Návod pro instalaci, obsluhu a údrΩbu

Nástìnn∆ plynov∆ kotel s pøívodem vzduchu
pro spalování z venkovního prostoru
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Varování

Varování
Cítíte-li plyn
B Uzavøete plynov∆ kohout.
B Otevøete okna.
B NepouΩívejte Ωádné elektrické vypínaèe.
B Uhaste jak∆koliv otevøen∆ plamen.
B OkamΩitì zavolejte plynárenskou spoleènost a
servisního technika. PouΩijte telefonní linku mimo
ohroΩené místo.
Cítíte-li kouø z odvodu spalin
B Vypnìte zaøízení (viz str. 22).
B Otevøete okna a dveøe.
B Informujte servisního technika.
Instalace a úpravy
B Instalaci zaøízení a jakékoliv úpravy na nìm smí
provádìt pouze kvalifikovan∆ odborník.
B Není povoleno provádìt jakékoliv úpravy na
odvodu spalin.
ÚdrΩba
B Provozovatel je povinen provádìt pravideln∆
servis zaøízení takov∆m zpùsobem, aby byl
zaji∂tìn bezpeèn∆ a spolehliv∆ provoz zaøízení.
B Provozovatel je odpovìdn∆ za provozní
bezpeènost systému a za zaji∂tìní ochrany
Ωivotního prostøedí.
B Servis zaøízení je nutno provádìt jednou za rok.
B Doporuèujeme uzavøít servisní smlouvu se
schválen∆m odborníkem.
B PouΩívejte pouze pùvodní náhradní díly.

Symboly
Bezpeènostní instrukce jsou v
tomto dokumentu oznaèeny
varovn∆m trojúhelníkem a jsou
vyti∂tìny na ∂edém pozadí.
Varovné termíny oznaèují závaΩnost nebezpeèí s
ohledem na dùsledky nedodrΩení bezpeènostních
instrukcí.
• Upozornìní oznaèuje, Ωe by mohlo dojít k
men∂ím ∂kodám na majetku.
• Varování znamená, Ωe by mohlo dojít k ménì
závaΩnému zranìní nebo váΩnému po∂kození
majetku.
• Nebezpeèí oznaèuje, Ωe by mohlo dojít k
váΩnému zranìní osob. Za obzvlá∂tì závaΩn∆ch
podmínek by mohlo dojít k ohroΩení na Ωivotì.

i

Poznámky jsou identifikovány
symbolem uveden∆m vlevo. Jsou
ohranièeny vodorovn∆mi èarami nad a
pod textem.

Poznámky obsahují dùleΩité informace t∆kající se
pøípadù, kdy nedochází k ohroΩení osob ani majetku.

V∆bu∂né a snadno hoølavé materiály
B V blízkosti zaøízení není povoleno skladovat nebo
pouΩívat hoølavé materiály (papír, øedidla, barvy
apod.).
Spalovací vzduch / okolní atmosféra
B Spalovací vzduch a okolní atmosféru je nutno
udrΩovat bez pøítomnosti chemicky agresivních
látek (napø. halogenované uhlovodíky obsahující
slouèeniny chlóru nebo fluoru). Tímto zpùsobem
se zabraòuje korozi.
Instrukce pro servisního technika
B Vysvìtlete zákazníkovi princip provozu zaøízení a
jeho obsluhu.
B Upozornìte zákazníka, Ωe na zaøízení není
povoleno provádìt jakékoliv úpravy ani opravy.
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Podrobnosti o zaøízení
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Podrobnosti o zaøízení

1.1

Prohlá∂ení o shodì dle EC

Toto zaøízení splòuje platné poΩadavky následujících
evropsk∆ch smìrnic: 90/396/EC, 92/42/EC,
73/23/EC, 89/336/EC.
Zaøízení je typu popsaného v atestu dle EC.
Identifikaèní èíslo
v∆robku

87BM06

Kategorie

II2 H 3 +

Typ zaøízení

C12, C32, C42, C52

Popis zaøízení

• Jedná se o kombinovan∆ kotel montovan∆ na zeï
urèen∆ pro ústøední vytápìní a ohøev teplé vody
pro pouΩití v domácnostech.
• Zaøízení urèené k provozu na zemní plyn nebo
propan.
• Obsahuje ovládací prvky pro zapnutí a vypnutí
pøístroje a nastavení teploty topné vody a teplé
uΩitkové vody.
• Obsahuje mìøící prvky sledování teploty slouΩící
jako prevence pøehøívání.
• Zahrnuje automatickou ochranu proti zamrznutí
spolu s automatickou ochranou èerpadla pøed
zablokováním.

tab. 1

1.2

1.4

Typ zaøízení

• Zahrnuje automatickou kontrolu tìsnosti
plynového ventilu.

DAGAS 01-24 CT

• Elektrické napájení: 230 V~, 50 Hz

tab. 2

• Pøetlakov∆ ventil: 3 bar

DAGAS
01
24
C
T

Závìsn∆ kotel pro ústøední vytápìní
Typová øada
Max. jmenovit∆ v∆kon 24 kW
Kombinovan∆ ohøev teplé uΩitkové vody
Kotel vybaveny ventilátorem pro nucen∆ odvod spalin

Oznaèení modelu je doplnìno kódov∆mi èísly, které
oznaèují typ plynu. Tato kódová èísla pøedstavují
skupinu plynu v souladu s normou EN 437:
Kódové
èíslo

Index Wobbe
v∆høevnost

23
31

• Expanzní nádoba (kapacita 8 litrù, vhodná pro
geodetickou v∆∂ku 5 metrù)
• Maximální v∆kon 24 kW pro ohøev teplé vody a
vytápìní
• Zaøízení je navrΩeno k instalaci s vodorovnou
montáΩní konzolou pøipojovacího potrubí topného
systému.
•

Zapojen∆ elektrick∆ pøívod se sí»ovou zástrèkou.

Typ plynu

• Systém kontroly odvodu spalin.

12,7 - 15,2 kWh/m3

Zemní plyn
Typ 2H

1.5

22,6-25,6 kWh/m3

Butan/Propan
Typ 3+

Zvlá∂tní pøíslu∂enství

• Pokojov∆ termostat, 230 V - volitelnì
• Sady pro konverzi na jin∆ druh plynu
• Pøíslu∂enství odtahu spalin, 60/100 - volitelnì

tab. 3

• Pøíslu∂enství odtahu spalin, 80/80 - volitelnì

1.3

Balící list

• Kombinovan∆ plynov∆ kotel
• Závìsná li∂ta pro instalaci na zeï

• Konverzní sada pro instalaci pomocí montáΩní
konzoly pro vodorovné instalatérské pøípojky.
SlouΩí k v∆mìnì stávajících zaøízení na svislé
instalaèní pøípojky.

• Clony vstupu vzduchu ( Ø 75 mm, Ø 85 mm)
• ©rouby a hmoΩdinky, tìsnìní, knoflík
napou∂tìcího ventilu
• MontáΩní konzola s ventily pro pøipojení k
topnému systému
• Dokumentace.

4
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Rozmìry skøínì a vzdálenosti

≥100

1.6

120
≥10

≥10

~100

338

230

876

740

600

360

400

22
≥ 200

13

~100
0

~100
0

~100
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obr. 1
13
338

Pohled zepøedu a zboku
MontáΩní konzola
Místo v∆vodu elektrick∆ch kabelù ze zdi
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1.7

Schéma elektrického zapojení
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obr. 2
4.1
6
6.3
18
32
33
36.1
52
52.1
52.2
56
61
135
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153
226
228
300
302
310
312
313
325
328
328.1
363
413
A1
A2
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Schéma elektrického zapojení
Zapalovací transformátor
Havarijní termostat pro pøípad pøehøátí tepelného v∆mìníku
Èidlo teploty TUV
Èerpadlo ústøedního vytápìní
Ionizaèní elektroda pro snímání plamene
Zapalovací elektrody
Èidlo teploty topné vody
Elektromagnetick∆ ventil 1 plynového ventilu
Elektromagnetick∆ ventil 2 plynového ventilu
Modulaèní ventil plynového ventilu
Plynov∆ ventil
Kontrolka poruchy a tlaèítko Reset
Hlavní vypínaè
Ovladaè teploty topné vody
Sí»ov∆ transformátor
Ventilátor
Manostat tlaku vzduchu
Kódová zástrèka
Zemnící mùstek
Ovladaè teploty TUV
Pojistka, T 2,0 A
Pojistka, T 1,25 A
Deska s øídící elektronikou kotle
Svorkovnice 230V
Propojka
Kontrolka pro provoz hoøáku
Snímaè prùtoku TUV
Nastavení max. v∆konu kotle do topného systému / reΩim èerpadla (podle kódové zástrèky)
Servisní pøepínaè
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1.8

Hydraulické schéma
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obr. 3
3
4
6
6.3
7
8.1
10
11
13
15
18
20
26
27
29
30
32
33
34
35
36
38
43
44

Sonda pro mìøení tlaku plynu na hoøáku
Modul - øídící elektronika kotle
Havarijní termostat pro pøípad pøehøátí tepelného
v∆mìníku
Èidlo teploty TUV
Sonda pro mìøení vstupního tlaku plynu
Tlakomìr/teplomìr
Snímaè teplomìru
Tlakov∆ By-pass
MontáΩní konzola
Pojistn∆ ventil topného systému
Èerpadlo ústøedního vytápìní
Expanzní nádoba
Ventil expanzní nádoby
Automatick∆ odvzdu∂òovací ventil
Trysky hoøáku
Hoøák
Ionizaèní elektroda pro snímání plamene
Zapalovací elektrody
Trubky v∆mìníku pro TUV
Trubky v∆mìníku ÚT
Èidlo teploty topné vody
Napou∂tìcí ventil
V∆stup topné vody do systému
V∆stup TUV
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45
46
47
48
52
52.1
52.2
55
56
57
61
64
69
220
221
224
226
228
229
234
234.1
407
411
413

Pøívod plynu
Vstup studené vody
Vstup vratné vody ze systému
Odpad od poji∂»ovacího ventilu
Elektromagnetick∆ ventil 1 plynového ventilu
Elektromagnetick∆ ventil 2 plynového ventilu
Modulaèní ventil plynového ventilu
Filtr plynového ventilu
Plynov∆ ventil
Hlavní bezpeènostní ventil
Kontrolka poruchy a tlaèítko Reset
©roub k nastavení objemu protékajícího plynu (min./max.)
Modulaèní ventil
Koncovka odvodu spalin a sání vzduchu
Potrubí pro odvod spalin
Potrubí pro pøívod vzduchu
Ventilátor
Manostat
Uzavøená vzduchová komora
Sonda pro mìøení spalin
Sonda pro mìøení spalovacího vzduchu
Omezovaè prùtoku TUV s filtrem
Spalovací komora
Snímaè prùtoku TUV
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1.9

Technické údaje
Jednotka

Jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon
Jmenovit∆ tepeln∆ pøíkon
Minimální tepeln∆ v∆kon
Minimální tepeln∆ pøíkon
Spotøeba plynu
„23“ zemní plyn G20
„31“ propan G31
PoΩadovan∆ vstupní tlak plynu
„23“ zemní plyn G20
„31“ butan G30
„31“ propan G31
Tlak plynu na tryskách pøi max./min. tepelném v∆konu
Systém ústøedního vytápìní
Objem vody ve v∆mìníku kotle
Minimální teplota topné vody pro ústøední vytápìní
Maximální teplota topné vody pro ústøední vytápìní
Maximální (provozní) tlak systému ústøedního vytápìní
Minimální (provozní) tlak systému ústøedního vytápìní
Expanzní nádoba
Plnicí tlak
Celkov∆ objem
Teplá uΩitková voda
Rozsah nastavení teploty TUV
Maximální vstupní tlak
Minimální (pracovní) vstupní tlak pøi maximálním prùtoku
Minimální (pracovní) vstupní tlak pøi provozu
Min. prùtok TUV
Max. prùtok TUV
Spaliny
Hmotnostní prùtok spalin pøi max./min. jmenovitém
tepelném v∆konu
Teplota spalin pøi max./min. jmenovitém tepelném
v∆konu
Zbytkov∆ tlak
Objem CO2 ve spalinách pøi max. jmenovitém tepelném
v∆konu
Objem CO2 ve spalinách pøi min. jmenovitém tepelném
v∆konu
Tøída NOx
Pøipojení odtahu spalin
Elektrotechnické údaje
Elektrické napájení
Frekvence zdroje napájení
Pøíkon
Krytí
V∂eobecné informace
Hmotnost pøi zvedání
V∆∂ka skøínì
©íøka skøínì
Hloubka skøínì

DAGAS 01-24 CT

kW
kW
kW
kW

ˆ23† zemní plyn
G20
24,0
26,4
7,8
9,24

ˆ31† butan/propan
G31
24,0
26,4
7,8
9,24

m3/h
l/h

2,8
-

1,09

mbar
mbar
mbar
mbar

20
12,1/1,1

28-30
37
35,4/3,9 (G31)
28/3,0 (G30)

l
°C
°C
bar
bar

2,0
45
82
3,0
0,5

2,0
45
82
3,0
0,5

bar
l

0,5
8

0,5
8

°C
bar
bar
bar
l/min
l/min

40-60
10,0
1,0
0,25
2,5
10

40-60
10,0
1,0
0,25
2,5
10

g/s

13,0 - 19,3/17,8

16,1-18,4/18,3

°C

130/101

127/100

Pa
%

65
5,5-8,5

65
6,5-7,5

%

2,3

2,5

mm

2
Ø 60/110

2
Ø 60/110

VAC
Hz
W
IP

230
50
188
44

230
50
188
44

kg
mm
mm
mm

34
740
400
360

34
740
400
360

tab. 4
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2

Pokyny pro instalaci kotle

Pro projektování, montáΩ, provoz a obsluhu kotle se
vztahují následující normy:
• ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní, projektování,
montáΩ.

3

Instalace

i

• ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení pro
ústøední vytápìní a ohøev uΩitkové vody
• ÈSN 06 1008 PoΩární bezpeènost lokálních
spotøebièù a zdrojù tepla (do 50 kW)
• ÈSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústøední
topení, provedení B11, B11BS s atmosférick∆mi
hoøáky a jmenovit∆m tepeln∆m pøíkonem nejv∆∂e
70 kW
• ÈSN 33 2000-3 Prostøedí pro elektrická zaøízení
• ÈSN 33 2180 Pøipojení el. pøístrojù a spotøebièù

3.1

Instalaci zaøízení, pøipojení plynu a
odvodu spalin, uvádìní systému do
provozu a elektrická zapojení smí
provádìt pouze osoby s pøíslu∂n∆m
oprávnìním.

DùleΩité poznámky

• Pøed zapojením zaøízení bude moΩná nutné
kontaktovat místní vodárenskou spoleènost.
• Zaøízení je vhodné pouze pro vnitøní instalaci a lze
ho pouΩívat pouze v uzavøeném topném systému.
• NepoΩaduje se Ωádná speciální ochrana zdi.
Stìna musí b∆t rovná a schopná odolat hmotnosti
zaøízení.

• ÈSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v
budovách - Provozní poΩadavky

• Jedná se o zaøízení s utìsnìnou spalovací
komorou. V místnosti nebo prostoru instalace
zaøízení se nevyΩaduje zaji∂tìní samostatného
pøívodu spalovacího vzduchu.

• ÈSN 38 6441 Odbìrní plynová zaøízení na
svítiplyn a zemní plyn v budovách

• Je-li zaøízení umístìno uvnitø skøínì, musí b∆t
zaji∂tìny odvìtrávací otvory (viz obr. 4).

• ÈSN 38 6413 Plynovody a pøípojky s nízk∆m a
støedním tlakem

• Je nutno dodrΩovat vzdálenosti, které jsou
potøebné k provádìní servisu zaøízení (viz str. 5).

• ÈSN EN 60335-1:1997 Elektrické spotøebièe pro
domácnost a podobné úèely

• ÈSN 38 6460 Pøedpisy pro instalaci a rozvod
propan-butanu v obytn∆ch budovách
• ÈSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové
stanice, rozvod a pouΩití
• ÈSN 73 4201 Navrhování komínù a kouøovodù
• ÈSN 73 0831-50 PoΩární bezpeènost staveb
• TPG 800 01 Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù
na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).
Kotel lze umístit v koupelnách do zóny è.1. se
souèasn∆m splnìním poΩadavkù platné normy
ÈSN 33 2000-7-701:
• Zásuvka, která napájí el. zaøízení kotle je umístìna
v zónì è. 3 a je ji∂tìna proudov∆m chránièem se
jmenovit∆m vybavovacím proudem I AN
nepøekraèujícím 30 mA.
• Je pouΩito doplòující pospojování jako zv∆∂ená
ochrana pøed úrazem elektrick∆m proudem.
• Kotel není vystaven proudùm vody.

6 720 612 309 CZ (05.07)

• V zadní èásti zaøízení se nachází prostor, kter∆m
prochází provozní potrubí topného systému a
plynu.
• V nejniΩ∂ím místì je nutno namontovat vypou∂tìcí
kohout a v nejvy∂∂ím místì je tøeba nainstalovat
odvzdu∂òovací ventil.
• Odpadní potrubí je nutno vést smìrem od
jak∆chkoliv elektrick∆ch zaøízení nebo míst, kde by
mohla vznikat nebezpeèí po∂kození vodou.
• V∂echny pøípojky systému musí b∆t schopny
odolávat tlaku do 3 bar.
• Pøívodní potrubí plynu musí mít dostateèn∆
prùøez, aby bylo schopno dodávat plyn do v∂ech
pøipojen∆ch zaøízení.
• Zaøízení musí b∆t nainstalováno pomocí
pøipojovací konzoly s ventily topného systému
(pokud v∂ak nepouΩíváte konverzní sadu k
pøipojení stávající svislé instalace topného
systému).
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Instalace

3.3

2

≥300

≥35cm
≥100

≥75

2

≥35cm

6 720 610 356-06.20

obr. 4

Vìtrací otvory ve skøíni

3.2

Instalace zaøízení

Smìrnice t∆kající se místa instalace
Pri instalaci kotle je nutno dodrΩet v∂echny predpisy
a normy podle kap. 2.
B Pøi instalaci je nutno dodrΩovat smìrnice platné v
konkrétní zemi, kde se instalace provádí.
B Minimální vzdálenosti poΩadované pro odvod
spalin najdete v instalaèních instrukcích
dodan∆ch spolu se sadou odvodu spalin.
Spalovací vzduch
Aby se zabránilo korozi, nesmí spalovací vzduch
obsahovat Ωádné korozívní látky.
Látky klasifikované jako podporující korozi zahrnují
chlorované uhlovodíky obsahující slouèeniny chlóru
a fluoru. Tyto jsou napøíklad obsaΩeny v nìkter∆ch
rozpou∂tìdlech, barvách, lepidlech, aerosolech a
domácích èisticích prostøedcích.

Instalace závìsné li∂ty a montáΩní
konzoly potrubí
Pozor: Nikdy nepøená∂ejte zaøízení
tak, Ωe ho budete drΩet za modul
elektroniky. Zaøízení také
nepokládejte celou vahou na tento
modul.

B Vyjmìte zaøízení a li∂tu pro zavì∂ení na zeï z
pøepravního obalu. Zkontrolujte obsah podle
balicího listu.
B Vyjmìte pøipojovací montáΩní konzolu z obalu a
zkontrolujte obsah podle balicího listu.
B Zkontrolujte, zda bylo pro instalaci zaøízení
zvoleno správné místo (viz ˆRozmìry skøínì a
vzdálenosti† na stranì 5).
MontáΩ na zeï
B PøiloΩte na poΩadované místo na zdi papírovou
∂ablonu dodanou spolu se zaøízením.
B Vyvrtejte otvory pro pøipevòovací ∂rouby. Otvory
musí b∆t vhodné pro 10 mm hmoΩdinky.
B Proveïte otvor pro odvod spalin.
B Umístìte závìsnou li∂tu na zeï a pøipevnìte ji
pomocí 4 ∂roubù a hmoΩdinek dodan∆ch spolu se
zaøízením.
B Pøipevnìte na zeï montáΩní konzolu potrubí
pomocí ∂roubù a hmoΩdinek dodan∆ch spolu se
zaøízením.
B Pøed koneèn∆m dotaΩením ∂roubù zkontrolujte,
zda se montáΩní konzola potrubí a zavì∂ovací
li∂ta nacházejí ve správné poloze.

Teplota povrchu
Maximální teplota povrchu je niΩ∂í neΩ 85 ˚C. To
znamená, Ωe podle normy ÈSN EN 483 není nutné
pøijímat Ωádná bezpeènostní opatøení s ohledem na
hoølavé stavební materiály a nábytek.
Instalace kotle v provedení na propan
Zaøízení není povoleno instalovat v místnosti nebo
vnitøním prostoru pod povrchem zemì. To v∂ak
nevyluèuje instalaci zaøízení v místnostech, kde je
jedna strana pod a druhá strana nad povrchem
zemì.

10
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Instalace

i

Pøipojovací potrubí musí upevnìno b∆t
v blízkosti zaøízení tak, aby nevytváøelo
na zaøízení pøídavn∆ tlak, napø. pomocí
pøichytek na zeï.

187
220

70

8
9

594

11

10

70

9
8

7

6

697

6 720 610 191-00.1R

5
4
3
2

obr. 7

6 720 610 356-04.2O

obr. 5

Sestava pro montáΩ na zeï

MontáΩní konzola

R3/4"

R1/2" R3/4"

R1/2" R3/4"

85

75
55
28

340

65

65

65

65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

MontáΩní konzola
MontáΩní konzola
Vstup vratné vody
Pøípojka studené vody
Pøípojka pøívodu plynu
Pøípojka TUV (1/2 ")
V∆stup topné vody
PruΩné pøipojovací potrubí
Pájen∆ spoj, prùmìr 22 mm, s pøevleènou maticí G 3/4 "
Pájen∆ spoj, prùmìr 15 mm, s pøevleènou maticí G 1/2 "
Pájen∆ spoj, prùmìr 28 mm, s pøevleènou maticí G 3/4 "
©roub a hmoΩdinka

JestliΩe bude potrubí vedeno za zaøízením:
B Veïte potrubí, aby byla kompletnì skryta za
zaøízením. ®ádné potrubí nesmí v rámci rozmìrù
skøínì vést ve vodorovném smìru. Maximální
vzdálenost potrubí od stìny nesmí pøekroèit
27 mm.

180

217,5

364

18

22

15

R3/4"

R1/2" R3/4"

15

22

R1/2" R3/4"

370
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obr. 6

MontáΩní konzola
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11

Instalace

3.4

Nasazení na závìsnou li∂tu
Instalace odpadního potrubí

Pozor: Proveïte dùkladné
propláchnutí systému za úèelem
odstranìní jak∆chkoliv neèistot.

B Spus»te modul do servisní polohy (viz oddíl 7.2).
Tímto zpùsobem získáte pøístup k pojistnému
ventilu.
B Pøipojte vypou∂tìcí potrubí k pojistnému ventilu a
odveïte ho smìrem od v∂ech elektrick∆ch
zaøízení nebo nebezpeèn∆ch prostor.

DemontáΩ skøínì
B Odstraòte zaklapávací èelní panel.

2

1
1

2

3

5

4

5

3

6 720 610 714-07.1O

obr. 8
1
2
3
4
5

2

Èelní kryt
Skøíò
Upevòovací ∂rouby
Ovládací prvky
Èelní panel
Jaz∆èky èelního panelu

6 720 611 465-09.1O

obr. 10 Instalace vypou∂tìcího potrubí
1
2
3

B Od∂roubujte dva upevòovací ∂rouby (2).
B Sejmìte skøíò (1) taΩením zespodu nahoru.
Upevnìní zaøízení
B Nasaïte nová tìsnìní (dodávají se spolu s
montáΩní konzolou) na ventily a ∂roubení
montáΩní konzoly.
B Zvednìte zaøízení na zeï, zavìste jej závìsnou
li∂tu a spus»te na sestavu rozdìlovacího potrubí.

Vypou∂tìcí potrubí
Pojistn∆ ventil
Sifon

i

Je-li nutné nainstalovat del∂í vypou∂tìcí
potrubí, nesmí mít prùmìr men∂í neΩ
15 mm. Potrubí je tøeba vést, aby bylo
ve spádu od kotle.

3
1

2

6 720 610 356-08.2O

obr. 9
1
2
3

Upevnìní pøístroje na zavì∂ovací li∂tu
Závìsná li∂ta
Kotel
Otvor pro zavì∂ení

B Dotáhnìte plynovou, vodovodní pøípojku a
pøípojky topného systému.
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Instalace

Pøipojení vzduchového potrubí a odvodu spalin
Podrobné informace o instalaci tìchto
zaøízení najdete v instrukcích
poskytnut∆ch spolu s pøíslu∂enstvím
odtahu.

i

B VloΩte vhodnou omezovací clonu mezi
vzduchovou komoru a pøírubu odtahu.
B Pøipevnìte vzduchovou clonu spolu s pøírubou
odtahu ke kotli pomocí ∂roubù.

3

2
1

6 720 611 744-11.1J

obr. 11
1
2
3

vzduchová clona
príruba
∂rouby

Pozor: V nìkter∆ch pøípadech je kotel
nutno pøipojit k sadì odvodu spalin
pomocí omezovaèù (viz oddíl 7.2 a
instrukce dodané pro pouΩitou
základní sadu odvodu spalin).
Dokonèení instalace
B Ovìøte, zda jsou pevnì dotaΩeny v∂echny pøípojky
vody a plynu na montáΩní konzole.
B Ovìøte, zda je zaøízení plynotìsné.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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Elektrické zapojení

4

Elektrické zapojení
Nebezpecí: Nebezpeèí zásahu
elektrick∆m proudem!
B Pøed prací na zaøízení je nutno odpojit
pøívod elektrického proudu ze sítì.

1

2

V∂echna ovládací a bezpeènostní zaøízení pøístroje
musí b∆t zapojena a ovìøena jejich funkènost a
bezpeènost.

3
4

B Zaøízení se dodává s pevnì pøipojen∆m sí»ov∆m
kabelem a zástrèkou.

4.1

i

5

Pøipojení zaøízení

6
7

Elektrická zapojení musí splòovat
poΩadavky platn∆ch norem t∆kajících se
elektroinstalací v obytn∆ch prostorách.
B Nezbytn∆m poΩadavkem je
provedení uzemnìní.

B Zaøízení je nutno pøipojit k elektrické síti pøes
hlavní vypínaè s oddìlením kontaktu min. 3 mm
(napø. pojistka nebo jistiè).

11

16+17

13

15

18
6 720 610 356-11.2O

obr. 12 Pøipojení na modulu
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

14

14

10 12
9

Upevòovací ∂rouby na krytu modulu
Kryt modulu
Èelní ovládací panel
Pøipojení kabelù zapalovacích elektrod
Konektory uzemnìní
Uzemnìní (mùstek)
Konektor ST 2: Sí» a pøipojení externích ovládacích
prvkù (230 V)
Kabelová pøíchytka
Pomocná svorka FV
Pojistka F1 2 A
Kabelová prùchodka
Konektor èerpadla ST 15
Konektor ventilátoru ST1
Pojistka F2 1,25 A
Kódová zástrèka
Nastavení max. v∆konu do topení / reΩim èerpadla (podle
kódové zástrèky)
Servisní pøepínaè

6 720 612 309 CZ (05.07)

Elektrické zapojení

Pøipojení elektrick∆ch vodièù
• Aby se zajistil pøíslu∂n∆ stupeò ochrany pøed
rozstøikující se vodou (IP), je nutno vΩdy vést
pøívodní vedení kabelovou prùchodkou, jejíΩ otvor
je stejn∆ jako prùmìr vedení.

B Zajistìte elektrick∆ kabel pomocí kabelové
pøíchytky.
Uzemòovací vodiè musí b∆t del∂í neΩ ostatní
vodièe.

B Uvolnìte upevòovací ∂rouby z krytu modulu a kryt
sejmìte.
B Odøíznìte kabelovou prùchodku podle
odpovídajícího prùmìru izolace kabelu.

6 720 610 356-14.1O

obr. 15

8-9
5-7
10-12

Nebude-li zaøízení uvádìno okamΩitì do provozu:
B Umístìte zpìt krycí panel jednotky a skøínì.
B Ovìøte, zda byly vypnuty pøívody plynu a
elektrického proudu.

13-14
6 720 610 356-12.1O

obr. 13
B Protáhnìte sí»ov∆ kabel kabelovou svorkou a
pøipojte ho ke:
– svorce konektoru ST2 oznaèené písmenem L
(hnìd∆ vodiè)
– svorce konektoru ST2 oznaèeném písmenem N
(modr∆ vodiè)
– svorce uzemnìní (Ωlutozelen∆ vodiè).

N NS LS NS

L

LS LR

230 V

1

FV

2

3
6 720 612 309-13.1O

obr. 14 Pøipojení k elektrické síti
1
2
3

Pøívod elektrické sítì
V∆stup pro modul ADM
Pøipojení pro 230 V programovací jednotku / pokojov∆
termostat

6 720 612 309 CZ (05.07)
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Elektrické zapojení

4.2

Pøipojení termostatu /
programovací jednotky / hodin
Podrobné informace o instalaci a
nastavení tìchto zaøízení najdete v
instrukcích poskytnut∆ch spolu s tímto
ovládacím prvkem.

i

Pokojov∆ termostat nebo externí programovací
jednotka musí b∆t vhodné pro spínání sí»ového
napìtí. NevyΩadují uzemnìní.

NS LS LR

6 720 610 356-15.1O

obr. 16 Pøipojení pokojového termostatu 230 V
(odstraòte propojku mezi LS a LR)

NS LS LR

6 720 610 356-16.1O

obr. 17 Pøipojení programovací jednotky (odstraòte
propojku mezi LS a LR)
230 V

L

N NS LS NS LS LR FV

6 720 612 309-17.1O

obr. 18 Pøipojení pokojového termostatu a
programovací jednotky (odstraòte propojku
mezi LS a LR)
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Uvádìní do provozu

5

Uvádìní do provozu
5.1

24
23
22

1

21

2

20

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

B Ovìøte, Ωe je vypnut pøívod elektrického proudu a
uzavøen vstup plynu do kotle a Ωe jsou tìsnì
pøipojeny v∂echny pøípojky vody v celém systému.
B Otevøete ventily topného systému (7 a 13, obr. 19)
na montáΩní konzole kotle.
B Otevøete v∂echny ventily na radiátorech.
B Uvolnìte ∂roub automatického odvzdu∂òovacího
ventilu (1, obr. 20).

3
4
5
6
7
8
9

1

6 720 611 744-20.1J
6 720 611 744-19.1J

obr. 19 Schéma kotle s modulem v servisní poloze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pøed uvedením do provozu

Ventilátor
Spalovací komora
Plynov∆ ventil
Èerpadlo ústøedního vytápìní
Tlakomìr/teplomìr
Pojistn∆ ventil (ústøední vytápìní)
Pøipojení vratného vedení UV s uzavíracím ventilem
Pøípojka studené vody s uzavíracím ventilem
Plynová pøípojka s uzavíracím ventilem
Kryt modulu
Modul, v servisní poloze
Pøípojka TUV
Pøípojka topné vody s uzavíracím ventilem
MontáΩní konzola
Èidlo TUV
Napou∂tìcí ventil
Èidlo prùtoku TUV
Zapalovací elektrody
Hoøák
Tepeln∆ v∆mìník
Èidlo teploty topné vody
Vzduchová komora
Sbìraè spalin
Manostat tlaku vzduchu

6 720 612 309 CZ (05.07)

obr. 20 Automatické odvzdu∂òování
1

Automatick∆ odvzdu∂òovací ventil

B Napus»te systém pomocí napou∂tìcího ventilu na
poΩadovan∆ tlak (16, obr. 19).
B Odvzdu∂nìte postupnì kaΩd∆ radiátor.
Odvzdu∂nìní kotle bude zaji∂tìno po uvolnìní
∂roubu odvzdu∂òovacího ventilu.
B Sejmìte oplá∂tìní kotle
B Spus»te modul do servisní polohy. Takto získáte
pøístup k pojistnému ventilu (viz oddíl 7.2).
B Od∂roubujte víèko z èerpadla.

17

Uvádìní do provozu

B Otoète høídelí asi o pùl otáèky a za∂roubujte víèko
zpìt.

2

3

1

5.2

Nastavení systémového tlaku

B Naplòte topn∆ systém na tlak 2,5 bar.
B Ovìøte, zda nedochází k únikùm.
B Odpus»te ze systému vodu pomocí zku∂ebního
knoflíku pojistného ventilu, dokud nebude
dosaΩeno poΩadovaného tlaku v systému, a to
maximálnì 1,5 bar.

i

JestliΩe je tlak na tlakomìru vìt∂í neΩ
2,65 bar pøi provozu na maximální
teplotu ústøedního vytápìní:
B Nainstalujte do systému dodateènou
expanzní nádobu, a to co nejblíΩe
vratného vedení ústøedního vytápìní
na zaøízení.

6 720 610 356-21.1O

obr. 21 Odvzdu∂nìní/odblokování èerpadla
1
2
3

5.3

Kryt elektroinstalace èerpadla
Èerpadlo
Víèko èerpadla

B Ovìøte, zda pracuje poji∂»ovací ventil otáèením
knoflíku proti smìru hodinov∆ch ruèièek, dokud
se neuvolní.
Z vypou∂tìcího potrubí by mìla zaèít vytékat
voda.

Nastavení tlaku v expanzní nádobì

Plnicí tlak expanzní nádoby v expedovaném stavu je
0,5 bar, coΩ odpovídá ekvivalentní geodetické v∆∂ce
5 m.
Plnicí tlak nesmí b∆t v místì pøipojení men∂í neΩ
geodetická v∆∂ka.
Na expanzní nádobì je nainstalován ventilu typu
Schraeder, pomocí kterého lze v pøípadì potøeby
zvy∂ovat plnicí tlak.
Expanzní nádoba musí b∆t plnìna na tlak o 0,35 bar
niΩ∂í, neΩ je v∆chozí konstrukèní tlak systému.

1

2

4
6

3

5

6 720 611 465-27.1O

obr. 22 Pøipojení odtoku poji∂»ovacího ventilu
1
2
3
4
5
6

Èerpadlo
Vypou∂tìcí ventil kotle
Kapilární trubice tlakomìru
Pojistn∆ ventil
Upevòovací svorka odpadové trubky
Odpadová trubka

Zaøízení (v expedovaném stavu) je schopno pracovat
se systémem o objemu 83 litrù. Je-li objem systému
vìt∂í:
B Nainstalujte dodateènou expanzní nádobu co
nejblíΩe pøípojky vratného vedení ústøedního
vytápìní na zaøízení a natlakujte tuto nádobu na
stejnou hodnotu jako v pøípadì integrované
nádoby.
18
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Uvádìní do provozu

5.4

Volba reΩimu ovládání èerpadla
ústøedního vytápìní

Pro nastavení reΩimu èerpadla je nutno pouΩít
kódovou zástrèku s oznaèením 165 (obj èíslo 8 714
421 165). MoΩné nastavení druhu provozu jsou:
• ReΩim ovládání 2 (tovární nastavení)
Provoz hoøáku je øízen elektronikou kotle na
poΩadovanou teplotu topné vody. V pøípadì
pøekroèení teploty topné vody dojde k vypnutí
hoøáku, èerpadlo zùstává v chodu. V pøípadì
vypnutí kotle prostorov∆m termostatem (èasov∆m
spínaèem, atp.) vypíná se rovnìΩ èerpadlo a
ventilátor s dobou dobìhu mezi 15 sekundami a 3
minutami.
• ReΩim ovládání 3:
V tomto druhu provozu pøi vypnutí prostorového
termostatu (èasového spínaèe, atp.) zùstává
èerpadlo v trvalém provozu. Tento reΩim ovládání
zaji∂»uje ochranu systému pøed zamrznutím i v
pøípadì, Ωe pokojov∆ termostat není vybaven
funkcí proti zamrzání.
Èerpadlo je vypnuto tehdy, je-li aktivní letní reΩim.
Nastavení reΩimu ovládání èerpadla
B Odstraòte z krytu modulu pøipevòovací ∂rouby a
odejmìte kryt.
B Pomocí ∂roubováku upravte nastavení
potenciometru pro tepeln∆ v∆kon.

5.5

Volba charakteristiky èerpadla
ústøedního vytápìní

B Rychlost èerpadla ústøedního vytápìní se mìní
pomocí pøepínaèe na èerpadle.
H 0,7
(bar)
0,6
C

0,5
0,4

B

0,3
0,2

A

0,1
0

200 400

600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Q (l/h)
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obr. 24
A
B
C
H
Q

Charakteristická køivka pro polohu 1
Charakteristická køivka pro polohu 2
Charakteristická køivka pro polohu 3
Zbytkov∆ v∆tlaèn∆ tlak
Prùtok topné vody

– Potenciometr úplnì proti smìru hodinov∆ch
ruèièek
= reΩim ovládání èerpadla 3.
– Potenciometr úplnì ve smìru hodinov∆ch
ruèièek
= reΩim ovládání èerpadla 2.

E

6 720 611 465-23.1O

obr. 23 Nastavení reΩimu ovládání èerpadla

6 720 612 309 CZ (05.07)
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5.6

Kontrola tlaku plynu na hoøáku

B
B
B
B

Vypnìte zaøízení pomocí hlavního vypínaèe.
Zavøete plynov∆ ventil.
Demontujte oplá∂tìní (viz oddíl 7.2).
Spus»te modul do servisní polohy. Takto získáte
pøístup k plynovému ventilu (viz oddíl 7.2).
B Ke kontrole tlaku plynu na hoøáku pøipojte k
testovacímu bodu (8) tlakomìr.

1

8

5.6.1

Kontrola maximálního tepelného v∆konu
pro ohøev teplé uΩitkové vody
Maximální tepeln∆ v∆kon pro ohøev TUV je stejn∆
jako jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon kotle.
Kontrola maximálního tepelného v∆konu pro TUV se
provádí následujícím zpùsobem:
B Nastavte servisní pøepínaè do polohy max (poloha
2).

1

2

2
min
max

3

6
3
4
6 720 611 465-26.1O

5

7

6 720 611 347-24.1O

obr. 25 Plynov∆ ventil
1
2
3
4
5
6
7
8

V∆stup plynového ventilu na hoøák
Modureg
Pojistn∆ elektromagnetick∆ ventil 2
Pojistn∆ elektromagnetick∆ ventil 1
Vstup plynu
©roub pro nastavení maximálního a minimálního tlaku
plynu
Mìøící sonda vstupního tlaku
Mìøící sonda tlaku hoøáku

B Odstraòte pøipevòovací ∂rouby z krytu modulu a
odejmìte kryt.
B Otevøete ventily v∂ech radiátorù.
B Zkontrolujte tlak v systému ústøedního vytápìní.
Tlak by se mìl pohybovat mezi 1 a 2 bary.
B Nastavte ovládací prvky teploty pro ústøední
vytápìní
a teplé vody
na maximum a
èasov∆ spínaè / pokojov∆ termostat nastavte na
permanentnì zapnuto.

obr. 26 Nastavení provozního reΩimu
1
2
3

Provozní poloha
Poloha maximum
Poloha minimum

B Zapnìte pøívod plynu a elektrického proudu.
Hoøák nastartuje na maximální v∆kon a v tomto
stavu bude po dobu 1 minuty.

i

Pokud bude servisní pøepínaè v poloze
max (poloha 2) nebo min (poloha 3),
kontrolka poruchy bude blikat s
frekvencí 8 Hz.

B Porovnejte tlak na hoøáku s poΩadovanou
hodnotou (viz tabulka 5).
Pokud neodpovídá tlak plynu na hoøáku:
B Zkontrolujte na mìøící sondì vstupního tlaku
plynového ventilu, zda je zde k dispozici
dostateèn∆ dynamick∆ (pracovní) vstupní tlak (5):
– Zemní plyn: asi 20,0 mbar.
– Propan-butan: asi 37,0 mbar.
B JestliΩe je vstupní tlak plynu správn∆, nastavte na
plynovém ventilu (6, obr. 25) tlak plynu na
maximální tepeln∆ v∆kon. Postupujte podle
tabulky 5.
JestliΩe se zaøízení nezapálí:
B Zjistìte, zda není zaøízení v zablokovaném stavu odblokujete zmáèknutím tlaèítka Reset.
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5.6.2

Nastavení maximálního tepelného v∆konu
pro ústøední vytápìní
Tepeln∆ v∆kon není ve v∆robì omezen. Pro volbu
nastavení reΩimu maximálního v∆konu do topení je
nutno pouΩít kódovou zástrèku s oznaèením 161 (obj
èíslo 8 714 421 161) (s touto zástrèkou je kotel
dodáván od v∆robce).
Zapnìte pøívod elektrického proudu do zaøízení a
otevøete plynov∆ ventil na montáΩní konzole kotle.
Nastavení tepelného v∆konu
B Pøepnìte servisní pøepínaè do polohy normal
(poloha 1) (obr. 26).
B Zkontrolujte, zda je termostat / èasov∆ spínaè
nastaven na stál∆ provoz.
B Nastavte pokojov∆ termostat a ovladaè teploty
ústøedního vytápìní
na maximum.
B Zavøete ventil TUV.
Po startu hoøáku klesne tlak hoøáku na minimální
hodnotu a potom nabìhne na maximální hodnotu
odpovídající nastavení zaøízení. V této chvíli by jiΩ
nemìlo b∆t nutné seøizovat potenciometr
ústøedního vytápìní za úèelem zmìny tlaku
hoøáku.
B Pomocí ∂roubováku seøiïte potenciometr
tepelného v∆konu, aby tlak plynu na hoøáku
odpovídal poΩadovanému tepelnému v∆konu (viz
tabulka 5).

5.6.3

Kontrola minimálního tepelného v∆konu

B Nastavte servisní pøepínaè na min (poloha 3)
(obr. 26).
Tlak plynu na hoøáku poklesne na minimální
hodnotu odpovídající nastavení zaøízení jak pro
reΩim ústøedního vytápìní, tak pro reΩim TUV.
B Srovnejte tlak plynu na hoøáku s hodnotami v
tabulce 5.
Nastavení plynového ventilu by nemìlo b∆t
potøebné. JestliΩe se hodnoty li∂í, upravte
nastavení plynu pro minimální tepeln∆ v∆kon na
plynovém ventilu (7, obr. 25) , a to podle
tabulky 5.
B Pomocí kapaliny ke zji∂»ování netìsností ovìøte
tìsnost na spoji mezi hoøákem a plynov∆m
ventilem.
Tlak na hoøáku
pøi daném v∆konu

Typ plynu

Tepeln∆
pøíkon

„23“
zemní
plyn G20

„31“
propan
G31

„31“
butan
G30

8,9 kW

10,6 kW

1,1 mbar

3,9 mbar

3 mbar

10 kW

11,9 kW

1,5 mbar

5,3 mbar

3,8 mbar

12 kW

14,2 kW

2,6 mbar

7,5 mbar

6,3 mbar

14 kW

16,5 kW

5,6 mbar 10,2 mbar 9,8 mbar

16 kW

18,7 kW

8,1 mbar 18,5 mbar 13,4 mbar

18 kW

20,8 kW

7,2 mbar

20 kW

22,8 kW

9,0 mbar 26,4 mbar 20,9 mbar

22 kW

24,6 kW

10,5 mbar 30,7 mbar 24,3 mbar

24 kW

26,4 kW

12,1 mbar 35,4 mbar 28 mbar

E

Tepeln∆
v∆kon

tab. 5

22 mbar 17,1 mbar

Tlak na hoøáku (mìøící sonda 8, obr. 25)

5.6.4
6 720 611 465-23.1O

obr. 27 Nastavení maximálního tepelného v∆konu
pro ústøední vytápìní

i

Otáèením ve smìru hodinov∆ch ruèièek
se zvy∂uje maximální tepeln∆ v∆kon,
zatímco otáèením proti smìru
hodinov∆ch ruèièek se sniΩuje
maximální tepeln∆ v∆kon v reΩimu
ústøedního vytápìní.

6 720 612 309 CZ (05.07)

Úprava èasové prodlevy poΩadavku na
TUV
Bìhem prvních 10 minut po zapnutí pøívodu proudu
je moΩné upravit èasovou prodlevu pro poΩadavek
na TUV.
B Nastavte servisní pøepínaè na min (poloha 3)
(obr. 26) .
Kontrolka poruchy bude blikat s frekvencí 8 Hz.
B Bìhem dal∂ích 10 sekund: Prodleva se nastavuje
na jednu z následujících hodnot otáèením
teplotního ovladaèe pro TUV
:
– Vlevo = 1 sekunda
– Uprostøed = 2 sekundy
– Vpravo = 3 sekundy
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Pøi úpravì nastavení se kontrolka poruchy rozsvítí
nepøeru∂ovanì.
B Nastavení se ukládá tím, Ωe se pøepínaè reΩimu
nastaví na max (poloha 2) nebo normal (poloha
1).
5.6.5

Pøechod do normálního reΩimu

B Nastavte servisní pøepínaè zpìt na normal
(poloha 1) (obr. 26).
Kontrolka poruchy pøestane blikat.
B Vypnìte pøívod elektrického proudu a následnì ho
opìt zapnìte. Tímto zpùsobem se uloΩí
poΩadované nastavení.
B Namontujte zpìt kryt modulu.

5.7

Ovìøení provozu zaøízení

3

2

1

4

5

6
6 720 611 744-28.1J

obr. 28 Ovládací prvky èelního panelu
1
2
3
4
5
6

Kontrolka poruchy a tlaèítko RESET
Kontrolka provozu hoøáku
Hlavní vypínaè
Ovladaè nastavení teploty UV
Ovladaè nastavení teploty TUV
Systémov∆ tlakomìr/teplomìr

Ohøev teplé uΩitkové vody
B Otoète knoflík teploty ústøedního vytápìní
úplnì proti smìru hodinov∆ch ruèièek.
Ústøední vytápìní je nyní vypnuto (letní reΩim).
B Otevøete kohout TUV v blízkosti zaøízení.
Hoøák se zapálí a pøejde na maximální tlak hoøáku
odpovídající nastavení kotle.
B Postupnì uzavírejte kohout a kontrolujte, zda
klesá tlak plynu (elektronika kotle reguluje v∆kon
kotle pøi niΩ∂ím odbìru TUV).
B Uzavøete kohout TUV a zkontrolujte, zda plamen
zhasne.
Ventilátor mùΩe pokraèovat v provozu aΩ do
chvíle, neΩ se kotel ochladí na pøedem nastavenou
teplotu.

22

Ústøední vytápìní
B Zkontrolujte, zda jsou otevøeny ventily v∂ech
radiátorù.
B Ovìøte tlak v systému ústøedního vytápìní pouΩijte tlakomìr. Tlak by se mìl pohybovat mezi
1 a 2 bary.
B Ovìøte, zda je prostorov∆ termostat / èasov∆
spínaè nastaven na nepøetrΩit∆ provoz.
B Nastavte prostorov∆ termostat a ovladaè teploty
ústøedního vytápìní
na maximum.
Hoøák se zapálí a kotel bude modulovat svùj
v∆kon od minima na maximum po dobu asi tøí
minut.
B Ovìøte, zda se rovnomìrnì zahøívají v∂echny
radiátory.
B Vypnìte v∂echny radiátory s v∆jimkou jednoho a
pozorujte, zda bude klesat tlak hoøáku.
B Otevøete v∂echny radiátory a ovìøte, zda se zv∆∂í
tlak hoøáku.
B Nastavte pokojov∆ termostat na minimum a
zkontrolujte, zda hoøák zhasne.
B Nastavte pokojov∆ termostat na maximum. Hoøák
se znovu zapálí a dále bude pracovat podle
normálního provozního postupu.
Zaøízení na detekci zhasnutí plamene
B Uzavøete provozní kohout plynu.
Hoøák zhasne, ale zapalovací elektrody budou
pokraèovat v jiskøení. Po urèité dobì se zaøízení
„zablokuje“.
B Asi po jedné minutì opatrnì otevøete provozní
kohout plynu.
B Zmáèknìte tlaèítko Reset a pozorujte, zda se
hoøák znovu zapálí a pracuje podle normálního
provozního postupu.
Ohøev teplé vody a ústøední vytápìní
B Nastavte ovládaèe teploty ústøedního vytápìní
a ohøevu teplé vody
na maximum.
B Zapnìte pøívod elektrického proudu do zaøízení a
otevøete plynov∆ ventil na montáΩní konzole kotle.
Hoøák se zapálí a do systému bude pøedáváno
teplo.
B Otevøete kohout teplé vody a zkontrolujte, zda z
nìho brzy zaène vytékat teplá voda.
B Zavøete kohout.
Zaøízení se vrátí do reΩimu ústøedního vytápìní a
automaticky se øídí podle poΩadavku systému.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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5.8

Dokonèení uvádìní do provozu

B Vypnìte zaøízení pomocí hlavního vypínaèe.
B Z mìøící sondy (8) na plynovém ventilu odstraòte
tlakomìr. Umístìte zpìt tìsnicí ∂roub mìøící
sondy a dotáhnìte jej.
B Nasaïte krytku na otvor pro nastavení plynového
ventilu, pojistìte jej kapkou laku proti
neoprávnìné manipulaci.
B Restartujte zaøízení a kontrolujte tìsnost ∂roubu
na mìøící sondì.
B Namontujte zpìt oplá∂tìní kotle.
Bude-li se zaøízení pøedávat okamΩitì uΩivateli:
B Nastavte ovládací prvky zaøízení podle poΩadavkù
uΩivatele.
B Seznamte prokazatelnì uΩivatele se zaøízením a
jeho ovládáním.
Bude-li zaøízení ponecháno mimo provoz za mrazu:
B Nastavte pokojov∆ termostat (je-li namontován)
do polohy OFF (vypnuto) (nastavení proti
zamrznutí).
B Nevypínejte pøívod elektrického proudu ani
plynu. Zaøízení bude pracovat pod øízením
integrovaného zaøízení zabraòujícího zamrznutí.
JestliΩe se bude zaøízení odstavovat úplnì za
podmínek, pøi kter∆ch by mohlo dojít k zamrznutí:
B Vypus»te úplnì zaøízení a systém vytápìní.
-neboB Pøidejte do vody v systému vytápìní nemrznoucí
smìs FSK nebo Glythermin N, aby se dosáhlo
koncentrace mezi 20 a 50 %.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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6

Provoz
Varování: Zaøízení nesmí b∆t
provozováno s odejmut∆m vnitøním
krytem nebo ve stavu, kdy není
kompletnì napu∂tìno s dostateèn∆m
tlakem v topném systému.

6.1

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí zaøízení
B Nastavte hlavní vypínaè do polohy (I).
Kontrolka plamene se rozsvítí pouze tehdy,
zapálí-li se hoøák. JestliΩe si systém poΩaduje
teplo, zapálí se hoøák pøibliΩnì za 1 minutu po
zapnutí zaøízení.

6.2

Ústøední vytápìní

6.2.1

Aktivace ústøedního vytápìní

B Teplota topné vody v systému vytápìní se
upravuje pomocí teplotního ovladaèe UV
:
– Minimální poloha 1 (pøibliΩnì 45 ˚C)
– Nízká teplota: poloha 3 (pøibliΩnì 76 ˚C)
– Maximální teplota topné vody do 82 ˚C:
poloha 4.
JestliΩe se zapálí hoøák, rozsvítí se èervená
kontrolka plamene.

6 720 610 716-06.1O

6 720 610 716-04.1O

obr. 31
6.2.2

Kontrola funkce ústøedního vytápìní

• PoΩadavek na teplo vede k zapálení hoøáku.

obr. 29
Vypnutí zaøízení
B Pøepnìte hlavní vypínaè do polohy (0).
Èasov∆ spínaè (je-li pouΩit) se vypne po uplynutí
prodlevy vypínání.

• Hoøák bude pracovat minimálnì 2 minuty pøi
minimálním tlaku, neΩ se bìhem 1 minuty zv∆∂í
tlak na maximální hodnotu. Poté se tlak plynu na
hoøáku automaticky upraví podle poΩadavkù
systému vytápìní.
• Na konci poΩadavku na teplo hoøák zhasne,
èerpadlo bude pokraèovat v provozu aΩ 4 minuty
a/nebo ventilátor po dobu 15 minut. Dále
probìhne doba 3 minut - èas proti cyklování.
6.2.3

Ovládání ústøedního vytápìní (volitelné)

B Nastavte pokojov∆ termostat na poΩadovanou
pokojovou teplotu.
6 720 610 716-05.1O

obr. 30
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6.3

Teplá uΩitková voda

6.3.1 Nastavení teploty teplé uΩitkové vody
Teplotu TUV lze nastavit v rozmezí mezi 40 ˚C a 60 ˚C
pomocí ovladaèe
.
B Nastavte ovladaè teploty TUV na poΩadovanou
teplotu.

6.3.3

Letní reΩim
(pouze reΩim ohøevu TUV)
V tomto reΩimu je zapnut pouze systém ohøevu TUV.
B Nastavte teplotní ovladaè ústøedního vytápìní
úplnì doleva.
Ústøední vytápìní se vypne. Øídicí jednotka
ústøedního vytápìní a èasov∆ spínaè zùstanou
pøipojeny ke zdroji napájení.

6 720 610 716-07.1O
6 720 610 716-08.1O

obr. 32

obr. 33

Nastavení

Teplota teplé vody

Poloha maximálnì vlevo

Asi 40˚C

Poloha maximálnì
vpravo

Asi 60˚C

6.3.2 Kontrola funkce ohøevu TUV
PoΩadavek na TUV potlaèí funkci ústøedního vytápìní
v pøípadì, Ωe je zaøízení v provozním reΩimu vytápìní a
ohøevu teplé vody (zimní provoz).

6.3.4 Prùtok/teplota TUV
Teplotu TUV je moΩno nastavit v rozmezí mezi 40 ˚C a
60 ˚C. Pøi zvìt∂ování prùtoku vody se odpovídajícím
zpùsobem sniΩuje její teplota (obr. 34).
T[°C]
65
60
55
50
45

• PoΩadavek na TUV vede k zapálení hoøáku.

40

• Tlak plynu na hoøáku se zv∆∂í okamΩitì na
maximum.

30

• Na konci poΩadavku bude ventilátor pokraèovat v
provozu po dobu 15 sekund. Dále probìhne doba
10 sekund - èas proti cyklování.

i

35

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 Q[l/min]
6 720 610 356-35.1O

obr. 34

V zimì bude pravdìpodobnì k udrΩení
nastavené teploty nutné sníΩit prùtok
TUV na kohoutech.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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6.4

Ochrana pøed zamrznutím

6 720 610 716-09.1O

obr. 35
B Ujistìte se, Ωe systém vytápìní zùstává aktivní.
B Nastavte ovladaè ústøedního vytápìní
minimálnì do polohy 1.
-neboB Pøidejte do vody v systému vytápìní nemrznoucí
smìs FSK (Schilling Chemie) nebo Glythermin N
(BASF), aby se dosáhlo koncentrace mezi 20 a
50 %. V opaèném pøípadì je nutno vypustit
kompletní systém ústøedního vytápìní i kotel.
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7

Kontrola a servis
Nebezpecí: Nebezpeèí zásahu
elektrick∆m proudem!
B Pøed provádìním jak∆chkoliv
servisních prací na zaøízení je nutno
odpojit pøívod elektrického proudu a
vypnout pøívod plynu.

Pravidelné kontroly a údrΩba zaøízení jsou nezbytnì
nutné k zaji∂tìní hospodárného provozu. Servisní
intervaly závisí na individuálním systému ústøedního
vytápìní. Doporuèujeme, aby byl servis zaøízení
provádìn minimálnì jednou za rok.
Rozsah poΩadovan∆ch servisních prací bude záviset
na stavu zaøízení, ve kterém se bude nacházet
bìhem kontroly kompetentním odborníkem.
B Servis zaøízení smí provádìt pouze autorizovan∆
technik.
B PouΩívejte pouze originální náhradní díly. Pøi
objednávání náhradních dílù prosím uvádìjte
popis a èíslo dílu podle seznamu náhradních dílù.
B VΩdy vymìòujte jakékoliv o-krouΩky v pøípadì, Ωe
je bylo nutno odstranit

7.1

B Ovìøte úèinnost spalování. Postupujte
následujícím zpùsobem:
– Odstraòte tìsnicí ∂roub v testovacího bodu
odvodu spalin.
– Zasuòte sondu asi 55 - 60 mm do otvoru a
utìsnìte testovací bod.
– Nastavte maximální v∆kon pro teplou vodu (viz
oddíl 5.6)
Úroveò emisí pro zemní plyn by mìly b∆t
následující:
CO2: 5,5 - 8,5 %,
CO: 0,002 - 0,015 %
Hladiny pro propan by mìly b∆t následující:
CO2: 6,5 - 7,5%,
CO: 0,002 - 0,020 %
Tyto hodnoty musí b∆t dosaΩeny pøi v∂ech
délkách odtahu spalin.
JestliΩe nejsou dosahovány v∆∂e uvedené
hodnoty emisí ve spalinách, vyèistìte hoøák a
tepeln∆ v∆mìník. Dále zkontrolujte clonu
omezovaèe a odvod spalin.
B Umístìte zpìt tìsnicí zátku.
B Po ukonèení servisu vΩdy otestujte zaøízení na
tìsnost.

Kontrola

B Zkontrolujte, zda je koncovka odtahu èistá a
nepo∂kozená.
B Je-li zaøízení umístìno ve skøíni nebo omezeném
prostoru, ovìøte, zda je okolo zaøízení k dispozici
poΩadovan∆ servisní prostor. Viz obr. 1.
B JestliΩe je tlak v systému men∂í neΩ 1 bar,
natlakujte systém na 1,5 bar, jak je popsáno v
oddílu 5 „Uvádìní do provozu“. V pøípadì potøeby
pøidejte nemrznoucí smìs, aby byla udrΩena
poΩadovaná koncentrace.
B Zkontrolujte tìsnost v∂ech spojù a pøípojek v
systému a opravte jakékoliv netìsnosti.
B Provozujte zaøízení a zapisujte jakékoliv problémy.
Viz oddíl 9.1 „Vyhledávání chyb pro øe∂ení
problémù“.
B Po ukonèení servisu vΩdy otestujte zaøízení na
tìsnost.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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7.2

Pøístup ke komponentám kotle

1

Pøed provádìním servisu bude pravdìpodobnì
nutné odstranit nìkteré nebo v∂echny z
následujících souèástí, abyste získali pøístup ke
komponentám, které bude nutno zkontrolovat nebo
vymìnit.

2

Oplá∂tìní kotle
B Odstraòte pøední kryt.

2

1
3

9

4

5

5

1

2

3

5

4

8

4

7

5
6 720 610 714-07.1O

obr. 36 Pøední kryt
1
2
3
4
5

6

Oplá∂tìní
Upevòovací ∂rouby
Ovládací prvky
Pøední kryt
Jaz∆èky pøedního krytu

B Od∂roubujte dva upevòovací ∂rouby (2).
B Odstraòte oplá∂tìní (1) taΩením smìrem nahoru.

6 720 611 744-38.1J

obr. 37 Vnitøní plá∂» a upevnìní modulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Upevòovací ∂rouby krytu vnitøního plá∂tì
Vzduchová komora
Øídící jednotka
Upevòovací ∂rouby krytu ovládacích prvkù
Upevòovací ∂rouby skøínì
Kryt modulu
Spodní závìs
Upevòovací ∂roub modulu
Horní závìs

Vnitøní plá∂»
B Od∂roubujte ètyøi ∂rouby (1) a uvolnìte víko
vzduchové komory (2) (viz obr. 37).

28
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Spu∂tìní modulu do servisní polohy

Spalovací komora

B Odstraòte upevòovací ∂roub (1). Zvednìte modul
a zavìste ho na spodní závìsy.

B Odstraòte dva ∂rouby nahoøe (4) a uvolnìte dvì
køídlové matice (5) na bocích.
B PovytaΩením drΩákù víka komory uvolnìte pøední
víko.

1

13

1

12

2
3
4

11
10
9

4

3

2

5

6

8

6 720 610 356-39.1O

7

obr. 38 Spu∂tìní modulu do servisní polohy
1
2
3
4

Upevòovací ∂roub modulu
Øídící jednotka
Spodní závìs
Horní závìs

6 720 612 309 CZ (05.07)

6 720 611 465-40.1O

obr. 39 Komponenty vnitøního plá∂tì
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Upevnìní krytu vzduchové komory (horní èást)
Sestava ventilátoru
Vnitøní plá∂»
Horní ∂roub, kryt spalovací komory
Upevòovací ∂roub spalovací komory
Sestava hoøáku
Upevnìní krytu vzduchové komory (dolní èást)
Sestava zapalovacích elektrod
Sestava spalovací komory
Tepeln∆ v∆mìník
Havarijní termostat
Sbìraè spalin
Manostat tlaku vzduchu
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Ventilátor

3

B Opatrnì odpojte elektrické pøipojení a hadièky
manostatu.
B Od∂roubujte ètyøi ∂rouby (3) a odejmìte sestavu
ventilátoru.

1

3

2

4

1

2

6 720 611 347-36.1O

6 720 611 744-11.1J

obr. 40 Komponenty vnitøního plá∂tì

obr. 42

1
2
3
4

1
2
3

Sestava ventilátoru
Sbìraè spalin
Upevòovací ∂rouby sestavy ventilátoru
Upevòovací ∂rouby sbìraèe spalin

Vzduchová clona
Pøíruba
©rouby

Hoøák
Sbìraè spalin
B Demontujte ventilátor.
B Od∂roubujte ètyøi ∂rouby a vysuòte sbìraè.

1

2

B
B
B
B
B

Demontujte spalovací komoru.
Opatrnì odpojte vodièe zapalovacích elektrod (1).
Odpojte vodiè ionizaèní elektrody (5).
Od∂roubujte drΩák hoøáku (3).
Uvolnìte pøevleènou matici pod hoøákem (4) a
opatrnì hoøák vyjmìte.

7
5+6

3

2 1

6 720 611 347-37.1O

obr. 41 Sbìraè spalin
1
2
3

4

Upevòovací ∂rouby sbìraèe
Sbìraè spalin
Vodítka sbìraèe / tepelného v∆mìníku

3

Vzduchová clona

obr. 43 Sestava hoøáku

B Od∂roubujte ètyøi upevòovací ∂rouby pøíruby
odtahu.
B Sejmìte souèasnì vzduchovou clonu a pøírubu
odtahu.

1
2
3
4
5
6
7

30
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Sestava zapalovacích elektrod
Upevòovací ∂roub sestavy zapalovacích elektrod
DrΩák hoøáku
Sestava hoøáku
Ionizaèní elektroda
Upevòovací ∂roub ionizaèní elektrody
Mùstek hoøáku
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B Od∂roubujte ∂rouby (11).
B Odstraòte mùstek hoøáku (7).
B Od∂roubujte ∂rouby z montáΩních bodù (9).
Demontujte levou a pravou polovinu hoøáku (12 a
8) z rozdìlovaèe (10).

7

12

11 10 9

8
6 720 611 347-39.1O

obr. 44
7
8
9
10
11
12

Mùstek hoøáku
Hoøák (pravá polovina)
MontáΩní body pro rozdìlovaè s tryskami
Rozdìlovaè s tryskami
Upevòovací ∂rouby pro mùstek hoøáku
Hoøák (levá polovina)

Plynov∆ ventil
B Odpojte elektrické vodièe na plynovém ventilu.
B Od∂roubujte matice (15) nad a pod plynov∆m
ventilem.
B Od∂roubujte dva ∂rouby (17) a vytáhnìte plynov∆
ventil ven.
B Od∂roubujte dva ∂rouby (16).

7.3

i

Èi∂tìní komponent
K èi∂tìní komponent pouΩívejte pouze
nekovov∆ kartáè.

B Vyèistìte ventilátor. Pøi tom dávejte pozor, abyste
nezablokovali manostat tlaku vzduchu (poz. 26,
obr. 19).
B Vyèistìte hoøák. Zkontrolujte, zda jsou èisté
jednotlivé rampy a trysky. K èi∂tìní trysek
nepouΩívejte kovovou jehlu.
B Vyèistìte elektrody. JestliΩe vykazují jakékoliv
známky opotøebení, proveïte jejich v∆mìnu.
B Vyèistìte tepeln∆ v∆mìník:
– Uzavøete vstup plynu do kotle a odstraòte
jakékoliv usazeniny z tepelného v∆mìníku
(horní a spodní strana).
– Opatrnì narovnejte jakákoliv zdeformovaná
Ωebra na tepelném v∆mìníku.
B Zkontrolujte izolaci spalovací komory. Proveïte
její v∆mìnu v pøípadì, Ωe vykazuje jakékoliv
známky opotøebení nebo po∂kození.
B Vyèistìte ovládací prvky.
B Opatrnì namontujte zpìt demontované
komponenty. Postupujte v obráceném poøadí.
B Zkontrolujte dotaΩení v∂ech ∂roubù a pøípojek.
Ovìøte, zda byla nainstalována v∂echna plynová
tìsnìní / o-krouΩky.
B Podle potøeby uveïte zaøízení zpìt do provozu na
základì poΩadavkù uΩivatele. Viz kapitola 5.

15

16
15

17
6 720 611 465-41.1O

obr. 45
15
16
17

Matice
©rouby
©rouby

i

Pøi zpìtné instalaci plynového ventilu
pouΩijte nová tìsnìní.

6 720 612 309 CZ (05.07)
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Úprava na jin∆ druh plynu

8

Úprava na jin∆ druh plynu

B Demontujte hoøák (viz oddíl 7.2).
B Vyjmìte rozdìlovací potrubí hoøáku.
B Vymìòte plynov∆ ventil za nov∆ z konverzní sady
(viz oddíl 7.2).
B Namontujte hoøák zpìt.
B Uveïte zaøízení do provozu a upravte nastavení
hoøáku (viz oddíl 5.6).
B Nasaïte krytku na otvor pro nastavení plynového
ventilu, pojistìte jej kapkou laku proti
neoprávnìné manipulaci.

Pùvodní druh
plynu

Nov∆ druh
plynu

Èíslo konverzní
sady

„23“
Zemní plyn
G20

„31“
Propan-butan
G31

T0199284010

tab. 6

7

12
8
13
11 10 9
14
13
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obr. 46
7
8
9
10
11
12
13
14

32

Mùstek hoøáku
Hoøák (pravá polovina)
Upevòovací body pro rozdìlovaè
Rozdìlovaè s tryskami
Upevòovací ∂rouby mùstku hoøáku
Hoøák (levá polovina)
Tìsnìní
Plynov∆ ventil
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9.1

Zji∂»ování chyb

i

Tyto informace o zji∂»ování chyb jsou
urèeny pouze k informativním úèelùm.
Spoleènost DAKON nepøebírá Ωádnou
odpovìdnost za náklady zpùsobené
osobami, které nejsou oprávnìné
provádìt opravy zaøízení.

Bliká-li kontrolka poruchy na pøedním panelu rùznou
frekvencí, indikuje to konkrétní poruchové stavy.
Takto lze identifikovat kaΩdou bìΩnou poruchu.
Systém identifikace chyb je zaloΩen na níΩe uvedené
tabulce, pomocí které lze urèit poruchu pro vá∂
konkrétní pøípad. Uvedeny jsou nejbìΩnìj∂í pøíèiny
poruch. Pøíslu∂né testy jsou poté popsány v
následujícím oddílu. Tento systém vyhledávání
9.1.2

poruch pøedpokládá, Ωe zaøízení pracovalo
správn∆m zpùsobem aΩ do chvíle, kdy vznikla
porucha (tj. nezahrnuje poruchu vzniklou pøi první
instalaci).
9.1.1 PøedbìΩné testy
PøedbìΩné testy elektrického systému jsou první
elektrické zkou∂ky, které je tøeba provést bìhem
postupu zji∂»ování poruch.
Po ukonèení servisu / vyhledávání chyb, které
vyΩadovalo odpojení a opìtovné pøipojení
elektrick∆ch vedení ovìøte následující:
B Propojení uzemnìní
B Zda nedochází ke zkratu
B Polaritu
B Odpor uzemnìní

Seznam poruch

Pozorovaná chyba

Obvyklé pøíèiny

Viz test

Nesvítí kontrolky, zaøízení
nepracuje (pøi poΩadavku na
teplo)

Vypnut∆ pøívodu elektrického proudu.
Pøeru∂ená pojistka F1 nebo F2.
Porucha transformátoru nebo nìkterého konektoru.
Porucha øídící desky elektroniky.

A
na str. 35

Nepracuje funkce ústøedního
vytápìní (ohøev TUV je v
poøádku)

Pøeru∂ené propojení mezi ST2 L S nebo LR nebo
porucha externího øídicího vstupu do L R.
Porucha programovací jednotky.
Chyba desky elektroniky.

B
na str. 36

Nepracuje funkce ohøevu teplé
vody (ústøední vytápìní je v
poøádku)

Porucha snímaèe prùtoku TUV.
Èidlo teploty TUV (kontrolka poruchy bliká 4x za
sekundu).
Chyba desky elektroniky.

C
na str. 37

Kontrolka poruchy bliká jednou
za sekundu

Absence plynu nebo nízk∆ tlak plynu.
Nezapálení hoøáku - slabá jiskra nebo jiskra mimo
proud spalovací smìsi.
Netìsn∆ nebo vadn∆ plynov∆ ventil.
Nízk∆ tlak vody nebo je kotel bez topné vody.
Porucha èerpadla.
Porucha èidla teploty topné vody.
Porucha ionizaèní elektrody nebo konektoru.
Vypnutá, odpojená nebo vadná ochrana proti
pøehøátí.
Zablokovan∆ hoøák.
Zablokovan∆ tepeln∆ v∆mìník.
Vadn∆ kabelov∆ svazek.Chyba desky elektroniky.

D
na stra. 38 a
39

Zablokováno zapalování
Zablokování pøi pøehøátí
Vnitøní chyba
Netìsn∆ plynov∆ ventil

tab. 7

Seznam poruch
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Pozorovaná chyba

Obvyklé pøíèiny

Viz test

Kontrolka poruchy bliká 4x za
sekundu

Chybí nebo je vadná kódovací zástrèka.
Porucha èidla teploty topné vody nebo TUV nebo je
mimo správnou polohu.
Porucha manostatu spalovacího vzduchu nebo
kondenzace v sacím nebo v∆fukovém potrubí.
Porucha nebo zablokování ventilátoru.
Zablokovan∆ odtah spalin.
Vadn∆ kabelov∆ svazek.
Chyba desky elektroniky.

E
na str. 40 a
41

Kontrolka poruchy bliká 8x za
sekundu

Servisní pøepínaè reΩimu plynového ventilu je na max.
nebo min. nastavení.

F
na str. 42

Hoøák se zapaluje, i kdyΩ není
poΩadavek na pøívod tepla

Protizámrazová funkce - kotel indikuje nízkou teplotu
topné vody
Chyba desky elektroniky.
Hydraulick∆ ráz v potrubí TUV.

G
na str. 42

Pøíli∂ vysoká teplota vody

Èidlo teploty je mimo správnou polohu.

H
na str. 42

Pøíli∂ nízká teplota vody

Nízk∆ tlak plynu.
Ovladaè teploty je nastaven na nízkou hodnotu.
Porucha plynového ventilu.
Porucha prùtokového snímaèe TUV.
Chyba desky elektroniky.

I
na str. 43

Servisní pøepínaè plynového
ventilu

tab. 7
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9.1.3

Zku∂ební postupy

POZN.: Pokud na
èelním panelu nesvítí
Ωádné kontrolky a kotel
není v provozu, mùΩe se
jednat o normální stav,
kdy je kotel nahøát∆ na
poΩadovanou teplotu.
Pokraèujte v tomto
testu v pøípadì, Ωe k
poru∂e do∂lo pøi studeném stavu zaøízení.

Je na konektor ST2 na
svorky L a N pøivádìno
napìtí 230V~?

Ne

Zkontrolujte pøívod
elektrického proudu do
kotle.

Ne

Není pøeru∂ená pojistka
F2?

Ano

Vypnìte pøívod elektrického proudu. Je
pøeru∂ená pojistka F1?
Ano

Vymìòte pojistku a
zjistìte pøíèinu velkého
odbìru nebo zkratu.
Tipy: po∂kození kabelu
k èerpadlu, ventilátoru,
externím ovládacím
prvkùm 230 V, transformátor nebo deska elektroniky

Ano

Vymìòte pojistku. Tato
chyba byla zpùsobena
poruchou pojistky nebo
deskou elektroniky.

Ne

Demontujte ovládací
desku z pøedního panelu a demontujte z desky
transformátor. Zmìøte
odpor mezi dvìma páry
sousedních v∆vodù na
transformátoru. Má
nìkterá cívka odpor
vy∂∂í neΩ 100 Ω?

Ne

Vymìòte øídicí desku.

Ano

Vymìòte transformátor.

obr. 47 Test A
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POZN.: Bìhem
3minutového intervalu
(anticyklaèní doby)
zhasnou kontrolky a
èerpadlo bìΩí. Tento
interval lze deaktivovat
vypnutím a opìtovn∆m
zapnutím hlavního
vypínaèe nebo
otoèením ovladaèe
ústøedního vytápìní do
polohy úplnì proti
smìru hodinov∆ch
ruèièek (letní reΩim) a
poté zpìt. Otoète
teplotní ovladaè ústøedního vytápìní úplnì ve
smìru hodinov∆ch
ruèièek. JestliΩe nebude zaøízení ani poté
dodávat teplo:

Je na konektor ST2 na
svorky LR a N pøivádìno
napìtí 230V~ ?

Ne

Není poΩadavek na
teplo. Ovìøte nastavení
pokojového termostatu
nebo externí programovací jednotky (nebo
propojení).

Ano

Jsou na kotli namontovány spínací hodiny,
jsou pøipojeny ke
konektoru ST5 na pravé
stranì desky elektroniky?

Ne

Ano

Odpojte konektor hodin
na okraji desky. Dojde
nyní k zapálení kotle?

Ne

Vymìòte ovládací desku.

Ano
Proveïte správné
nastavení spínacích
hodin nebo je vymìòte.

obr. 48 Test B
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Odpojte 3pólov∆
konektor snímaèe
prùtoku TUV. Je mezi
dvìma vnìj∂ími kolíky
napìtí 5V=. Dávejte
pozor, abyste kolíky
nepo∂kodili.

Ne

Nejsou v kabelovém
Ano
svazku po∂kozené (pøeru∂ené) vodièe?

Vymìòte hlavní kabelov∆ svazek.

Ne

Vymìòte øídicí desku.

Ano
Znovu pøipojte 3pólov∆
konektor a otevøete
kohout TUV (aby se
spustil snímaè prùtoku).
Je mezi zelen∆m a
èern∆m vodièem napìtí
3 V=?

Ano

Ne

Vymìòte snímaè prùtoku TUV.

obr. 49 Test C
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Je pøipojen pøívod plynu
a má správn∆ tlak?

Ne

Odstraòte problém s
pøívodem plynu.

Ano

Demontujte pøední
panel. Resetujte kotel.
Je pøes prùzor vidìt
plamen?

Ne

Demontujte vnitøní kryt.
Resetujte kotel. Vzniká
na elektrodách zapalovací jiskra?

Ne

Jsou elektrody, jiskøi∂tì
a pøipojení v dobrém
stavu?

Ne

Opravte nebo vymìòte
zapalovací elektrody
nebo vodièe k elektrodám

Ne

Opravte nebo vymìòte
kabelov∆ svazek.

Ne

Opravte nebo vymìòte
kabelov∆ svazek.

Ano
Ano
Vymìòte øídicí desku.

Ano

Vypnìte kotel. Odpojte
konektor ST20 na
desce. Zmìøte odpor
mezi piny 1 a 2 (zelené
vodièe) a piny 8 a 9
(hnìdé vodièe). Je hodnota men∂í neΩ 200 Ω?

Ne

Odpojte hnìdé a zelené
konektory z plynového
ventilu. Jsou vodièe k
vícepólovému konektoru nepøeru∂ené?

Ano
Ano

Zmìøte odpor mezi
kontakty 4 a 5 (modré
vodièe). Je hodnota
men∂í neΩ 200 Ω?

Ano
Vymìòte øídicí desku.
JestliΩe tímto nebude
problém vyøe∂en,
vymìòte plynov∆ ventil.

Má tlak vody v topném
systému poΩadovanou
hodnotu a je kotel kompletnì odvzdu∂nìn?

Ne

Odstraòte chybu.

Ne

Vymìòte nebo opravte
èerpadlo.

Vymìòte plynov∆ ventil.

Ne

Odpojte tyrkysov∆
konektor z plynového
ventilu. Jsou vodièe k
vícepólovému konektoru nepøeru∂ené?

Ano

Vymìòte plynov∆ ventil.

Ano

Resetujte kotel. Je èerpadlo v provozu?

Ano

obr. 50 Test D (èást 1/2)
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Ano
Vypnìte kotel. Demontujte kryt vnitøního
plá∂tì a zkontrolujte
èidlo teploty topné vody
(na tepelném v∆mìníku
pøed havarijním termostatem). Je správnì
umístìn na potrubí?

Ne

Upravte uchycení èidla
na potrubí.

Ne

Vymìòte ionizaèní elektrodu nebo vodiè

Ano
Demontujte kryt spalovací komory. Je ionizaèní elektroda a vodiè
v dobrém stavu a je
správnì nastavené jiskøi∂tì?

Ano
Odpojte vícepólov∆
konektor z pozice ST20
na desce. Je mezi kontaktem 10 (zelen∆
vodiè) a ionizaèní elektrodou nepøeru∂ené
vedení?

Ne

Ano

Je mezi kontaktem 6 a 7
(zelené vodièe do HL)
zkrat?

Ne

POZN.: Po ochlazení
havarijního termostatu:
Proveïte jeho v∆mìnu
nebo zkontrolujte jeho
pøipojení.

Ne

Je zji∂tìna netìsnost na
plynovém ventilu.
Vymìòte plynov∆ ventil.

Ano

Je signalizována
porucha blikáním kontrolky poruchy?
Ano
Vymìòte øídicí desku.
POZN.: Není moΩné
spolehlivì ovìøit funkci
zapalování hoøáku nebo
úèint tepelného
v∆mìníku. JestliΩe problém pøetrvává, ovìøte,
zda problém nevzniká
na odtahu spalin.
Pøípadnì vymìòte
hoøák, zkontrolujte trysky a/nebo tepeln∆
v∆mìník.

obr. 51 Test D (èást 2/2)
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Je kódová zástrèka
nainstalována a úplnì
zasunuta?

Ne

Nainstalujte / úplnì
zasuòte.

Ne

Kompletnì zasuòte.

Ne

Znovu nainstalujte èidlo
na potrubí.

Ano
Je vícepólov∆ konektor
na pozici ST20 úplnì
zasunut do desky elektroniky?

Ano
Zkontrolujte èidlo teploty TUV. Je správnì
umístìno na potrubí s
tepelnì vodivou pastou
mezi potrubím a èidlem?

Ano
Odpojte vícepólov∆
konektor z pozice ST20
na desce. Zmìøte odpor
mezi kontakty 15 a 16
(èerné - Ωluté vodièe).
Pohybuje se odpor
mezi 1 kΩ a 30 kΩ?

Ne

Jsou vodièe od kontaktù 15 a 16 k èidlu teploty TUV nepøeru∂ené?

Ne

Opravte nebo vymìòte
kabelov∆ svazek.

Ne

Opravte nebo vymìòte
kabelov∆ svazek.

Ano

Ano
Zkontrolujte nebo
vymìòte èidlo teploty
TUV.

Zmìøte odpor mezi
kontakty 12 a 13 (èervené-èerné vodièe). Pohybuje se odpor mezi 1 kΩ
a 30 kΩ?

Ne

Jsou vodièe od kontaktù 12 a 13 k èidlu teploty topné vody nepøeru∂ené?
Ano

Ano
Zkontrolujte nebo
vymìòte èidlo teploty
topné vody.

obr. 52 Test E (èást 1/2)
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Ano

BìΩí ventilátor pøed
vznikem poruchy?

Ne

Ano

Vypnìte kotel. Je mezi
konektory C a NO
manostatu vzduchu
zkrat (tam, kde se
nacházejí zelené
vodièe)?

Ne

Ano

Ne

Odpojte konektory
manostatu a restartujte
kotel. Je mezi C a NO
(tam, kde se nachází
zelené vodièe) zkrat pøi
provozu ventilátoru?

Ne

Vymìòte øídicí desku.

Ne

Vymìòte hadièky. JestliΩe do∂lo ke kondenzaci, vymìòte také manostat a zkontrolujte stav
Venturiho trubice ve
ventilátoru.

Ne

Odstraòte problém s
odtahem spalin.

Ano

Manostat tlaku vzduchu
je zkratován. Vymìòte
jej.

Zapálí se hoøák pøed
vznikem poruchy?

Odpojte konektor ventilátoru z pozice ST1 na
desce a restartujte
kotel. Je na støedním
vodièii (L) a nulovém
vodièi (N) na ST1 napìtí
230 V? Pozn.: Dávejte
pozor, abyste nezkratovali L a N.

Vymìòte nebo opravte
ventilátor nebo kabel.

Ne

Nedo∂lo k sepnutí
manostatu. Jsou silikonové hadièky v dobrém
stavu a nedochází v
nich ke kondenzaci?

Ano
Ano
Ovìøte stav odvodu
spalin. Je bez jak∆chkoliv pøekáΩek nebo
neèistot?

Ano

Ano
Vymìòte manostat
Pozn.: V málo pravdìpodobném pøípadì,
kdy tento postup nevede k øe∂ení, ovìøte rozdíl tlakù na Venturiho
trubici nebo odpor pøi
otáèení kola ventilátoru

Demontujte vícepólov∆
konektor z pozice ST20
na desce. Jsou zelené
vodièe nepøeru∂ené?

Ne

Opravte vodièe nebo
vymìòte kabelov∆ svazek.

Ano
Bìhem provozu do∂lo k
rozepnutí manostatu.
Zkontrolujte zablokování odtahu spalin.
Také ovìøte stav
hadièek manostatu.

Vymìòte øídicí desku.

obr. 53 Test E (èást 2/2)
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Servisní pøepínaè
reΩimu plynového ventilu (umístìn∆ za pod
panelem) není nastaven
správnì.

Pøepnìte do polohy
"Provoz".

obr. 54 Test F
Zapálí se hoøák nebo se
po krátkou dobu pokou∂í o zapálení?

Ano

Problém s
hydraulick∆m rázem v
potubí TUV. Viz
oddíl 5.6.4.

Ne
Je kotel umístìn ve velmi studeném prostøedí
(teploty niΩ∂í neΩ 5 ˚C)
nebo je teplota topné
vody niΩ∂í neΩ 5˚C?

Ne
Vymìòte øídicí desku.

Ano

Kotel pracuje v reΩimu
protizámrazové funkce.
Viz oddíl 6.4.

obr. 55 Test G

Bìhem poΩadavku na
TUV je její teplota pøíli∂
vysoká (nedochází k
regulaci).

Je moΩné, Ωe není pøipojeno èidlo teploty
TUV nebo je ∂patnì
nainstalován na
potrubí. Opravte jej
nebo vymìòte.

obr. 56 Test H
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Teplota topné vody
a/nebo teplota TUV je
velmi nízká (v∂echny
ovládací prvky jsou
nastaveny na maximum).

Ne

Dochází k problému
pouze v reΩimu ústøedního vytápìní?
Ano

Ano
Je správnì nastaven
potenciometr v∆konu
pro ústøedního vytápìní
(je umístìn po spodním
panelem)? Viz oddíl
5.7.1.

Ne

K problému dochází
pouze v reΩimu ohøevu
TUV. Zkontrolujte
prùtokov∆ snímaè: kdyΩ
je kotel studen∆, pomalu otevøete kohoutek
teplé vody. Dojde k
zapálení kotle pøi prùtoku asi 3 l/min? (Ovìøte
pomocí mìøicí nádoby a
stopek, tj. 500 ml za
10 s.)

Ne

Zablokovan∆ nebo
po∂kozen∆ snímaè
prùtoku TUV.

Ano
Ano
Chybu není moΩno
snadno identifikovat.
Nejpravdìpodobnìj∂ími pøíèinami jsou
øídicí deska (selhání),
tepeln∆ v∆mìník (zanesen∆ usazeninami)
nebo plynov∆ ventil
(po∂kozen∆).

obr. 57 Test I
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