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Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Nástìnné kotle  DUA byly vyvinuty ve spolupráci  pøedních západoevropských firem UNICAL, HONEYWELL,

POLIDORO a GIANNONI. Jsou schváleny dle nìmeckých norem DIN a odpovídají v�em po�adavkùm evropských
norem EN. Tyto kotle se prosadily i na tìch nejnároènìj�ích západoevropských trzích v Nìmecku, �výcarsku a ostatních
zemích.

Na kotle DUA 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.

Spoleènost DAKON s.r.o chce tímto plynovým nástìnným kotlem, vyrábìným v licenci z originálních souèástí,
obohatit ná� trh velmi kvalitním výrobkem za solidní cenu.

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 a uvedení do provozu 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 údr�bì a èi�tìní se musí dodr�ovat pøedepsané pokyny.
· 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, bezpeènost a dlouhodobý provoz si zajistìte minimálnì jednou za rok pravidelnou  kontrolu
     a údr�bu kotle nìkterou z na�ich smluvních servisních firem.  Je to záruèní podmínka a zároveò ochrana Va�í
     investice.
· Pøi dlouhodobém odstavení kotle z provozu doporuèujeme uzavøít pøívod plynu a kotel odpojit od elektrické sítì.
· Pøi zámìnì plynu se musí postupovat dle pokynù výrobce. Tato zámìna se musí oznaèit na výrobní �títek kotle,
     viditelnì na kotel a do dokumentace kotle.
· 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
Kotle DUA R jsou urèeny pro vytápìní v bytech, rodinných domech, chatách, prùmyslových  provozovnách a

podobných objektech s tepelnou  ztrátou 9 a� 24 kW. Kotle DUA R  jsou vhodné pro montá� stavebnicových kotelen do
výkonu 200 kW.

Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON
DUA - nástìnný plynový kotel
24, 28, 30 - jmenovitý výkon kotle v kW
R - kotel bez ohøevu TUV, s monotermickým výmìníkem
D - kotel bez ohøevu TUV, s bitermickým výmìníkem, mo�nost dodateèného doplnìní ohøevu TUV
C - kombinovaný kotel s prùtoèným ohøevem TUV
B - kotel s vestavìným 60 l zásobníkem TUV
K - provedení KOMÍN, kotel je nutno pøipojit na komín
T - provedení TURBO, bez potøeby komína
X - kotel s chlazeným hoøákem, provedení LOW NOX

Pøíklad: DUA 24 RT ... nástìnný plynový kotel typ DUA, jmenovitý výkon 24 kW, bez ohøevu teplé u�itkové vody
(TUV), provedení TURBO.
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Popis kotlù DUA R
Kotle DUA R se skládají z plynové armatury a zapalovací automatiky, ovládací automatiky, atmosférického hoøáku,

mìdìného výmìníku, obìhového èerpadla, tlakové expanzní nádoby a dal�ích konstrukèních, ovládacích a
zabezpeèovacích prvkù (viz obr. Technologické schema kotle).

Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru a spalinový ventilátor. Pøívod spalovacího
vzduchu lze u tìchto kotlù provést skrz obvodovou zeï, pøes støechu nebo ze spoleèného komína samostatným
vzduchovým prùduchem. Tyto kotle neodebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou umístìny - tím je dosa�eno
vy��í úèinnosti, která stoupá se zvìt�ujícím se rozdílem teplot mezi vytápìnou místností a venkovním prostorem.Firma
DAKON dodává pro montá� odtahù spalin ke kotlùm DUA TURBO originální díly. Provedení viz. strana 30.

Kotle DUA v provedení KOMÍN mají pøeru�ovaè tahu se spalinovým termostatem. Tyto kotle musí být pøipojeny na
komín.

V�echny nástìnné kotle DUA se vyrábí v provedení bez zapalovacího plamínku, se zapalováním plamene na hoøáku
elektrickou jiskrou a kontrolou plamene na hoøáku snímáním ionizaèního proudu.

Konstrukèní øe�ení kotlù DUA je patentovì chránìno v celé západní Evropì.

DUA RT � technologické schema kotle

1  Pøívod plynu

2  Napou�tìní kotle

3  Výstup topné vody

4  Vstup topné vody ze zpáteèky

3 Plynová armatura
7 Trysky hoøáku
8 Zapalovací elektroda

10 Výmìník tepla
11 Pøívodní a spalinová komora
12 Sonda manostatu
13 Spalinový ventilátor
14 Pøívod spalovacího vzduchu,

odvod spalin
15 Mikrospínaè manostatu
16 Manostat
17 Sonda manostatu
18 Automatický odvzdu�òovaè
19 Plnicí ventil expanzní tlakové nádoby
20 Expanzní tlaková nádoba
21 Blokaèní termostat 105 °C
22 Ionizaèní elektroda
23 Èidlo (senzor) topné vody
24 Èerpadlo
26 Tlakový spínaè topné vody
27 Pojistný ventil otopné vody
28 Pøepou�tìcí ventil tlakového BY-PASSu
29 Ventil pro dopou�tìní topné vody
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DUA RK � technologické schema kotle

Plynová armatura
Do kotlù DUA R se montuje plynová armatura s regulátorem tlaku, modulaèním regulátorem (MODUREG), provozním

a  bezpeènostním uzavíracím ventilem, a zapalovací automatikou.

Plynová armatura je seøízena a zaplombována ve výrobì. Nové seøízení se provádí jen pøi zámìnì plynu.

3 Plynová armatura
7 Trysky hoøáku
8 Zapalovací elektroda

10 Výmìník tepla
11 Pøeru�ovaè tahu
12 Spalinový termostat
13 Automatický odvzdu�òovaè
14 Plnicí ventil expanzní tlakové nádoby
15 Expanzní tlaková nádoba
16 Blokaèní termostat
17 Ionizaèní elektroda
18 Èidlo (senzor) topné vody
19 Èerpadlo
21 Tlakový spínaè topné vody
22 Pojistný ventil topné vody
23 Pøepou�tìcí ventil tlakového BY-PASSu
24 Ventil pro dopou�tìní topné vody

1  Pøívod plynu

2  Napou�tìní kotle

3  Výstup topné vody

4  Vstup topné vody ze zpáteèky
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Zapalovací a ovládací automatika
Elektronické a elektromechanické prvky ovládací i zapalovací automatiky jsou umístìny na deskách s plo�nými spoji

(DPS). Tyto desky jsou opatøeny konektory pro vzájemné propojení, pro pøipojení vnìj�ích ovládacích, regulaèních
a zabezpeèovacích prvkù, odporových snímaèù teploty (senzorù), zapalovací a ionizaèní elektrody.

Zapalovací automatika - schema zapojení

Legenda
IE ...... ionizaèní elektroda LB ..... kontrolka porucha VG..... plynová armatura

ZE ..... zapalovací elektroda PB ..... deblokaèní tlaèítko A1 ..... zapalovací automatika CVI

TL ..... blokaèní termostat

Propojky na ovládací automatice
Název propojky Funkce, mo�nosti nastavení Výrobní nastavení
TMOD Volba druhu prostorového termostatu OFF

ON: elektronický (modulaèní) termostat
OFF: kontaktní termostat

SOFTL Volba mìkkého startu OFF
ON: tlak plynu se pøi zapalování pomalu v 8 skocích zvy�uje k maximu
OFF: tlak plynu se pøi zapalování rychle lineárnì zvy�uje k maximu

HIGH Volba proudu do MODUREGu pøi zapalování ON
ON: proud odpovídající jmenovitému výkonu kotle
OFF: proud odpovídající minimálnímu výkonu kotle
výsledná velikost a prùbìh závisí na nastavení propojek SOFTL a MODUREG

MODUREG Nastavení maximálního proudu do MODUREGu ON
F: 160 mA (ON)
N: 120mA (OFF)

CHOD Volba chodu èerpadla OFF
ÈERPADLA CNT: nepøetr�itý chod (ON)

OVR: dobìh 5 minut (OFF)

ÚTLUM Regulace kotle po vypnutí prostorového termostatu OFF
NS: po rozepnutí prostorového termostatu dojde ke sní�ení po�adavku
na teplotu otopné vody
TA: po rozepnutí prostorového termostatu dojde k vypnutí kotle
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DUA RT � zapojení ovládací automatiky

DUA RK � zapojení ovládací automatiky

LEGENDA
SR ... senzor otopné vody RTR ... kotlový termostat BM ... modulaèní cívka PR ... èerpadlo topení
SS ... propojka E-I ... hlavní vypínaè DK ... snímaè tlaku vody TF ... spalinový termostat
TA ... prostorový termostat IG ... hlavní vypínaè LL ... kontrolka provoz V ... spalinový ventilátor
PV ... manostat vzduchu GA ... zapalování

CH-POWER ... odporový trimr pro nastavení topného výkonu kotle

CNT-OVR ... volba chodu èerpadla: CNT ... stálý chod, OVR ... chod èerpadla s dobìhem 5 minut
NS-TA ... volba regulace NS ... noèní útlum, TA ... bez noèního útlumu

F-N ... nastavení produ do MODUREGu F ... maximální proud do MODUREGu 160 mA,   N... max proud 120 mA
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Èerpadlo

Diagram èerpadla UNRS 15/6-3

Odvzdu�nìní a rozbìhnutí èerpadla
Odvzdu�nìní na èerpadle se provádí povolením matice v ose rotoru èerpadla.

Pokud dojde k zaseknutí èerpadla, je mo�no rotor rozhýbat pomocí �roubováku - viz obrázek ní�e.

Tlaková ztráta kotlù DUA R

Expanzní nádoba
Kotle DUA 24 R mají vestavìnou tlakovou expanzní nádobu o objemu  7 l, která vyhovuje pro objem 140 l vody v

otopném systému. V pøípadì vìt�ího objemu vody se musí namontovat dal�í expanzní nádoba dle ÈSN 06 0830.

Expanzní nádoba je z výrobního závodu natlakována dusíkem na 120 a� 150 kPa. Pro pøíle�itostné doplòování a
kontrolu tlaku je expanzní nádoba opatøena ventilkem. Kontrola tlaku v expanzní nádobì se provádí  pøi vypu�tìné vodì
z kotle.
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Technické údaje kotlù DAKON DUA R

Název MJ 24 RT 24 RK
Jmenovitý výkon kW 24 24

Minimální výkon kW 9 9

Úèinnost % 89-93 89-93

Kategorie kotle         -           II2H3P               II2H3P

Provedení kotle         -           C12,C32,C52        B11BS

Hluènost dB < 55 < 55

NOx ppm 22-48 22-48

CO ppm 2-36 2-36

Pøípojka                      otopné vody Js G3/4 G3/4

                                  plynu Js G3/4 G3/4

Vý�ka mm 880 880

�íøka mm 450 450

Hloubka mm 345 345

Hmotnost kg 47 42

Palivo - ZP, P ZP, P

Spotøeba ZP m3/h 1,1-2,4 1,1-2,4

Spotøeba propanu kg/h 1,0-2,1 1,0-2,1

Maximální pøetlak ZP mbar 20 20

Maximální pøetlak propanu mbar 37 37

Napájecí napìtí V/Hz 230/50 230/50

Elektrický pøíkon W 140 100

Elektrické krytí - IP 44 IP 44

Prostorový termostat V 24 24

Teplota topné vody °C 40-90 40-90

Max. pøetlak v otopném systému bar 2,5 2,5

Min. pøetlak v otopném systému bar 0,8 0,8

Max. vý�ka otop. systému m 20 20

Obsah expanzní nádr�e l 7 7

Koaxiální odtah mm Æ 100/60 -

Dvoutrubkový odtah mm 2 x Æ 80 -

Pøipojení na komín mm - Æ 140

Minimální tah komína Pa - 5

Jmenovitá teplota spalin °C 110 135 
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Funkce a provoz kotle
Provoz vytápìní

Po pøipojení kotle na elektrickou sí� a zapnutí hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy �zimní provoz�
ovládací automatika  testuje hodnoty snímaèù teploty a ostatních ovládacích prvkù  po dobu asi 40 sekund.  Dal�í
zapínání kotle v provozu vytápìní je okam�ité.

Obr. Ovládací panel

Pro vytápìní  je nutno pøepnout hlavní vypínaè  do polohy zapnuto (symbol �vloèka�).  Na kotlovém nebo prostorovém
termostatu (programátoru) nastavte po�adovanou teplotu. Po sepnutí termostatu nebo programátoru se uvede do
èinnosti èerpadlo, u provedení TURBO i ventilátor, který provìtrá spalovací komoru. Následnì dojde k zapálení plamene
na hoøáku. Od poèátku jiskøení na zapalovací elektrodì napomáhá ovládací automatika rychlej�ímu zapálení plamene
otevøením plynové armatury na vy��í výkon po dobu asi tøí sekund. Dal�í dvì minuty hoøí plamen minimálním výkonem
nastaveným na modulaèní cívce plynové armatury. Po tìchto dvou minutách ovládací automatika moduluje výkon
hoøáku podle dynamické odezvy otopného systému.

Minimální a maximální výkon kotle se nastavuje na plynové armatuøe, maximální výkon pro otopnou soustavu lze
nastavit trimrem na ovládací automatice podle tepelných ztrát vytápìného objektu.

Správnì seøízený kotel pracuje automaticky. Výpadek elektrického napìtí nemá vliv na funkci kotle. Pøi pøeru�ení
dodávky elektrického proudu je kotel mimo provoz a po obnovení dodávky elektrického proudu se znovu automaticky
uvede do provozu.

 Po vytopení prostoru nebo dosa�ení nastavené teploty na kotlovém termostatu se vypne hoøák. Pøi opìtovném
sepnutí termostatu kotel nabíhá ve stejném re�imu.

Proti pøetápìní místnosti  je v elektronice kotle vestavìna modulace, která 2-5 °C pøed nastavenou hodnotou na
kotlovém termostatu (knoflík C na ovládacím panelu) plynule sni�uje výkon kotle. Elektronika kotle provádí vyhodnocení
rachlosti zmìny teploty vytápìcí vody a podle toho reguluje výkon kotle. Tato zabudovaná elektronická modulace
pracuje jako regulace v závislosti na zátì�i.

V pøípadì nízké hodnoty nastavené na kotlovém termostatu se mù�e stát, �e kotel bude øízen kotlovým termostatem,
ani� by byla dosa�ena po�adovaná teplota ve vytápìném prostoru nastavená na prostorovém termostatu. V tomto
pøípadì je zapotøebí zvý�it teplotu na kotlovém termostatu. Nastavená teplota na kotlovém termostatu má být vy��í cca
o 10 °C ne� pøi které vypíná prostorový termostat.

Pokud je kotel øízen jenom kotlovým termostatem (není pøipojen prostorový termostat), pak asi 2-3  °C pøed nastavenou
teplotou se plynule sni�uje výkon hoøáku a automatika vyhodnocuje odezvu otopného systému a podle této odezvy
moduluje výkon hoøáku. Pøi malé zmìnì teploty je zmìna výkonu men�í, pøi vìt�í zmìnì je zmìna výkonu vìt�í.

LEGENDA

A ...... Hlavní vypínaè (vypnuto/zapnuto)
B...... Záslepka F ...... Deblokaèní tlaèítko
C...... Nastavení teploty otopné vody G ..... Kontrolka PORUCHA
D...... Teplomìr H...... Kontrolka SÍ�
E ...... Tlakomìr
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Kotle DUA jsou vybaveny èerpadlem s mo�ností volby otáèek. Otáèky èerpadla je tøeba nastavit podle otopného
systému. Re�im chodu èerpadla lze nastavit - viz propojky na ovládací automatice.

Pro pøíle�itostné doplòování vody do otopného systému je kotel vybaven ventilem pro dopou�tìní.

U kotle v provedení TURBO se ventilátor pøed zapálením plamene na
hoøáku zapne na jmenovité otáèky a pøi pøeru�ení provozu hoøáku se buï
vypíná souèasnì s hoøákem nebo mù�e trvale provìtrávat spalovací komoru
pøi sní�ených otáèkách.

Kotle v provedení KOMÍN jsou vybaveny spalinovým termostatem
proti úniku spalin do vytápìného prostoru. Pøi  zpìtném tahu tento termostat
pøeru�í bìhem 2-15 minut provoz kotle. Odblokování lze provést ruènì po
vychlazení kotle asi za 15-20 minut. Napìtí na kontaktech spalinového
termostatu je 24 V. Pøi opìtovném zpìtném tahu odstavte kotel z provozu a
pøivolejte servisního mechanika s platným osvìdèením od výrobce.
Funkènost spalinového termostatu lze vyzkou�et tak, �e odpojíte kouøovod
a zakryjete hrdlo pøeru�ovaèe tahu.

Obr.  Odblokování spalinového termostatu

Protizámrazová funkce kotle
Pøi poklesu teploty vytápìcí vody v kotli asi na 7 °C se spustí èerpadlo

a pokud teplota klesne pod 5 °C, zapálí se plamen na hoøáku. Po dosa�ení teploty 15 °C vytápìcí vody v kotli se vypne
èerpadlo i hoøák. V pøípadì poklesu teploty vytápìcí vody pod  3 °C (napø. výpadek dodávky plynu) se kotel zablokuje
a vypne èerpadlo i ventilátor. Pøed opìtovným spu�tìním je u�ivatel povinen zajistit provedení  kontroly kotle servisním
mechanikem s platným oprávnìním od výrobce. Je-li kotel v poøádku, mù�e se uvést do provozu po vypnutí hlavního
vypínaèe do polohy �0� a opìtovném zapnutí po 5 sekundách. Teplota vytápìcí vody v kotli musí být vy��í ne� 5 °C.

Protizámrazová ochrana je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè v poloze �zimní provoz� nebo �letní provoz�,
kotel je pøipojen na elektrickou sí� a ke zdroji plynu. Protizámrazová funkce chrání pouze kotel. Otopnou soustavu je
nutno proti zamrznutí chránit jiným vhodným zpùsobem, napøíklad tak, �e se ke kotli pøipojí pokojový termostat s
protizámrazovou funkcí.

Útlumový re�im
1. Jestli�e je propojka �ÚTLUM� v pozici NS, je nastaven provoz útlumového re�imu kotle. Pøi sepnutém kontaktu

prostorového termostatu je kotel v provozu a� do dosa�ení teploty vody v kotli nastavené kotlovým termostatem. Po
rozepnutí kontaktu prostorového termostatu kotel sní�í teplotu nastavenou kotlovým termostatem podle køivky útlumu
� viz diagram ní�e. Pøi nastavené teplotì otopné vody 85 °C je po�adovaná teplota otopné vody sní�ena o 20 °C,
pøi nastavené teplotì otopné vody 40 °C je po�adovaná teplota otopné vody sní�ena o 5 °C.
Pøi po�adavku na teplotu otopné vody ni��í ne� 40 °C kotel netopí. V útlumovém re�imu kotle je èerpadlo neustále
v provozu. Upozornìní: provoz kotle v útlumovém re�imu je mo�ný pouze s nainstalovaným prostorovým kontaktním
termostatem ON/OFF.

2. Jestli�e je propojka �ÚTLUM� v pozici TA, je útlumový re�im vypnutý a prostorový termostat, pokud je ke kotli
pøipojený, ovládá kotel podle nastaveného po�adavku na teplotu v místnosti. Pøi rozepnutí kontaktù prostorového
termostatu se kotel pouze vypne.
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Nastavení kotlù DUA R z výroby
Nastavení provozních parametrù kotle

Topný výkon (trimr CH-POWER, RPR na ovládací automatice) : 80 % jmenovitého výkonu kotle.

Dobìh èerpadla (propojka CNT a OVR na ovl. automatice) : OFF, dobìh 5 minut.

Ventilátor (propojka FON na ovl. automatice) : nastaven re�im bez trvalého provìtrávání spalovací komory.

Volba pøipojení prostorového termostatu (propojka TMOD na ovl. automatice) : OFF, tj. kontaktní termostat.

Volba mìkkého startu (propojka SOFTL na ovl. automatice) : OFF.

Max. proud do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe (propoj MODUREG na ovl. automatice) : ON, tj. 160 mA.

Volba proudu do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe pøi zapalování (propojka HIGH na ovl. automatice) : ON.

Tlakový by-pass v okruhu topení: otevøený.

Otáèky èerpadla: na èerpadle nastavena rychlost 3.

Tlak v expanzní nádobì: 120 a� 150 kPa.

Automatický odvzdu�òovaè: zaji��ovací �roub zata�ený.

Tlakový spínaè otopné vody: cca 80 kPa
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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.

Uvedení do provozu a pøípadnou opravu smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce �
viz pøilo�ený seznam smluvních servisních firem.

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.

Upevòovací �ablona
Ke ka�dému kotli DUA R je dodávána upevòovací �ablona  (viz obr. ní�e), na kterou se po pøipevnìní na zeï kotel

zavìsí.  Je nutno zajistit spolehlivé upevnìní �ablony s ohledem na vlastní hmotnost kotle a hmotnost topného media.

Obr. Upevòovací �ablona DUA R

Vedle kotle a nad kotlem musí být minimálnì 0,2 m a pøed kotlem 1 m  místa pro montá� a opravy. V nezbytném
pøípadì lze kotel namontovat  i do prostoru bez boèního místa (napø. do kuchyòské linky), pøi opravì v�ak bude nutno
v nìkterých pøípadech celý kotel demontovat.

Pojistný ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.
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Kotel DUA 24 RT - rozmìry

Kotel DUA 24 RK - rozmìry



Nástìnné plynové kotle DUA R

15

Volba správné velikosti kotle
Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi dùle�itou podmínkou pro ekonomický provoz  a

správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý topný výkon odpovídal tepelným ztrátám vytápìného
objektu.

Velkou výhodou kotlù DUA je elektronické nastavování topného výkonu v  rozsahu 40-100%. V tomto rozmezí je
mo�no kotle DUA seøídit  i v prùbìhu provozu a tím nastavit optimální hodnotu pro vytápìní daného objektu.

Umístìní kotlù
Umístìní musí být zvoleno tak, aby byl kotel pøístupný pro bì�nou obsluhu a údr�bu. Je zakázáno umis�ovat tyto

plynové spotøebièe v prostorách pøístupných veøejnosti, jako jsou napø. prùchody, prùjezdy a schodi�tì nebo chránìné
únikové cesty (viz ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb). Výjimkou jsou shroma�di�tì osob (napø. kina, sály,
spoleèné ubytovny apod.), kde je povoleno instalovat pouze spotøebièe s uzavøenou spalovací komorou s pøíslu�ným
zabezpeèením proti pøevrhnutí, co� je u kotlù DUA splnìno jejich zavì�ením na zeï.

Umístìní kotlù DUA v provedení TURBO

Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru, odebírají spalovací vzduch z venkovního
prostoru, a z hlediska objemu místností a vìtrání místností pro jejich instalaci neplatí �ádné omezení.

Umístìní kotlù DUA v provedení KOMÍN

Kotle DUA v provedení KOMÍN mají otevøenou spalovací komoru a musí mít bezpodmíneènì zaji�tìn pøívod
spalovacího vzduchu do prostoru  místnosti, ve které jsou umístìny � viz  ÈSN 38 6441Odbìrná plynová zaøízení na
zemní plyn.

Do prostoru umístìní plynového kotle s otevøenou spalovací komorou, nebo do prostor propojených musí být
zøízen neuzavíratelný otvor, nebo otvory, o celkové velikosti volného prùøezu 1 dm2 na 10 kW výkonu kotle, pro kotle
DUA R nejménì 3 dm2. Prostor, do kterého je zøízen vìtrací otvor, nebo prostor, ve kterém je umístìn plynový kotel s
otevøenou spalovací komorou, musí být vìtratelný. V místnosti, ve které je plynový kotel umístìn, nesmí být instalován
sací ventilátor.

Umístìní kotlù DUA v koupelnì

Kotle DUA R mají elektrické krytí IP 44 a lze je podle ÈSN 33 20 00 - 7 701 umis�ovat v koupelnì do zóny 2.

Pøipojení k potrubí
Jako uzavírací prvky doporuèujeme pou�ít kulové kohouty, schválené na plyn, teplou a studenou vodu.

Pøipojení na plynové potrubí

Pøipojení kotle na plynové potrubí doporuèujeme provést kulovým kohoutem schváleného typu na plyn.

Minimální vstupní pøetlak plynu: zemní plyn    1,5 kPa
propan          2,8 kPa

Maximální vstupní pøetlak plynu: zemní plyn    2,3 kPa
propan          3,0 kPa
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Pøipojení na otopný systém

 Kotle DUA jsou urèeny pro otopné systémy s nuceným obìhem, rychlost proudìní vody je mo�no nastavit volbou
otáèek pøímo na èerpadle.

Kotle DUA mohou být montovány i na otevøené otopné soustavy, s minimální vý�kou otevøené expanzní nádoby
od vstupu do kotle 6 m za pøedpokladu seøízení tlakového spínaèe na odpovídající hodnotu.

Maximální vý�ka  otopné soustavy je 20 m:

Pøed èerpadlem, tj. na vstupu z otopného systému do kotle,  musí být namontován filtr 3/4� mezi kulovým kohoutem
a èerpadlem. Filtr doporuèujeme mosazný, s boèním èi�tìním.  Filtr se musí minimálnì 1x roènì èistit podle velikosti a
stáøí systému. Provádìní údr�by filtru je znaènì usnadnìno, je-li pøed i za filtr namontován kulový uzávìr. Filtr a kulové
uzávìry nejsou dodávány jako pøíslu�enství kotle. Filtr zanesený  neèistotami mù�e být pøíèinou zvý�ené hluènosti.

Otopný systém je nutno pøed pøipojením kotle øádnì vypláchnout. Staré systémy a zejména litinové radiátory se
musí propláchnout nìkolikrát. Doporuèujeme systém otevøít na nejni��ím místì a propláchnutí provést tlakovou vodou.

Tvrdost vody v otopném systému nedoporuèujeme vy��í ne� 3,5 mval/l. Pro otopný systém doporuèujeme pou�ít
èistou,  pøefiltrovanou de��ovou vodu.

Pro rekonstrukci vytápìní nebo pro instalaci nového otopného systému doporuèujeme pou�ít  maloobsahová
otopná tìlesa. Pojistný ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.

Napu�tìní otopného systému

Napou�tìní otopného systému se provádí ventilem umístìným ve spodní èásti kotle. Po naplnìní otopného systému
vodou a jeho odvzdu�nìní se natlakuje kotel na 100 kPa ve studeném stavu. Po natlakování je nutno napou�tìcí ventil
uzavøít.

Jako pasivní ochranu kotle lze pou�ít v otoném systému kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky
FRITERM v maximální koncentraci 2:1 (2 díly vody + 1 díl FRITERMu).

Odvzdu�nìní

Odvzdu�nìní kotlù DUA R se provádí na tøech místech:  na èerpadle, na aut. odvzdu�òovaèi, na dvoucestném ventilu.

Pøipojení k potrubí u�itkové vody

Pøipojení k potrubí vodovodního øadu  (dopou�tìní vody do kotle)doporuèujeme provést kulovými kohouty.

Upozoròujeme na nutnost vìnovat zvý�enou pozornost jakosti vody pou�ívané pro otopný systém,  zejména v
pøípadech, kdy je voda odebírána ze studní a podobných nekontrolovaných zdrojù. Stává se, �e v nìkterých pøípadech
je pou�itá voda pøíli� tvrdá, s pøíli� vysokým obsahem vápníku, hoøèíku a dal�ích minerálních pøímìsí èi neèistot, a
neodpovídá platným hygienickým pøedpisùm pro pitnou vodu. V tìchto pøípadech doporuèujeme namontovat do
potrubí otopného systému alespoò magnetickou úpravnu vody.

Na pøípady zanesení nebo ucpání výmìníku nebo èerpadla vodním kamenem èi neèistotami ze systému vytápìní se
nevztahuje záruka.

Pøipojení na elektrickou sí�
Kotle jsou opatøeny pohyblivým pøívodem s vidlicí. U kotle, do vzdálenosti 0,8 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 DUA jsou vybaveny základními regulaèními, ovládacími a zabezpeèovacími prvky.  Pro zvý�ení ekonomie

provozu a u�ivatelského komfortu je vhodné na kotel pøipojit prostorový termostat nebo programátor. Tyto ovládací
prvky musí být schválené na 24 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 24 V. Doporuèené termostaty a ostatní doporuèená zaøízení jsou uvedeny v kapitole Zvlá�tní pøíslu�enství kotlù.



Nástìnné plynové kotle DUA R

17

Pøipojení na komín
Pøipojení na komín je nutno provést podle ÈSN 73 42 10 - Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù

paliv. Kouøovod z kotle do komína musí být co nejkrat�í. Materiál kouøovodu musí odolávat spalinám. Doporuèujeme
pozinkovaný plech komaxitovaný, hliník nebo nerez.

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

spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Provozní pøedpisy
Provoz

Kotel smí obsluhovat pouze dospìlé osoby seznámené s jeho funkcí a ovládáním.  Seznámení s obsluhou 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 jeho pøehøívání.

Na vytápìcím okruhu je maximální provozní rozsah teplot od 40 °C do 90 °C.

Tlakový spínaè v okruhu vytápìcí vody je z výroby seøízen na asi 80 kPa. Pøi ni��ím pøetlaku tlakový spínaè
nesepne obvod napájecího napìtí a kotel nelze uvést do provozu. Kotel lze provozovat pøi pøetlaku vytápìcí vody u�
od 60 kPa po pøíslu�ném seøízení tlakového spínaèe, v tomto pøípadì se v�ak mù�e zvý�it hluènost kotle.

Údr�ba
Údr�ba kotle DUA má být provádìna pravidelnì, minimálnì jednou za rok nìkterou ze smluvních servisních firem

uvedených v seznamu jen� je pøilo�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, vyèistit spalovací komoru a hoøák, 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.

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

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

Uvedení do provozu
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

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.

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  Zkontrolovat maximální a minimální výkon v okruhu vytápìní.

Ä  Nastavit vhodné otáèky èerpadla a nastavit správný tlak v topném systému.

Ä  Seznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.

Ä  Zapsat do záruèního listu uvedení kotle do provozu.
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Nastavení topného výkonu
Nastavení topného výkonu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Závislost hodnoty tlaku na tryskách a topného výkonu:

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".

Dlouhodobé odstavení kotle v zimním období proveïte sní�ením nastavené teploty na kotlovém termostatu, pøípadnì
i na prostorovém termostatu, a kotel ponechte v provozu proti zamrznutí. Protizámrazová ochrana je zabudována pøímo
v elektronice kotle a je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè kotle v poloze "zimní provoz" a kotel je pøipojen na
elektrickou sí� a zdroj plynu.

Pro dlouhodobé odstavení kotle v letním období ( napø. v prùbìhu dovolené ) doporuèujeme uzavøít plynový kohout
a kotel odpojit od elektrického napìtí vyta�ením zástrèky ze zásuvky.

Pøestavba na jiné plyny
Pøestavbu kotle na jiný plyn smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Pøestavba na jiné plyny se provádí výmìnou trysek na hoøáku a seøízením tlaku plynu na plynové armatuøe. Tato
zmìna se musí oznaèit na výrobním �títku kotle a zapsat do dokumentace kotle.

Hodnoty pro seøízení kotle DUA 24:
Název údaje MJ Zemní plyn Propan

Minimální tlak [mbar/mm v.s.] 3/30 8/80

Maximální tlak [mbar/mm v.s.] 13/130 28/280

Poèet trysek [-] 14 14

Prùmìr trysek [mm] 1,15 0,75

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

ÈSN  06 0310  Ústøední vytápìní, projektování, montá�
ÈSN  06 0830  Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøev  u�itkové vody
ÈSN  06 1008  Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (do 50 kW)
ÈSN  EN 297  Kotle na  plynná  paliva  pro  ústøední topení,  provedení B11, B11BS  s atmosferickými hoøáky

                                a jmenovitým tepelným pøíkonem nejvý�e 70 kW.
ÈSN 33 2000-3  Prostøedí pro elektrická zaøízení
ÈSN 33 2180 Pøipojení el. pøístrojù a spotøebièù
ÈSN  EN 60335-1:1997  Elektrické spotøebièe pro domácnost a podobné úèely
ÈSN  EN 1775 Zásobování plynem � Plynovody v budovách � Provozní po�adavky
ÈSN  38 6441  Odbìrní plynová zaøízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách
ÈSN   38 6413  Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem
ÈSN  38 6460 Pøedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách
ÈSN   73 4201  Navrhování komínù a kouøovodù
ÈSN  73 4210, EN 437  Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù paliv
ÈSN  73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb
TPG  800 01  Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).
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Poruchové stavy a závady pøi provozu kotlù DUA
Zdánlivé poruchy

1/ Kotel nevytopí byt i kdy� je prostorový termostat - Pøidat teplotu na kotlovém termostatu
          (pokud je nainstalován) v sepnutém stavu.             otoèením knoflíku na ovládacím panelu

                                         ve smìru hodinových ruèièek.

2/ Po  pøepnutí hlavního vypínaèe  do  polohy  �zimní - Automatika bìhem prvních 40 sekund testuje
    provoz� a pøi po�adavku na provoz topení od kotlo-   provozní stav kotle (správná funkce).
    vého termostatu, pøípadnì pøi sepnutém prostorovém
    termostatu, pokud je pøipojen, se zapálí plamen na ho-
    øáku asi po 40 sekundách.

Závady, které si mù�e odstranit zákazník

Pøípady, kdy je nutno kontaktovat servisní firmu

· Únik plynu do ovzdu�í  (nezapínat kotel ani svìtlo, zastavit pøívod plynu a zajistit intenzivní vìtrání).
· Trvalý únik spalin do místnosti, kde je kotel umístìn (nezapínat kotel a místnost vyvìtrat).
· Nedostateèný výkon kotle (servisní pracovník zkontroluje nastavení výkonu kotle trimrem výkonu, tlaky na
      plynové armatuøe a správné nadimenzování kotle).
·  Kotel je nadmìrnì hluèný.
·  Za úèelem zmìny re�imu chodu èerpadla nebo ventilátoru.
·  Zaji�tìní pravidelné kontroly kotle.
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Náhradní díly kotlù DUA R
Objednací èíslo Název

7375 108P Ovládací automatika PROCOND, TURBO SMD 0155 C

7376 109P Ovládací automatika PROCOND, KOMÍN SMD 0145 C

1105 0902 Dvojcestný ventil ÚT kompletní GRU 0810 C

1105 0168 Výmìník PSC 0210 C
7017 0119 Tlakový spínaè vytápìní PRE 0600 C

7319 1376 Plynová armatura kompletní CVI

7019 0121 Senzor TUV, ÚT  SEN 0100 C

7014 0115 Tryska 0,75 P UGL 2080 C
7013 0114 Tryska 1,15  ZP UGL 2380 C

7020 0122 Blokaèní termostat TKL 0801 C

7021 0123 Elektroda CAN 0400 C

7003 0103 Hoøák BRU 0200 C
7022 0124 Manostat tlaku vzduchu PRE 0700 C

7004 0104 Ventilátor VNT 0100 C

7320 1377 Zapalovací automatika CVI

7009 0110 Manometr IDR 0120 C
7015 0117 Teplomìr TER 0131 C

7018 0120 Spalinový termostat TKL 1000 C

7005 0105 Expanzní nádoba tlaková VAS 0130 C

1235 1482 Èerpadlo DUA 24
7261 0920 Clona ventilátoru DIS 0700 C

1230 1483 Panel boèní pravý

1230 1484 Panel boèní levý

1230 1487 Panel pøední
1230 1488 Panel pøední

1231 1493 Spodní møí�ka

Pøíslu�enství kotlù DUA
Základní pøíslu�enství

- dokumentace: návod k instalaci, obsluze a údr�bì kotle, seznam servisních firem, záruèní list

- upevòovací �ablona

- sada pøipojovacích trubek : 3 ks Cu kolena 90° opatøená pøevleènou maticí G 3/4 pro pøipojení kotle k plynovému
potrubí a otopnému systému, 1 ks Cu koleno G 1/2 stejného provedení pro pøipojení k potrubí u�itkové vody,
8 ks tìsnìní

Zvlá�tní pøíslu�enství
Díly pro koaxiální odtahy kotlù TURBO

6100 9000 Sada koaxiálního odtahu Æ 100/60 mm, horizontální, s pøírubou,  KIT 5580
6101 9000 Koaxiální ukonèení vertikální Æ 100/60 mm - 1 160 mm, TSC 0470 C
6110 9000 Koaxiální koleno 90° bez pøíruby, TSC 0460 C
6111 9000 Koaxiální koleno 45° bez pøíruby, TSC 0540 C
6102 9000 Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm - 1 000 mm, TSC 0300 C
6103 9000 Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm -    500 mm, TSC 0330 C
6120 9000 Koaxiální objímka Æ 100/60 mm,  TSC 0320 C
6105 9000 Koaxiální pøíruba s objímkou Æ 100/60 mm a vývodem pro kondenzát,  TSC 0620 C
6112 9000 Koaxiální koleno 90° s pøírubou a sondami, TSC 0120 C

Díly pro dvoutrubkové odtahy kotlù TURBO
6151 9000 Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální,  KIT 0002 C
6152 9000 Rozdìlovaè - 2 x Æ 80 mm,  ADA 0150 C
6156 9000 Prodlou�ení Æ 80 mm - 0,5 m, KIT 5760 C
6155 9000 Prodlou�ení Æ 80 mm - 1 m , KIT 5750 C
6161 9000 Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, Æ 80 mm, KIT 0060 C
6162 9000 Jednoduché ukonèení vertikální Æ 80 mm - 1 160 mm, TSC 0580 C
6163 9000 Dvojité ukonèení vertikální - 2 x Æ 80 mm - 1 160 mm, TSC 0510 C

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,

�  objednací èíslo,

� zpáteèní adresu.
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6171 9000 Koleno 90°, Æ 80 mm, TSC 0130 C
6172 9000 Koleno  45 °, Æ 80 mm, TSC 0550 C
6177 9000 Objímka kompletní Æ 80 mm - 50 mm, TSC 0500 C
6130 9000 Prùchodka �ikmá , TSC 0480 C
6131 9000 Prùchodka rovná, TSC 0490 C

Doporuèené prostorové termostaty
Prostorový termostat HONEYWEL T 836, spínání ON/OFF.

Programátor  HONEYWEL CM 17
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Re�im vytápìní lze nastavit pro ka�dý den v týdnu se ètyømi teplotními hladinami.

Programátor  HONEYWEL CM 27
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Re�im vytápìní lze nastavit pro ka�dý den v týdnu se �esti teplotními hladinami.

Programátor  HONEYWEL CM 67
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Re�im vytápìní lze nastavit pro ka�dý den v týdnu se �esti teplotními
hladinami. Mo�nost ovládání telefonem, lze pøipojit venkovní nebo externí èidlo. Adaptivní re�im, prázdninový
program a dal�í funkce.

Modulaèní programátor  HONEYWEL CX 51 MC
Modulaèní øízení. Automatický nebo ruèní provoz.Re�im vytápìní lze nastavit pro ka�dý den v týdnu se �esti
teplotními hladinami. Adaptivní re�im, prázdninový program a dal�í funkce. Mo�nost regulace podle venkovní
teploty. Kotel DUA musí být osazen ovládací automatikou PROCOND, propojka TMOD na automatice musí být v
pozici ON, nelze kombinovat se soupravou ekvitermní regulace DUA-OUT.

Provedení odtahu spalin
Firma DAKON dodává originální díly pro montá� odtahù spalin ke kotlùm DUA v provedení TURBO.

Odtah mù�e být veden vodorovnì i svisle. Pokud je pou�ito také sání z hlavice vertikálního ukonèení odtahu, je
nutné, aby hlavice byla nejvy��ím bodem v okruhu 3m, aby docházelo k dostateènému øedìní spalin okolním vzduchem.

Podle zpùsobu pøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin dìlíme odtahy na:

· KOAXIÁLNÍ  - pøívod spalovacího vzduchu i odvod spalin je proveden souosým potrubím. Celková tlaková
ztráta potrubí nesmí být vìt�í ne� 80 Pa, co� pøedstavuje napø. pøi pou�ití jednoho kolena celkovou délku  max. 3 m.

· DVOUTRUBKOVÉ - pøívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je proveden separátnì. Celková tlaková  ztráta
potrubí nesmí být vìt�í ne� 80 Pa, co� pøedstavuje napø. pøi pou�ití dvou kolen souèet délek jednotlivých dílù obou vìtví
max. 15 m pøi vodorovném provedení a max. 12 m pøi svislém provedení a prùchodu pøes støechu.

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty koaxiálního odtahu

Maximálnítlaková ztráta odtahu: 80 Pa (platí pro v�echny kotle s uzavøenou spalovací komorou).

      Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

1 Koaxiální koleno 90° 1 kus 18
2 Koaxiální prodlou�ení 1 m 18
3 Koaxiální prodlou�ení 0,5 m   9
4 Koax. protizámrazová koncovka 1 m   25

Celková ztráta odtahu                              70

 Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, proto�e celková ztráta je ni��í ne� 80 Pa.
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Koaxiální odtah horizontální - sestava s jedním kolenem, L=max 3 m

Koaxiální odtah horizontální - sestava se dvìma koleny, L= max 2 m

Koaxiální odtah vertikální - sestava bez kolen, L= max 2 m

Koaxiální odtah vertikální - sestava se dvìma koleny 45°, L= max 1 m

Odtah spalin musí být od vyústìní
potrubí pro odvod kondenzátu v�dy
oddìlen vodní hladinou v sifonu.
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KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada koaxiálního odtahu Æ 100/60, horizontální, s pøírubou, KIT 5580
objednací èíslo: 6100 9000
tlaková ztráta: 43 Pa

Koaxiální ukonèení vertikální, TSC 0470 C
objednací èíslo: 6101 9000,  tlaková ztráta: 21 Pa

Koaxiální koleno 90° Koaxiální koleno 45°
objednací èíslo: 6110 9000 objednací èíslo: 6111 9000
tlaková ztráta: 18 Pa tlaková ztráta: 9 Pa

Koaxiální prodlou�ení TSC 0300 C (1 m), TSC 0330 C (0,5 m)

1,0 m, tlaková ztráta: 18 Pa                  objednací èíslo:  6102 9000
0,5 m, tlaková ztráta:     9 Pa objednací èíslo:  6103 9000
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Koaxiální objímka Æ 100/60 TSC 0320 C
objednací èíslo: 6120 9000

Koaxiální pøíruba s objímkou TSC 0620 C
objednací èíslo: 6105 9000
tlaková ztráta: 15 Pa

Koaxiální koleno 90° s pøírubou TSC 0210 C
objednací èíslo: 6112 9000
tlaková ztráta: 18 Pa

DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty dvoutrubkového odtahu

Maximální ztráta odtahu:  80 Pa ( platí pro v�echny kotle s uzavøenou spalovací komorou ).

Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

    1 Koleno 90° 2 ks     2 x 14

    2 Prodlou�ení Æ 80 1 m        3

    3 Prodlou�ení Æ 80             2 m / 2 ks 2 x 3 = 6

    4 Sací trubka  0,46 m       10

    5 Odtahová trubka 0,55 m       10

Celková ztráta odtahu       57

Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, proto�e celková ztráta je ni��í ne� 80 Pa.

1 Pøíruba
2 Tìsnìní pod pøírubu
3 Tìsnìní pod objímku
4 Spojka
5 Tìsnìní do spojky
6 Objímka
7 Distance
8 Vývod pro kondenzát
9 Inspekèní vývody
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Dvoutrubkové provedení horizontální

Dvoutrubkové provedení vertikální - sestava bez kolen

Souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku:  max. 15 m

Dvoutrubkové provedení vertikální pro �ikmou støechu - sestava se dvìma koleny

Pøi pou�ití kolen 45° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max. 13 m
Pøi pou�ití kolen 90° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max.   9 m
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Dvoutrubkové provedení vertikální pro rovnou støechu - sestava se dvìma koleny

Pøi pou�ití kolen 45° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max. 13 m
Pøi pou�ití kolen 90° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max.   9 m

DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální, KIT 0002 C
objednací èíslo: 6151 9000
tlaková ztráta: 48 Pa

Rozdìlovaè, ADA 0150 C
objednací èíslo: 6152 9000



Nástìnné plynové kotle DUA R

27

Prodlou�ení Æ 80 mm, L= 500 mm,TSC 0560 C
objednací èíslo: 6156 9000
tlaková ztráta: 1,5 Pa

Prodlou�ení Æ 80 mm, L= 1 000 mm,TSC 0160 C
objednací èíslo: 6155 9000
tlaková ztráta: 3 Pa

Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, Æ 80 mm, KIT 0060 C
objednací kód: 6161 9000
tlaková ztráta: 10 Pa + 10 Pa

Jednoduché ukonèení vertikální,TSC 0580 C Dvojité ukonèení vertikální,TSC 0510 C
objednací èíslo: 6162 9000 objednací èíslo: 6163 9000
tlaková ztráta: 16 Pa tlaková ztráta: 21 Pa
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Koleno 90° ,TSC 0130 C
objednací èíslo: 6171 9000
tlaková ztráta: 4 Pa

Koleno 45° , TSC 0550 C
objednací èíslo: 6172 9000
tlaková ztráta: 2 Pa

Objímka kompletní, TSC 0500 C
objednací èíslo: 6177 9000

Prùchodka �ikmá, TSC 0480 C
objednací èíslo: 6130 9000

Prùchodka rovná, TSC 0490 C
objednací èíslo: 6131 9000
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Redukèní clonka do ventilátoru
V pøípadech, kdy dochází ke strhávání plamene pøi krátkých délkách odtahù, slou�í pro sní�ení podtlaku ve spalovací

komoøe redukèní clonka DIS 0700 C.

Redukèní clonku doporuèujeme pou�ít zejména u:

- koaxiálního odtahu o délce do 1,0 m u kotlù DUA 24,
- koaxiálního odtahu o délce do 1,5 m u kotlù DUA 30, DUA 28,
- dvoutrubkového odtahu, který má celkovou tlakovou ztrátu sání a odtahu spalin men�í ne� 40 Pa.
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Provedení odtahu spalin - kotle v provedení turbo
Kotle BEA jsou dle ÈSN 483 schváleny v provedení C12, C32, C52.

Provedení C12 Provedeni C 32
Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu
a odvod spalin je instalováno vodorovnì a odvod spalin je instalováno svisle.
na vnìj�í obvodové stìnì. Vyústìní tìchto Vyústìní tìchto potrubí  je buï  souosé nebo
potrubí  je buï  souosé, nebo navzájem tak navzájem tak blízko sebe umístìné, �e
blízko sebe umístìné, �e podléhají stejným podléhají stejným povìtrnostním podmínkám.
povìtrnostním podmínkám.

Provedeni C 52
Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu
a odvod spalin je navzájem od sebe oddìleno.
Vyústìní tìchto potrubí je v zónách rozdílných
tlakù. Nesmí být provedeno na protilehlých
stranách budovy.

    Pøívod vzduchu a odtah spalin mù�e být proveden koaxiálním potrubím o prùmìru 100/60 mm sestaveným z dílù
urèených pro kotle TUBRBO, které je mo�no si objednat podle po�adavkù projektu (horizontální nebo vertikální  odtah
vèetnì tìsnících man�et a prùchodek støechou). Je také mo�né pou�ít rozdìlovaèe za kotlem a vést samostatné potrubí
pro pøívod vzduchu pro spalování a odvod spalin. Pro rozmanitost variant øe�ení odtahù nejsou tyto zahrnuty v základní
cenì kotle, ale zákazník si je mù�e objednat jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle.
     Pokud je pou�ito také sání z hlavice vertikálního ukonèení odtahu, je nutné, aby hlavice byla nejvy��ím bodem
v okruhu 4m, aby docházelo k dostateènému øedìní spalin okolním vzduchem.
    Základní po�adavky na vyústìní odtahù spalin od spotøebièù s hoøákem s nuceným pøívodem spalovacího vzduchu
a s nuceným odtahem spalin se øídí technickými pravidly TPG - G800 01 ze dne 20.9.1996.
Konkrétní provedení odtahù spalin musí být navr�eno a zpracováno v projektu zapojení kotle, pøi respektování
standardních pravidel pro odvod kondenzátu a zamezení vniku de��ové vody do kotle.
Výrobcem povolená maximální délka koaxiálního odvodu spalin:
Horizontální potrubí  -  3,5m; vertikální potrubí  - 3 m.
Pøi pou�ití rozdìlovaèe a potrubí pro odkouøení a nasávání Æ 80 mm nesmí být  souèet vìt�í ne� 80Pa .
Pro navrhování vyústìní odtahu spalin je nutno pou�ít technická pravidla TPG 800 01- Vyústìní odtahu spalin od
spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Spoleènost DAKON s.r.o. dodává v�echny potøebné originální díly pro montá� odtahu spalin ke kotlùm KOMPAKT
v provedení TURBO. Pro montá� odtahu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu se smí pou�ít pouze originální díly, které
dodává spoleènost DAKON s.r.o.
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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
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I-2004

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 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.

Montá� výrobku musí být provedena podle platných pøedpisù, norem a pokynù výrobce, pøi provozu dodr�ujte pokyny
výrobce uvedené v návodu.

U výrobkù, kde je v záruèním listì pøedepsáno uvedení do provozu smluvní servisní firmou nebo uvedení do provozu a
provedení roèní prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení výrobku do provozu, provedení pravidelné údr�by a prohlídky
výrobku a odstranìní pøípadné vady provést pouze servisní mechanik nìkteré ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON
uvedených v seznamu dodávaném jako základní pøíslu�enství k výrobku.

Servisní mechanik je povinen prokázat se pøed provedením servisního zásahu platným prùkazem servisního mechanika pro
daný typ výrobku vystaveným výrobcem. Pøi uvádìní výrobku do provozu i pøi provádìní pravidelné údr�by a prohlídky výrobku
je mechanik povinen provést v�echny èinnosti podle platných pøedpisù vztahujících se k danému zaøízení a v�echny èinnosti
pøedepsané v návodu k obsluze, vyzkou�ení funkce výrobku, zejména jeho ovládacích a zabezpeèovacích prvkù, u kotlù kontrolu
tìsnosti kouøovodu nebo odtahu spalin, tah komína a øádné seznámení spotøebitele s obsluhou výrobku.

Spotøebitel uplatòuje práva z odpovìdnosti za vady u prodávajícího, u nìkteré nejbli��í servisní firmy uvedené v seznamu
dodávaném jako základní pøíslu�enství k výrobku, pøípadnì u spoleènosti DAKON. Ka�dá reklamace musí být uplatnìna neprodlenì
po zji�tìní závady.

Pøi uplatnìní reklamace je spotøebitel povinen pøedlo�it øádnì vyplnìný záruèní list a doklad o zaplacení výrobku.

V pøípadì reklamace výrobku, u kterého je výrobcem pøedepsáno uvedení do provozu smluvní servisní firmou, je spotøebitel
povinen rovnì� pøedlo�it doklad o provedení a úhradì uvedení 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
úhradì roèní údr�by a prohlídky výrobku 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.

Pøi pøepravì a skladování výrobku 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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