovném spu�tìní do provozu

dbát zvý�ené opatrnosti. V odstaveném kotli mù�e dojít k zablokování èerpadla, úniku vody ze systému nebo
v zimním období k zamrznutí kotle.

· Výrobce si vyhrazuje právo provedení konstrukèních zmìn kotle a zmìn v tomto návodu.

Pou�ití kotle
Plynový teplovodní  kotel DAKON MT (Mini Turbo)  je zdroj tepla, urèený k vytápìní èin�ovních bytù, rodinných

domù, obchodù, drobných provozoven a podobných objektù teplou vodou.
Vzhledem k minimálním stavebním úpravám pøi jeho instalaci  je urèen hlavnì pro rekonstrukce jmenovaných

objektù, napø. pøi pøechodu z dálkového vytápìní na vytápìní etá�ové.
Místnost, ve které je kotel umístìn, je vytápìna pøímotopnì teplým vzduchem vystupujícím z møí�ky horního

krytu  oplá�tìní, v rozsahu od  0,2 kW do 1,0 kW v závislosti na výstupní teplotì vytápìcí vody. Pøi tepelném spádu 60/
40°C je pøímotopný tepelný výkon kotle do ovzdu�í 0,3 kW. V pøípadì vìt�ích tepelných ztrát místnosti ve které je
kotel umístìn, kdy by pøímotopné vytápìní bylo nedostateèné, je nutno pøidat otopné tìleso.

Do výkonu 9,5 kW lze kotel vyu�ít pro vytápìní otopných tìles v otopném systému s nuceným obìhem vody s
otevøenou  nebo tlakovou expanzní nádobou.

Popis kotle
Nástìnný plynový kotel  DAKON  Mini Turbo MT  6, 8, 10  (dále jen kotel) je kombinace teplovodního kotle s

pøímotopným topidlem. Má uzavøenou spalovací komoru se spalinovým ventilátorem pro nucený odtah spalin a sání
spalovacího vzduchu pøes obvodovou zeï bez potøeby napojení na komín. Spalovací komora je sestavena z dílù
vyrobených z korozivzdorné oceli s vlo�enými tepelnì-izolaèními deskami. Ohøev otopné vody probíhá v mìdìném
výmìníku.  Spalovací èást je v provedení bez  zapalováèku, se zapalováním plamene elektrickou jiskrou a kontrolou
plamene snímáním ionizaèního proudu. Provoz speciálního ECO hoøáku je automatický, øízený kotlovým termostatem
nebo dálkovì prostøednictvím nìkterého z doporuèených prostorových termostatù � viz kap. Zvlá�tní pøíslu�enství.

Hlavními regulaèními a zabezpeèovacími prvky kotle jsou: kompaktní plynová armatura s automatikou
Honeywell CVI s kontrolou plamene snímáním ionizaèního proudu, manostat tlaku vzduchu pro kontrolu správného
podtlaku ve spalovací komoøe, prùtokový spínaè, který zabraòuje po�kození výmìníku tím, �e vypíná kotel pøi
nedostateèném prùtoku otopné vody kotlem (èerpadlo mimo provoz, zavzdu�nìní kotle), blokaèní termostat pro
vypnutí kotle pøi pøehøátí otopné vody a pojistný ventil pro ochranu kotle pøed nadmìrným tlakem otopné vody.
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Jako dal�í regulaèní a ovládací prvky lze ke kotli pøipojit èasový spínaè dobìhu èerpadla a protizámrazový termostat
� viz elektroschema a kap. Zvlá�tní pøíslu�enství.

Souèástí kotle jsou dále tlaková expanzní nádoba, èerpadlo, pojistný ventil, automatický odvzdu�òovaè, spalinový
ventilátor a dal�í konstruèní díly. Otevírací pøetlak pojistného ventilu je 2,5 bar.

Hlavní vypínaè, provozní kontrolky, tlaèítko RESET, knoflík kotlového termostatu a termomanometr jsou umístìny
na ovládacím panelu zapu�tìném do pøedního panelu oplá�tìní kotle.

Oplá�tìní kotle je z ocelového plechu s povrchovou úpravou nástøikem prá�kových barev.
Pro montá� odtahu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu se smí pou�ít pouze originální díly, které dodává spoleènost

DAKON s.r.o.

Rozmìry kotle a ovládací panel

Legenda 1 ... kotel 10 ... pojistka
2 ... termomanometr 11 ... tìsnicí man�eta
3 ... kotlový termostat 12 ... koaxiální odtah
4 ... ochranná møí�ka 13 ... konzola
5 ... kontrolka PROVOZ 14 ... opìrka
6 ... kontrolka PORUCHA 15 ... výstup topné vody
7 ... kontrolka NEDOSTATEÈNÝ PRÙTOK 16 ... vstup topné vody (zpáteèka)
8 ... tlaèítko RESET 17 ... vstup plynu

Legenda
2 ... termomanometr 7 ... kontrolka NEDOSTATEÈNÝ PRÙTOK VODY
3 ... kotlový termostat 8 ... tlaèítko RESET
5 ... kontrolka PROVOZ 9 ... hlavní vypínaè
6 ... kontrolka PORUCHA
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Diagram èerpadla UNRS 15/6-3 a prùtokového spínaèe

Pozn.:  prùtok potøebný pro sepnutí prùtokového spínaèe je 400 l/h, prùtok pøi rozepnutí je 370 l/h.

Náhradní díly a jejich rozmístìní v kotli
pos. obj.èíslo ID kód název
1 7289 1293 M03757 Èerpadlo WILO UNRS  15/6-3
2 7134 0400 M02642 Plynová armatura Honeywell  ON/OFF  CVI  VK 4105A1001
3 7129 0395 M02997 Termostat  36  TXE  11  (blokaèní)  95-10°C
4 7343 1702 M02385 Diferenèní tlakový spínaè  C  6065  A  1028
5 7344 1703 M03001 Radiální ventilátor DROUARD  Es  30-85G  levý
6 7345 1704 M03005 Prùtokový spínaè  FP  22
7 7115 0378 M02984 Elektroda zapalovací  ZE 550
8 7116 0379 M02983 Elektroda ionizaèní IS 050
9 1160 1752 M03085 Hoøáková trubice ECO  DMT  L-225 mm FURIGAS
10 7084 0342 M03068 Tryska: Æ2,6 mm pro MT 6 a MT8, Æ 2,7 mm pro MT10
11 7086 0344 M03099 Podlo�ka trysky
12 7364 1745 M05164 Automatika Honeywell  CVI  S 4565  CD2011 s ext.resetem
13 7109 0369 M03018 Termostat  0/90°C  TG  200

7341 1562 M03011 Knoflík termostatu èoèkový bílý - ryska
7342 1563 M03014 Podlo�ka  termostatu bílá 4550.51.0B

14 7136 0402 M02993 Termomanometr TG,0-4 bar,0-120 °C, L=1000 mm
15 1160 1756 M03012 Mìdìný výmìník PR 15323
22 7351 1719 M03065 Expanzní nádoba 4 dm3

23 7055 0164 M00092 Pojistný ventil G1/2, 2,5 bar
24 1160 1761 DMT/18 Izolace spalovací komory
25 1160 1762 M02786 Vypínaè  C 5503 PT MAN - bílý se zelenou kontrolkou
26 7128 0392 M02784 Bílá kontrolka AMPRA 024500
27 7166 0474 M02785 Èervená kontrolka  AMPRA 024500
28 7169 0492 M02748 Deblokaèní tlaèítko èerné  M 312 SW
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Elektroschéma
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Technické údaje

Název údaje MJ MT 6 MT 8 MT 10
Provedení - C12 C12 C12

Kategorie kotle - I2H I2H I2H

Výkon kW 6 8 9,5

Pøíkon kW 6,25 8,33 9,9

Úèinnost % 96 96 96

Tøída kotle NOx - 5 5 5

Hluènost dB < 50 < 50 < 50

Palivo - zemní plyn zemní plyn zemní plyn

Jmenovitý pøetlak plynu na vstupu

do plyn. armatury kotle mbar 20 20 20

Spotøeba zemního plynu m3h-1 0,85 1,1 1,2

Pøetlak zemního plynu na tryskách mbar 6,5 11,6 13

Poèet trysek - 1 1 1

Prùmìr trysek mm 2,6 2,6 2,7

Maximální provozní teplota otopné vody °C 90 90 90

Minimální provozní teplota otopné vody °C 55 55 55

Maximální pøetlak v otopném systému bar 2 2 2

Pøípojky:                          plyn Js G3/4 G3/4 G3/4

                     otopný systém Js G3/4 G3/4 G3/4

Vý�ka kotle mm 595 595 595

�íøka kotle mm 650 650 650

Hloubka kotle mm 245 245 245

Vodní obsah kotle dm3 1 1 1

Hmotnost kotle kg 36 36 36

Napájecí napìtí V/Hz 230~/50 230~/50 230~/50

Elektrický pøíkon maximální W 127 127 127

Stupeò odru�ení - RO2 RO2 RO2

Elektrické krytí - IP 20 IP 20 IP 20

Prostorový termostat V 230 230 230

Hmotnostní tok spalin g/sec 4,9 5,2 5,5

Koaxiální odtah mm Æ 100/60 Æ 100/60 Æ 100/60
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Funkce kotle
Pro správnou funkci musí být kotel pøipojen k plynovému potrubí, potrubí otopného systému, odtahu spalin a

musí být zaji�tìn dostateèný pøívod spalovacího vzduchu (viz kap. Uvedení do provozu). Kotel je nutno pøipojit k
elektrické síti 230 V/50Hz pomocí pohyblivého pøívodu se zástrèkou (souèást kotle) do správnì fázované zásuvky.

Po zapnutí hlavního sí�ového vypínaèe se pøi hodnotì nastavené teploty na kotlovém termostatu vy��í ne� je
momentálnì teplota topné vody v kotli (resp. pøi hodnotì nastavené teploty na prostorovém termostatu - pokud je
namontován - vy��í ne� je momentálnì teplota v referenèní místnosti) automaticky uvede do provozu obìhové èerpadlo
a spalinový ventilátor. Spalinový ventilátor provìtrá spalovací komoru, vytvoøí potøebný podtlak ve spalovací komoøe,
kterým se sepne manostat, a následnì automatika provede zapálení plamene na hoøáku elektrickou jiskrou mezi
zapalovací elektrodou a hoøákovou trubicí. Pøítomnost plamene na hoøáku se nepøetr�itì kontroluje ionizaèní elektrodou.
Dále kotel pracuje dle nastavených teplot na kotlovém termostatu, pøípadnì prostorovém termostatu (pokud je ke kotli
pøipojen). Pøi vypnutí kotlového nebo prostorového termostatu automatika uzavírá pøívod plynu do hoøáku a vypíná
spalinový ventilátor. Chod èerpadla je mo�no zvolit bez dobìhu po rozepnutí kotlového nebo prostorového termostatu,
se stálým chodem nebo je mo�no pøipojit èasový spínaè dobìhu - viz elektroschema.

Pokud pøi startu kotle nedojde,  napø. z dùvodu nedostateèného tlaku plynu na vstupu do kotle, k zapálení plamene
na hoøáku, automatika uzavøe pøívod plynu do plynové armatury v kotli a rozsvítí se kontrolka  PORUCHA. Pro
obnovení provozu kotle je nutno stisknout tlaèítko RESET, umístìné na pøedním panelu.

Pøi prvním uvedení kotle do provozu nebo po dlouhé odstávce kotle se z dùvodu zavzdu�nìní plynového potrubí
mù�e stát, �e bude nutné start kotle nìkolikrát zopakovat. Mezi rozsvícením kontrolky PORUCHA a opìtovným
stisknutím tlaèítka RESET je nutno dodr�et èasový interval asi 15 sekund.

V pøípadì ztráty plamene bìhem provozu kotle zùstává spalinový ventilátor v chodu. Automatika uzavøe pøívod
plynu a start kotle se po provìtrání spalovací komory opakuje je�tì jednou. Pokud opìt nedojde k zapálení plamene na
hoøáku, automatika kotel vypne a rozsvítí se kontrolka  PORUCHA. Pro obnovení provozu kotle je nutno stisknout
tlaèítko RESET. Pokud dojde bìhem provozu kotle ke zvý�ení teploty otopné vody nad 95 °C, blokaèní termostat se
rozepne, automatika  zavøe pøívod plynu k hoøáku a rozsvítí se kontrolka  PORUCHA. Èerpadlo zùstává v provozu
pro vychlazení kotle. Obnovení provozu kotle stisknutím tlaèítka RESET je mo�né a� po ochlazení otopné vody v
kotli na teplotu ni��í ne� 85 °C.

Pøi opakovaném zablokování kotle z dùvodu ztráty plamene na hoøáku nebo pøehøátí otopné vody v kotli je
nutno zajistit odstranìní závady prostøednictvím nìkterého ze smluvních servisù

V pøípadì zavzdu�nìní  hydraulického okruhu kotle, zablokování nebo jiné poruchy èerpadla, ucpání filtru èí
uzavøení v�ech termostatických hlavic na otopných tìlesech, se rozsvítí kontrolka NEDOSTATEÈNÝ PRÙTOK   -
viz obr. Ovládací panel. Po obnovení dostateèného prùtoku se automaticky obnoví také chod kotle.

Obsluha a provoz kotle
Uvedení do provozu

Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od
výrobce. Bìhem prvních cca 48 provozních hodin se z kotle na výstupu spalin mù�e uvolòovat zápach, který je
zpùsoben vypalováním izolace ve spalovací komoøe.

Povinnosti servisního mechanika pøi uvádìní kotle do provozu

Ä  Zkontrolovat, zda instalace zaøízení odpovídá projektu nebo revizi.
Ä  Zkontrolovat odvzdu�nìní kotle a topného systému. Pøed napu�tìním zkontrolovat tlak v tlakové expanzní

  nádobì  (50 - 80 kPa).  Upozornìní: transportní zaji��ovací �roubek na automatickém odvzdu�òovaèi
              musí být za provozu dostateènì  povolený.
Ä  Zkontrolovat napojení plynovodu, ovládací a zabezpeèovací prvky, provést zkou�ku tìsnosti plynovodu od

  hlavního uzávìru po hoøák v kotli. Upozornìní: je zakázáno odvzdu�òovat plynovod pøes kotel !
Ä  Zkontrolovat tìsnost topného okruhu.
Ä  Zkontrolovat zapojení elektrické zásuvky, zkontrolovat revizi elektro.
Ä  Zkontrolovat odtah spalin.
Ä  Spustit kotel na 20 sekund a znovu odvzdu�nit.
Ä  Vyzkou�et regulaci vytápìní.
Ä  Nastavit vhodné otáèky èerpadla.
Ä  Seznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.
Ä  Zapsat uvedení kotle do záruèního listu.
Prostorový termostat je dodáván jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle - svorky pro jeho zapojení v kotli jsou z výroby

proklemovány - pøi zapojení prostorového termostatu je nutno tuto propojku (klemu) odstranit.
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Obsluha kotle
Spu�tìní kotle do provozu

1) Pøipojte kotel k elektrické síti zasunutím zástrèky pøívodní �òùry (souèást kotle) do správnì fázované zásuvky.

2)  Otevøete uzavírací armaturu na pøívodu plynu do kotle.

3) Otevøete uzavírací armatury pøívodu k otopnému systému.

4) Nastavte po�adovanou teplotu na kotlovém termostatu, pøíp. na prostorovém termostatu, pokud je pøipojen ke
kotli.

5) Zapnìte hlavní vypínaè na ovládacím panelu kotle.

Upozornìní: kotel a otopný systém musí být øádnì odvzdu�nìné, transportní zaji��ovací �roubek na automatickém
odvzdu�òovaèi musí být za provozu dostateènì  povolený.

Minimální provozní teplotu doporuèujeme vy��í ne� 55 °C, pøi ni��ích teplotách mù�e docházet ke kondenzaci
vodní páry ve spalinách s nepøíznivými dùsledky na správný provoz kotle.

Pøeru�ení provozu kotle

Krátkodobé pøeru�ení provozu kotle proveïte sní�ením nastavené teploty na kotlovém nebo prostorovém
termostatu, pøípadnì pøepnutím hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy "0".

Pro dlouhodobé odstavení kotle pøepnìte hlavní vypínaè na ovládacím panelu do polohy "0", uzavøete plynovou
uzavírací armaturu pøed vstupem do kotle a kotel odpojte od elektrické sítì vyta�ením zástrèky pohyblivého pøívodu
kotle ze zásuvky.

Instalace kotle
Kotel smí  instalovat pouze servisní firma  s platným oprávnìním provádìt montá�e a opravy plynových spotøebièù.

Na instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných pøedpisù.

Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Za �kody, které vznikly chybným
zapojením, výrobce neodpovídá. Pøi údr�bì a èi�tìní se musí dodr�ovat pøedepsané pokyny podle návodu dodaného
ke kotli.

Zavì�ení kotle na zeï
Kotel se instaluje do interiéru na obvodovou zeï nebo pøíèku s odpovídající nosností. Potøebné upevòovací prvky

jsou dodávány jako základní pøíslu�enství kotle.
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Díly koaxiálního odtahu:
1 ... tìsnìní 4 ... pry�ové tìsnìní 7 ... matice 10 ... vnìj�í man�eta
2 ... pøíruba 5 ... objímka 8 ... sací roura 11 ... odtahová roura
3 ... �roub 6 ... �roub 9 ... vìtrná clona

Upozornìní: Vedle kotle vlevo i vpravo musí být zaji�tìn volný pøístup minimálnì 0,2 m a pøed kotlem 0,5 m  pro
montá� a opravy. V nezbytném pøípadì lze kotel namontovat  i do prostoru bez boèního místa, pøi opravì v�ak bude
nutno v nìkterých pøípadech celý kotel demontovat. Kotel musí být instalován minimálnì 0,05 m nad podlahou.

Kotel mù�e být instalován a bezpeènì provozován v obyèejném prostøedí podle ÈSN 33 2000-3.
Kotel nesmí být instalován v koupelnách, umývárnách a sprchách v prostoru  0,1,2,3 podle ÈSN 33 2000-7-701.

Pøipojení na elektrickou sí�
Kotle DAKON MT jsou opatøeny pohyblivým pøívodem s vidlicí. U kotle, do vzdálenosti 1 m, musí být umístìna

elektrická zásuvka na 230 V/50 Hz odpovídající elektroinstalaèním pøedpisùm. Zásuvka musí být správnì fázovaná   �
v  opaèném  pøípadì není zaruèena správná funkce kotle, kotel vypadává do poruchy. Kotel nesmí být trvale pøipojen
na prodlu�ovací �òùru.

Pøipojení prostorového termostatu
Kotle MT jsou vybaveny základními regulaèními, ovládacími a zabezpeèovacími prvky.  Pro zvý�ení hospodárnosti

provozu a u�ivatelského komfortu je vhodné ke kotli pøipojit prostorový termostat nebo programátor. Tyto ovládací
prvky musí být schválené na 230 V s vlastním zdrojem elektøiny nebo s mechanickým pøepínáním. Pøipojovací vodiè
musí být dvou�ilový, o prùøezu  0,75 - 2,5 mm2. Napìtí  na svorkách pro pøipojení spínacích kontaktù prostorového
termostatu je 230 V. Doporuèené termostaty a ostatní  zaøízení jsou uvedeny v kapitole Zvlá�tní pøíslu�enství.

Instalace odtahu
Pro navrhování vyústìní odtahù spalin je nutno pou�ívat technická pravidla TPG 800 01 - Vyústìní odtahù spalin

od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).
Délku základního koaxiálního odtahu, který se ke kotli dodává jako zvlá�tní pøíslu�enství, je mo�no v pøípadì

potøeby upravit, vnitøní trubka pro pøipojení na ventilátor v�ak musí být o 50 mm del�í, ne� vnìj�í trubka pro pøívod
spalovacího vzduchu. Odtah se musí k ventilátoru pøipevnit �roubkem.

Maximální délka koaxiálního odtahu je 3 m. Sklon odtahu musí být 1° smìrem od kotle dolù:
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Provozní pøedpisy
Provoz

Pøed montá�í kotle musí mít u�ivatel od plynárny povolení k pøipojení kotle na plynovou pøípojku. Toto pøipojení
musí být provedeno dle ÈSN 386441 a pøed kotlem musí být osazen uzávìr plynu. Ten musí být snadno pøístupný
obsluze kotle. Kotel musí být také osazen vodním filtrem pøed vstupem do kotle a k otopnému systému pøipojen
uzavíracími armaturami.

Kotel smí obsluhovat pouze osoby seznámené s funkcí kotle a jeho ovládáním. Seznámení s funkcí je povinen
provést po uvedení do provozu servisní mechanik.

V pøípadech, kdy by mohly ke kotli vniknout hoølavé  nebo výbu�né  plyny èi páry ( napøíklad pøi  natírání, lepení
linolea apod.), musí být kotel vèas odpojen  od elektrické sítì a musí být uzavøen pøívod plynu.

Pøi správném seøízení otáèek èerpadla má být rozdíl teplot vytápìcí vody na vstupu a výstupu kotle 10 a� 20 °C.
Pøi men�ím spádu, tzn. pøi vy��ích otáèkách èerpadla,  je kotel hluènìj�í. Pøi vìt�ím spádu, tzn. pøi ni��ích otáèkách
èerpadla, dochází k nedostateènému vyplachování výmìníku a pøehøívání vody v kotli.

Bezpeènost provozu kotle

ÄPøi instalaci a u�ívání kotle musí být dodr�eny v�echny bezpeènostní pøedpisy, zejména  ÈSN  061008 Po�ární
bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla.
ÄPøi pou�ití pouze tlakové expanzní nádoby o objemu 4 dm3 ,vestavìné v kotli jako základní pøíslu�enství, smí

být pøi provozním pøetlaku 200 kPa a teplotì 90 °C nejvy��í objem vytápìcí vody otopné soustavy 60 dm3. Maximální
objem vody v otopné soustavì pøi pou�ití dal�í tlakové expanzní nádoby je nutno stanovit  výpoètem dle ÈSN 06 0830.
ÄKotel obsluhujte dle pokynù v návodu k montá�i a obsluze kotle.
ÄObsluhu kotle smí provádìt jen dospìlé osoby. Dìti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dospìlé osoby !
ÄPlynové kotle MT 6,8,10  nesmí být pou�ity k jiným úèelùm, ne� je uvedeno v tomto návodu.
ÄV místnosti, ve které je kotel umístìn, nesmí být plynomìr ani hlavní uzávìr plynu.
ÄPovrch kotle se smí èistit pouze bì�nými nehoølavými èisticími prostøedky.
ÄObsluha kotle smí pouze spou�tìt kotel do provozu, nastavovat teploty na termostatech, odstavovat kotel z

provozu a kontrolovat jeho provoz.
ÄDoporuèená aktivní ochrana kotle proti zamrznutí je protizámrazový termostat (viz Zvlá�tní pøíslu�enství),

jako pasivní ochranu kotle lze pou�ít kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky FRITERM v
maximální koncentraci 2:1 (2 díly vody + 1 díl FRITERMu).
ÄNa spotøebiè a do vzdálenosti men�í ne� bezpeèná vzdálenost od nìho nesmìjí být kladeny pøedmìty z hoølavých hmot.

ÄV prostoru místnosti, kde je kotel umístìn, nesmí být skladován �ádný hoølavý materiál (døevo, papír, nafta a
jiné hoølavé materiály).
ÄNejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a odtahu spalin od hmot tì�ce a støednì hoølavých (které

po zapálení bez dodávky dal�í tepelné energie samy uhasnou - stupeò hoølavosti B, C1, C2) musí být nejménì 100
mm.

Nejmen�í vzdálenost od hmot lehce hoølavých (po zapálení samy hoøí a shoøí - stupeò hoølavosti C3) musí být
nejménì 200 mm. Vzdálenost 200 mm musí být dodr�ena také v tom pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není
prokázán. Podrobné údaje o stupni hoølavosti stavebních hmot jsou uvedeny v ÈSN  730823.
ÄZa okolností vedoucích k nebezpeèí pøechodného vzniknutí hoølavých plynù nebo par pøi ní� by mohlo vzniknout

pøechodné nebezpeèí po�áru nebo výbuchu  (napø. lepení linolea, PVC apod.) musí být kotel vyøazen z provozu.

Závady, které smí odstranit obsluha
Pøíznaky závady
1. Kotel nelze uvést do provozu, po
zapnutí hlavního vypínaèe  kotle nesvítí
kontrolka PROVOZ, nesvítí kontrolka
v hlavním vypínaèi.

Pravdìpodobná pøíèina závady
Kotel není pøipojen k elektrickému
napìtí, výpadek dodávky el. proudu.

Zpùsob odstranìní závady
Zkontrolovat napìtí v zásuvce jiným
elektrickým spotøebièem, napøíklad
lampièkou na 230 V.
Zkontrolovat jistiè.

2. Kotel nelze uvést do provozu, svítí
kontrolka NEDOSTATEÈNÝ
PRÙTOK VODY.

Nedostateèný prùtok vody:
· nedostatek vody v otopném systému
· zavzdu�nìné èerpadlo
· zanesený filtr pøed èerpadlem
· uzavøené termostatické hlavice na
v�ech radiátorech

Zvý�ení prùtoku vody:

· doplnit vodu do otopného systému
· ovzdu�nit èerpadlo
· vyèistit vodní filtr pøed èerpadlem
· zajistit, aby alespoò jeden  radiátor
byl otevøený (bez termohlavice)
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V ostatních pøípadech je nutno zajistit odstranìní pøípadných závad a poruch nìkterým ze smluvních servisù.

Údr�ba
Údr�ba kotle DAKON MT má být provádìna pravidelnì, minimálnì jednou za rok nìkterou ze smluvních

servisních firem uvedených v seznamu, jen� je pøílo�en k tomuto návodu dodávanému s kotlem. Pøi pravidelné údr�bì
je zapotøebí zkontrolovat tìsnost v�ech spojù vodního a plynového potrubí, zkontrolovat  funkci v�ech ovládacích,
regulaèních a zabezpeèovacích prvkù. Dál vyèistit vnitøní prostor kotle (vysavaèem),  filtr pøed èerpadlem, spalovací
komoru, hoøák, a propláchnout výmìník.

Opravy
V pøípadì poruchy smí opravu provést jen nìkterá ze servisních firem uvedených v seznamu jen� je dodáván jako

samostatná pøíloha návodu k obsluze dodávaného s kotlem. Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.

Upozornìní:

Na pøípady zanesení nebo ucpání výmìníku nebo èerpadla neèistotami ze systému se nevztahuje záruka.
Tvrdost vody v otopném systému nedoporuèujeme vy��í ne� 3,5 mval/l. Pro otopný systém doporuèujeme èistou,
pøefiltrovanou de��ovou vodu.

Servis
Souèástí návodu k obsluze dodávaného ke kotli je samostatný seznam servisních firem, které na základì smlouvy

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

Likvidace obalu
Obal zlikvidujte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte øízenou skládku odpadu

spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

Likvidace výrobku po ukonèení jeho �ivotnosti
Po ukonèení �ivotnosti kotle zajistìte jeho likvidaci prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin. Pro likvidaci

nekovových materiálù pou�ijte øízenou skládku odpadu, spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

Pøíznaky závady
3. Zapalovací elektroda jiskøí, ale
nezapálí plamen na hoøáku a do cca 10

Pravdìpodobná pøíèina závady
Uzavøená armatura na  potrubí pøívodu
plynu pøed kotlem nebo pøed
plynomìrem.

Zpùsob odstranìní závady
Otevøít armaturu na potrubí pøívodu
plynu.

4. Po spu�tìní se zapálí plamen na
hoøáku na cca 10 sec, potom plamen
zhasne a rozsvítí se kontrolka
PORUCHA.

Nesprávné zapojení fázového a
nulového vodièe v pøipojovací zásuvce
nebo rozdvojce.

Pøipojit kotel doèasnì pomocí prodlu-
�ovaèky ke správnì fázované  zásuvce
a zajistit odborníkem správné zapojení
zásuvky, pøípadnì zástrèku zapojit do

5. Nejvzdálenìj�í z radiátorù málo høejí
i pøesto, �e jejich regulaèní ventily jsou
otevøené naplno.

Nedostateèný prùtok vody. Vyèistit vodní filtr pøed èerpadlem.

Pøepnout èerpadlo na vy��í rychlost.

6. Po sepnutí hlavního vypínaèe kotel
netopí,  kontrolka  v hlavním vypínaèi
svítí, kontrolka PROVOZ nesvítí.

Není sepnutý termostat � kotlový,
prostorový.

Nastavit kotlový termostat knoflíkem
na ovládacím panelu na teplotu vy��í,
ne� je momentálnì na
termomanometru; na prostorovém
termostatu nastavit  teplotu vy��í, ne�
je v referenèní místnosti.

7. Kotel netopí, svítí kontrolka
PORUCHA na pøedním ovládacím
panelu.

Kotel jev poruchovém stavu,
zablokovaný � porucha dodávky plynu
do kotle (nepøítomnost plamene na
hoøáku) nebo do�lo k pøehøátí vody v
kotli na teplotu vy��í ne� 95 °C.

Odblokovat kotel stlaèením tlaèítka
RESET po uplynutí cca 5 sec (porucha
v dodávce plynu do hoøáku), pøípadnì
po poklesu teploty otopné vody pod
85 °C (pøehøátí kotle).

8. Plamen na hoøáku �patnì hoøí,
pøípadnì se kotel bìhem provozu
zablokuje a rozsvítí se kontrolka
PORUCHA.

· zvý�ený odpor odtahu spalin
zanesením (sníh, led, listí, ap.)

· pøíli� silný nárazový vítr

·  vyèistit odtah spalin

· odblokovat kotel tlaèítkem RESET



Plynový teplovodní kotel MT

12

Bezpeènostní a ostatní pøedpisy
Pro projektování, montá�, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy a pøedpisy:

ÈSN  06 0310  Ústøední vytápìní, projektování, montá�
ÈSN  06 0830  Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøev  u�itkové vody
ÈSN  06 1008:1997  Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (kotle do 50 kW)
ÈSN  EN 483:2000  Kotle na plynná paliva pro ÚT - kotle v provedení C s jmen. tepel.  pøíkonem nejvý�e 70 kW
ÈSN  33 2000-3  Prostøedí pro elektrická zaøízení
ÈSN  33 2180  Pøipojování elektrických pøístrojù a spotøebièù
ÈSN  36 1050 - èást 1 - elektrické spotøebièe pro domácnost a podobné úèely
ÈSN  38 6413  Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem
ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb
ÈSN  EN 1775  Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvy��í provozní tlak 5 bar-Provozní po�adavky
ÈSN  EN 60335-1:1997  Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely
TPG  800 01  Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Základní pøíslu�enství
Návod k obsluze 1 ks Konzola 2 ks �roub B4x10 5 ks
Seznam servisních firem 1 ks MaticeM8 2 ks Opìrka kotle 2 ks
Záruèní list 1 ks Podlo�ka Æ8,4 mm 2 ks Podlo�ka Æ4,3 mm 4 ks
Vodní filtr mosazný G 3/4 1 ks Hmo�dinka è.10 4 ks Vnìj�í man�eta odtahu 1 ks
Plynový kohout  G 3/4 1 ks Vrut Æ5x45 mm 4 ks Pojistka 2A 1 ks
�roubení pøímé G 3/4 1 ks Napou�tìcí kohout G 1/2 1 ks

Zvlá�tní pøíslu�enství
Koaxiální ukonèení 1m s koncovkou ZODT080
Koaxiální prodlou�ení 1m ZODT054
Pøíruba s objímkou ZODT055
Krycí man�eta vnitøní, prùm. 100 (RHG 100 05) ZODT079
Èasový spínaè dobìhu èerpadla CS1-3A s vodièi M05221
Protizámrazový termostat 36 TXE 21 + dr�ák a vodièe M05037 + DA01_1/929_4

Doporuèené prostorové termostaty
Termostat KOVOPOL, mechanický, REGO          ZREG002
Termostat HONEYWELL, programovatelný v týdenním cyklu CM 17, 67          ZREG004, ZREG005
Termostat SIEMENS, programovatelný v týdenním cyklu RDE 10.1          ZREG019

Záruka
Délka poskytované záruky je uvedena v záruèním listì dodávaném jako základní pøíslu�enství kotle.

Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.

Pozor, kotel musí uvést do provozu nìkterá ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedená
       v seznamu dodávanem jako základní pøíslu�enství ke kotli.

Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací u výrobce:

DAKON s.r.o.
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

554 694 122  reklamace
554 694 111  ústøedna
554 694 333  fax

e-mail: dakon@dakon.cz

Kontaktní údaje pro objednávání
náhradních dílù a pøíslu�enství kotle:

DAKON s.r.o.
sklad ND
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

554 694 150-1 sklad ND
554 694 111 ústøedna
554 694 333 fax
internet: www.dakon.cz

V objednávce uveïte:

� typ kotle,
� název náhradního dílu,
�  ID kód,  objednací èíslo,
� zpáteèní adresu.
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V�eobecné záruèní podmínky
Tyto záruèní podmínky se vztahují na ve�keré zbo�í prodávané spoleèností DAKON a vyjadøují v�eobecné zásady poskytování
záruk na toto zbo�í. Délka poskytované záruky na jednotlivé typy výrobkù je uvedena v záruèním listì dodávaném se zbo�ím.
Spoleènost DAKON ruèí za to, �e výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a
to za pøedpokladu, �e výrobek bude u�íván zpùsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze.

U kotlù, kde je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roèní prohlídky smluvní
servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údr�by a prohlídky kotle a odstranìní pøípadné vady provést
pouze servisní mechanik nìkteré ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedených v seznamu dodávaném jako základní
pøíslu�enství ke kotli. Servisní mechanik je povinen prokázat se pøed provedením servisního zásahu platným prùkazem servisního
mechanika pro daný typ kotle vystaveným spoleèností DAKON a pøi uvádìní kotle do provozu i pøi provádìní pravidelné údr�by a
prohlídky kotle provést v�echny èinnosti podle platných pøedpisù vztahujících se k danému zaøízení a v�echny èinnosti pøedepsané
v návodu k obsluze, zejména odzkou�ení ovládacích a zabezpeèovacích prvkù, kontrolu tìsnosti kouøovodu, tah komína a øádné
seznámení spotøebitele s obsluhou kotle.

Spotøebitel uplatòuje pøípadné reklamace u prodávajícího, u kterého vìc byla koupena. Je-li v�ak v záruèním listì uveden jiný
podnikatel urèený k opravì (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místì prodávajícího nebo v místì pro kupujícího
bli��ím, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele urèeného k provedení záruèní opravy. Ka�dá reklamace musí být uplatnìna
neprodlenì po zji�tìní závady.
Pøi uplatnìní reklamace je spotøebitel povinen pøedlo�it øádnì vyplnìný záruèní list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za
instalaci a uvedení kotle do provozu.

Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotøebitel povinen pøedlo�it identifikaèní �títek reklamovaného dílu a doklad o
zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 mìsícù od data prodeje.

V pøípadì reklamace kotle, u kterého je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotøebitel
povinen rovnì� pøedlo�it doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem spoleènosti DAKON. Pokud
je výrobcem pøedepsáno provedení roèní prohlídky smluvní servisní firmou, je spotøebitel povinen pøedlo�it doklad o provedení a
zaplacení roèní údr�by a prohlídky kotle provedené smluvním servisem spoleènosti DAKON nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data
uvedení do provozu a nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data provedení poslední prohlídky.
Informace o provedení roèní prohlídky kotle, u kterého je v záruèním listì pøedepsána pravidelná roèní údr�ba a prohlídka, musí být
v�dy do 14 dnù od provedení zaslány výrobci.

Pro uplatnìní prodlou�ené záruky je nutné provést garanèní prohlídku bìhem druhého roku provozu a zaslat potvrzený díl záruèního
listu do 30 dnù od provedení prohlídky. Zároveò je nutné zaslat potvrzený díl B do 30 dnù od uvedení kotle do provozu.

Pøi pøepravì a skladování kotle musí být dodr�ovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
Spoleènost DAKON si vyhrazuje právo rozhodnout, zda pøi bezplatném provedení opravy vymìní nebo opraví vadný díl. Díly
vymìnìné v záruèní dobì se stávají majetkem spoleènosti DAKON.

Firma DAKON poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem spoleènosti
DAKON. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám pøiveze, je povinností prodejce
mu poskytnout záruèní podmínky dle obèanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záruèního listu. Pro
uznání záruky musí být u výrobku originální záruèní list v jazykové mutaci dané zemì, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:
· Pøi poru�ení záruèních podmínek.

· Nejsou-li pøi reklamaci pøedlo�eny pøíslu�né doklady.

· Kdy� schází oznaèení výrobku výrobním èíslem, datakódem nebo je výrobní èíslo nebo datakód neèitelný.

· Pøi nedodr�ení pokynù výrobce uvedených v návodu.

· Jedná-li se o opotøebení výrobku zpùsobené jeho obvyklým u�íváním.

· Vznikla-li vada z dùvodu nedodr�ení pøedpisù, norem a pokynù v návodu k obsluze pøi instalaci, provozu nebo údr�bì
výrobku.

· Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obslu-ze nebo v rozporu se záruèními podmínkami.

· Jedná-li se o vady výmìníkù, èerpadel, tøícestných ventilù a jiných èástí hydraulických okruhù, plynových armatur, hoøákù
a podobnì, které jsou zpùsobeny zanesením neèistotami z otopného systému, vodovodního øadu, plynovodù nebo neèistotami
ve vzduchu pro spalování.

· Jedná-li se o vadu kotlového tìlesa vzniklou prorezivìním v dùsledku nevhodného provozního re�imu, kdy je teplota vratné
vody z otopného systému ni��í, ne� je rosný bod spalin.

· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých pøi pøepravì.

· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých �ivelní pohromou èi jinými nepøedvídatelnými jevy.

Tyto v�eobecné záruèní podmínky ru�í v�echna ostatní ustanovení týkající se záruèních podmínek uvedená v návodu k obsluze,
která by byla v rozporu s tìmito ustanoveními.
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