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Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Na kotle DAKON IPSE je výrobcem vydáno prohlá�ení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a § 4

naøízení vlády è.177/1997 Sb.

Dùle�itá upozornìní
· Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, obsluze a bezpeè. provozu kotle.
· Dodr�ujte pokyny ke skladování a pøepravì výrobku uvedené na obalu.
· Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
· Zkontrolujte, zda typ kotle a pøedepsaný plyn odpovídá po�adovanému pou�ití.
· Na ka�dou instalaci kotle musí být zpracován projekt.
· Instalaci smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.
· Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze.
· Seøízení, uvedení do provozu a servis smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od

výrobce.
Seznam smluvních servisních firem je dodáván jako samostatná pøíloha tohoto návodu.

· Chybným zapojením mohou vzniknout �kody, za které výrobce neodpovídá.
· Pøi zji�tìní jakékoliv poruchy na kotli nebo pøi úniku plynu do prostoru kolem kotle odstavte kotel z

provozu, odpojte jej od elektrické sítì, uzavøete pøívod plynu a zajistìte odstranìní závady.
· V pøípadì poruchy se obra�te na nìkterou ze servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako

samostatná pøíloha k tomuto návodu. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel.
· Pro správnou funkci, 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 el. sítì.
· Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
· V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodr�ením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi

montá�i a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.
· Pokud byl kotel del�í dobu mimo provoz (vypnutý, v poru�e), je nutno pøi jeho opìtovném spu�tìní do provozu

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

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

Pou�ití kotle
Nástìnný teplovodní kotel DAKON IPSE CK a IPSE CT je plynové zaøízení se zabudovaným atmosférickým

hoøákem, slou�ící jako zdroj tepla urèený k vytápìní a dodávce teplé u�itkové vody (TUV) v rodinných domech,
èin�ovních bytech, drobných provozovnách a obdobných objektech s tepelnou ztrátou 9 a� 24 kW.

Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON
IPSE � nástìnný plynový kotel

24, 28, 30 � jmenovitý výkon kotle v kW

B � kotel s vestavìným 60 l zásobníkem TUV   C - kombinovaný kotel s prùtoèným ohøevem TUV

R � kotel bez ohøevu TUV, s monotermickým výmìníkem

D � kotel bez ohøevu TUV, s bitermickým výmìníkem, mo�nost dodateèného doplnìní ohøevu TUV

T � provedení TURBO, bez potøeby komína  K - provedení KOMÍN, kotel je nutno pøipojit na komín

X � kotel s chlazeným hoøákem, provedení LOW NOX

TURBO MAX � kotel pro pøipojení ke koaxiálnímu odtahu o délce a� 7 m, nebo dvoutrubkovému odtahu o celkové
délce a� 68 m.

Pøíklad: IPSE 24 CK ... nástìnný plynový kotel typ IPSE, jmenovitý výkon 24 kW, prùtoèný ohøev TUV,
provedení KOMÍN.
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Obr. 2 Rozmìry kotle IPSE 24 CT

Obr. 1 Rozmìry kotle IPSE 24 CK

Popis kotle
Kotle IPSE C se skládají z plynové armatury a zapalovací automatiky HONEYWELL, ovládací automatiky  vybavené

mikroprocesorem, atmosférického hoøáku POLIDORO, mìdìného bitermického výmìníku GIANNONI, èerpadla WILLO
s automatickým odvzdu�òovaèem, tlakové expanzní nádoby ZILMED a dal�ích konstrukèních, ovládacích a
zabezpeèovacích prvkù. Hydraulické prvky a èásti spalovací komory jsou smontovány pomocí rychloupínacích spojek.
Oplá�tìní kotle je z ocelového plechu s povrchovou úpravou nástøikem prá�kových barev.

Displej, umístìný na ovládacím panelu kotle, zobrazuje ve�keré potøebné údaje pøi provozu kotle. Ke kotli je mo�no
pøipojit venkovní èidlo pro snímání venkovní teploty. Po pøipojení venkovního èidla ovládací automatika plní funkci
ekvitermní regulace.

Kotle IPSE 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. Pro montá�
odtahu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu se smí pou�ít pouze originální díly, které dodává spoleènost DAKON
s.r.o.

Kotle IPSE v provedení KOMÍN mají pøeru�ovaè tahu se spalinovým termostatem. Tyto kotle musí být pøipojeny
na komín a ke kotli musí být zaji�tìn pøívod spalovacího vzduchu o pøedepsaném mno�ství.

V�echny nástìnné kotle IPSE se vyrábí v provedení se zapalováním elektrickou jiskrou a kontrolou plamene
snímáním ionizaèního proudu. Pro zkvalitnìní startu hlavního hoøáku je pøedøazen ionizaèní zapalováèek, který po
zapálení a nábìhu ionizace dává impuls k otevøení plynu do hlavního hoøáku. Po vypnutí zhasíná hlavní hoøák i se
zapalováèkem. Konstrukèní øe�ení kotlù IPSE je patentovì chránìno v celé západní Evropì.

Rozmìry kotle
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Ovládací panel

Význam symbolù na ovládacím panelu

Regulace teploty vytápìcí vody
Teplotu vytápìcí vody lze nastavit v rozmezí 45 a� 85 °C.

Regulace teploty teplé u�itkové vody (TUV)
Teplotu TUV lze nastavit v rozmezí 35-60 °C.

Provoz vytápìní � zimní provoz
Stisknutím tohoto tlaèítka se kotel spustí do provozu vytápìní � zimního provozu. Na tlaèítku se rozsvítí
signálka.

Tlaèítko RESET

Dojde-li k zablokování kotle, napø. pøi pøeru�ení dodávky plynu, rozsvítí se signálka v tomto tlaèítku,
která signalizuje stav PORUCHA. Pøi stisknutí tlaèítka RESET se kotel buï odblokuje nebo se zobrazí kód
poruchy.

Tlaèítko KOMFORT

Stisknutím tohoto tlaèítka se provoz kotle pøepne do re�imu komfortní dodávky TUV s minimální teplotní
odchylkou od teploty TUV nastavené pro re�im KOMFORT � viz postup nastavení popsaný ní�e.

Tlaèítko MEMORY pro vyvolávání obsahu pamìti a ukládání do pamìti/Tlaèítko pro zobrazení a zmìnu
teploty TUV v re�imu KOMFORT

Stisknutím tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí hodnota zadaná do pamìti pro tlaèítko KOMFORT. Pøi
stisknutém tlaèítku MEMORY lze pomocí tlaèítek + a - (viz obr. 3 � tlaèítka è.2 a 3) mìnit nastavenou
hodnotu. Po uvolnìní tlaèítka MEMORY se zmìnìná hodnota ulo�í do pamìti.

1 ... tlaèítko KOMFORT   7   ... tlaèítko PROVOZ VYTÁPÌNÍ
2 ... tlaèítko zvy�ování hodnoty   8   ... nastavení teploty TUV
3 ... tlaèítko MEMORY pro ukládání do pamìti   9   ... nastavení teploty vytápìní
4 ... tlaèítko sni�ování hodnoty 10   ... signalizace provozu KOMFORT
5 ... displej 11   ... signalizace PORUCHA kotle
6 ... tlaèítko RESET 12   ... signalizace provozu vytápìní

Obr. 3 Ovládací panel kotle IPSE 24 C
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IPSE CK � rozmístìní dílù v kotli

IPSE CT � rozmístìní dílù v kotli

  1 Trojcestný termostatický ventil
  2 Odvzdu�òovací ventil
  3 Sonda tlaku plynu na tryskách
  4 Zapalovací elektroda
  5 Hoøák
  6 Výmìník tepla
  7  Spalinový termostat
  8  Pøeru�ovaè tahu
  9 Ionizaèní elektroda
10 Ionizaèní zapalováèek
11  Tlakový spínaè u�itkové vody
12  Automatický odvzdu�òovaè
13  Plynová armatura se zapal. automatikou
14 Èerpadlo
15 Pojistný ventil
16 Ventil pro dopou�tìní topné vody
17 Termostatický omezovaè prùtoku TUV

(T.E.S. � �Thermo Energy Saver�)

A  Výstup otopné vody � stoupaèka
B  Výstup TUV
C  Pøívod plynu
D  Vstup studené UV
E  Vstup otopné vody � zpáteèka

  1 Trojcestný termostatický ventil
  2 Odvzdu�òovací ventil
  3 Sonda tlaku plynu na tryskách
  4 Zapalovací elektroda
  5 Hoøák
  6 Výmìník tepla
  7  Pøívod spalovacího vzduchu
  8  Vyústìní ventilátoru � odvod spalin
  9 Ionizaèní elektroda
10 Ionizaèní zapalováèek
11  Tlakový spínaè u�itkové vody
12  Automatický odvzdu�òovaè
13  Plynová armatura se zapal. automatikou
14 Èerpadlo
15 Pojistný ventil
16 Ventil pro dopou�tìní topné vody
17 Termostatický omezovaè prùtoku TUV

(T.E.S. � �Thermo Energy Saver�)
18 Ventilátor
19 Manostat

A  Výstup otopné vody � stoupaèka
B  Výstup TUV
C  Pøívod plynu
D  Vstup studené UV
E  Vstup otopné vody � zpáteèka
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Tlakový BY-PASS
Kotel DAKON IPSE je v okruhu vytápìní vybaven tlakovým BY-PASSem (viz obrázek 4), který automaticky, pokud

je otevøený, sní�í zatí�ení èerpadla v pøípadì  zvý�ení odporu otopného systému, napø. pøi uzavøení termostatických
hlavic na radiátorech. BY-PASS je k èerpadlu pøipojený paralelnì.

Diagram èerpadla

Termostatický omezovaè prùtoku TUV
Pro sní�ení ztrát u�itkové vody na zaèátku ohøevu je v kotli pou�it

termostatický omezovaè prùtoku  TES, který za studeného stavu omezuje prùtok
vody na cca 2,5 - 3,5 l/min a otevírá výstup z kotle  naplno a� pøi teplotì TUV
vy��í ne� 38°C.

Obr. 4 Umístìní tlakového BY-PASSu
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Zapojení ovládací automatiky

Pøipojení k jednotlivým konektorùm a svorkovnicím
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Zapojení zapalovací automatiky

Plynová armatura
Do kotlù IPSE 24 C se montuje plynová armatura HONEYWELL s regulátorem tlaku, modulaèním regulátorem

(MODUREGem), provozním a bezpeènostním uzavíracím ventilem a zapalovací automatikou.

Pojistka zpìtného toku spalin � spalinový termostat
Kotle IPSE v provedení KOMÍN jsou vybaveny spalinovým termostatem � viz IPSE CK-rozmístìní dílù v kotli,

pozice 7. Pøi úniku spalin do prostoru, kde je umístìn kotel, tento termostat zablokuje provoz kotle. Po vypnutí kotle
spalinovým termostatem je nutné zjistit a odstranit pøíèinu zpìtného tahu (zanesení nebo ucpání komína cizím pøedmìtem).

Kotel se odblokuje automaticky po 15 minutách, pokud teplota èidla termostatu klesla na teplotu ni��í ne� je
vypínací hodnota termostatu.

Pøi stále se opakujícím pøeru�ení provozu kotle doporuèujeme pøivolat odborného pracovníka

Pojistka zpìtného toku spalin nesmí být vyøazena z provozu nebo jiným zpùsobem upravována.
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Technické údaje



Nástìnné plynové kotle IPSE 24 CK, 24 CT

11

Náhradní díly
Objednací èíslo Název Provedení kotle

1131 6003 Blokaèní termostat 105 °C KOMÍN, TURBO
1131 6004 Elektroda ionizaèní KOMÍN, TURBO
1131 6005 Elektroda zapalovací KOMÍN, TURBO
1131 6007 Èerpadlo obìhové UNHUL 260 725 KOMÍN, TURBO
1131 6009 Pøední panel 210 615 KOMÍN, TURBO
1131 6010 Boèní panel 210 567 KOMÍN, TURBO
1131 6012 Spona zaji��ovací  3/4" 250 241 KOMÍN, TURBO
1131 6013 Spona zaji��ovací  1� 250 242 KOMÍN, TURBO
1131 6014 Tømen èerpadla 250 256 KOMÍN, TURBO
1131 6016 Tømen boèního panelu PVC 310 217 KOMÍN, TURBO
1131 6017 Tryska pilotního hoøáku 29.2 A ZP 260 718 KOMÍN, TURBO
1131 6048 Tryska pilotního hoøáku 24 PROPAN UGL 4200 KOMÍN, TURBO
1131 6018 Sada pøipojovacích trubièek KOMÍN, TURBO
1131 6020 Tlakový snímaè 260 523 KOMÍN, TURBO
1131 6021 Automatika zapalovací 260 540 KOMÍN, TURBO
1131 6022 Plynová armatura HONEYWELL VK 4100N 2030 VGS 0320 C KOMÍN, TURBO
1131 6023 Møí�ka PVC 310 204 KOMÍN, TURBO
1131 6024 Pøetlakový ventil ÚT,  2,5 bar 260 813 KOMÍN, TURBO
1131 6025 Armatura ÚT vstupní 250 198 KOMÍN, TURBO
1131 6026 Armatura TUV vstupní 250 237 KOMÍN, TURBO
1131 6027 Expanzní nádoba tlaková 12 l 260 534 KOMÍN, TURBO
1131 6029 Knoflík otoèný 310 235 KOMÍN, TURBO
1131 6030 Stínítko 310 239 KOMÍN, TURBO
1131 6031 Deska s displejem 630 009 KOMÍN, TURBO
1131 6034 Termoventil TUV 250 228 KOMÍN, TURBO
1131 6035 Kolík møí�ky PVC 310 238 KOMÍN, TURBO
1131 6036 Ku�elka pilotu 260 476 KOMÍN, TURBO
1131 6037 Krou�ek blokaèního termostatu 260 631 KOMÍN, TURBO
1131 6038 O-krou�ek 18,73 260 399 KOMÍN, TURBO
1131 6039 O-krou�ek 15,54 260 400 KOMÍN, TURBO
1131 6040 O-krou�ek 26,38 260 401 KOMÍN, TURBO
1131 6041 O-krou�ek 17,86 260 536 KOMÍN, TURBO
1131 6042 O-krou�ek 17,80 260 537 KOMÍN, TURBO
1131 6043 Trojcestný ventil 250 310 KOMÍN, TURBO
1131 6044 Vodní armatura TUV 260 635 KOMÍN, TURBO
1131 6045 Mikrospínaè TUV 610 423 KOMÍN, TURBO
1131 6046 Zaji��ovací spona výmìníku 260 435 KOMÍN, TURBO
1131 6049 Automatika ovládací 630 008 KOMÍN, TURBO
1131 6050 Výlisek krycích dvíøek ovl. panelu 310 338 KOMÍN, TURBO
1131 6051 Výlisek pøední èásti ovl. panelu 310 339 KOMÍN, TURBO
1131 6052 Vodiè zapalovací elektrody 610 263 KOMÍN, TURBO
1131 6053 Vodiè ionizaèní elektrody 610 264 KOMÍN, TURBO
1131 6054 Zaji��ovací kolík spodní møí�ky 310 234 KOMÍN, TURBO
1131 6056 Odvzdu�òovací ventil èerpadla 360 468 KOMÍN, TURBO
1131 6061 Tlaèítková deska 360 446 KOMÍN, TURBO
1131 6062 Souprava pilotního hoøáku ZP 250 282 KOMÍN, TURBO
1131 6064 Termoèlen TUV 250 294 KOMÍN, TURBO
1131 6065 Dopou�tìcí ventil 250 235 KOMÍN, TURBO
1131 6067 Izolace pøední 390 163 KOMÍN, TURBO
1131 6068 Izolace zadní 310 224 KOMÍN, TURBO
1131 6069 Izolace boèní 310 223 KOMÍN, TURBO
1131 6070 Pru�ina knoflíku zaji��ovací 250 275 KOMÍN, TURBO
1131 6071 Magnet pøedního výlisku 260 511 KOMÍN, TURBO
1131 6073 Spodní výlisek ovl. panelu KOMÍN, TURBO
1131 6074 Membrána armatury TUV KOMÍN, TURBO
1132 6060 Trubka pilotu 280 599 KOMÍN
1131 6079 Venturiho trubice 261 134 TURBO
1133 6015 Trubièka pilotního hoøáku 280 459 TURBO
1133 6033 Hoøák 13 ramenný 260 421 TURBO
1133 6055 Víèko se sklem 360 445 TURBO
1133 6058 Prùchodka silikonová 260 423 TURBO
1133 6059 Silikonová prùchodka ionizaèního vodièe 260 424 TURBO
1133 6063 Pøezka ventilátoru 260 429 TURBO
7378 6001 Senzor TUV 260 532 KOMÍN, TURBO
7379 6028 Manostat tlaku vzduchu 260 437 TURBO
7380 6008 Výmìník KOMÍN, TURBO
7381 6032 Hoøák 15 ramenný 260 758 KOMÍN
7382 6000 Senzor ÚT SEN 0140 C KOMÍN, TURBO
1133 6072 Ventilátor EBM 260 827 TURBO
7384 6002 Spalinový termostat 260 520 KOMÍN
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Základní pøíslu�enství
závìsná li�ta ... 1 ks

tìsnìní G3/4 ... 6 ks

tìsnìní G1/2 ... 2 ks

trubka TUV G1/2 ... 2 ks

trubka topení G3/4 ... 2 ks

trubka pøívodu plynu G3/4 ... 1 ks

redukèní clona (jen kotle TURBO) ... 1 ks

záruèní list, návod, seznam servisù

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

Sada koaxiálního ukonèení Æ 100/60 mm, horizontální, s pøírubou KIT 5580
Spojovací man�eta D100/100 GSI 0950 C
Pásek spojovací man�ety D100 GSI 0950 C
Koaxiální ukonèení vertikální Æ 100/60 mm - 1 160 mm TSC 0470 C
Koaxiální koleno 90° bez pøíruby TSC 0460 C
Koaxiální koleno 45° bez pøíruby TSC 0540 C
Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm - 1 000 mm TSC 0300 C
Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm -    500 mm TSC 0330 C
Koaxiální objímka Æ 100/60 mm TSC 0320 C
Pøíruba s objímkou koaxiální Æ 100/60 mm s vývodem pro kondenzát TSC 0620 C
Pøíruba s objímkou koaxiální Æ 100/60 mm � v nabídce pouze do vyprodání zásob TSC 0450 C
Koaxiální koleno 90° s pøírubou TSC 0120 C
Prùchodka �ikmá TSC 0480 C
Prùchodka rovná TSC 0490 C

Díly pro dvoutrubkové odtahy kotlù TURBO
Sada dvoutrubkového ukonèení s pøírubami, horizontální 3603449
(2 ks pøíruba, 2 ks koleno 90°, 1 ks koncovka sání, 1 ks koncovka odtahu spalin)
Sada dvoutrubkového ukonèení horizontální TSC 0060 C
(1 ks koncovka sání, 1 ks koncovka odtahu spalin)
Møí�ka sání Æ 80 mm TSC 0660 C
Krycí man�eta GDU 0400 C
Prodlou�ení Æ 80 mm - 0,5 m KIT 5760 C
Prodlou�ení Æ 80 mm - 1 m TSC 5750 C
Jednoduché ukonèení vertikální Æ 80 mm - 1 160 mm TSC 0580 C
Dvojité ukonèení vertikální - 2 x Æ 80 mm - 1 160 mm TSC 0510 C
Koleno 90°, Æ 80 mm, R=3D TSC 0130 C
Koleno  45 °, Æ 80 mm TSC 0550 C
Prùchodka �ikmá TSC 0480 C
Prùchodka rovná TSC 0490 C

Doporuèené prostorové termostaty
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.

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.

Ostatní doporuèená zaøízení
Dálkový ovladaè teploty TUV COMFORTAST, objednací èíslo 9190 9000
Venkovní èidlo HONEYWEL INECO SO10075, objednací èíslo 9150 9000
Venkovní èidlo KOMEXTHERM  TA-DI, objednací èíslo 9150 9200

Objednávání náhradních dílù a pøíslu�enství ke kotli:

554 694 150-1 sklad ND, 554 694 3333 fax, www.dakon.cz
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Funkce kotle
Pro správnou funkci musí být kotel pøipojen k plynovému potrubí, potrubí otopného systému, odtahu spalin a také

musí být zaji�tìn dostateèný pøívod spalovacího vzduchu (viz kap. Uvedení do provozu). Kotel je nutno pøipojit k
elektrické síti 230 V/50Hz pomocí pohyblivého pøívodu se zástrèkou (souèást kotle) do zásuvky s fázovým vodièem v
levé zdíøce pøi umístìní zemnicího kolíku nahoøe. Pøi jiném zapojení zásuvky kotel nepracuje.

Po pøipojení kotle k elektrické síti je v provozu pouze ohøev TUV a protizámrazová funkce. Pro uvedení kotle do
provozu topení je nutno stisknout na ovládacím panelu tlaèítko PROVOZ VYTÁPÌNÍ-ZIMNÍ PROVOZ.

Výpadek elektrického napìtí pøeru�í provoz kotle, po obnovení dodávky elektrického proudu zaène kotel znovu
automaticky pracovat podle posledního nastavení parametrù.

Provoz topení
Pøi po�adavku na topení od prostorového termostatu a zapnutém provozu vytápìní � zimní provoz, se po provedení

testu bezpeènostních prvkù kotle spustí obìhové èerpadlo a u kotlù v provedení TURBO se zapne ventilátor za úèelem
odvìtrání spalovací komory. Poté následuje otevøení plynové armatury a pøivedení plynu do ionizaèního zapalováèku.
Souèasnì se provádí zapálení plynu elektrickou jiskrou. Jakmile se zapálí plamen na ionizaèním zapalováèku a
prostøednictvím ionizaèní elektrody je zji�tìn ionizaèní proud, dá ovládací automatika pokyn k plynulému zapálení
plamene na hlavním hoøáku. Výkon hoøáku do topení je mo�no v servisním re�imu upravit parametrem HP.

Kotel ohøívá otopnou vodu na po�adovanou teplotu podle:

- nastavení kotlového termostatu
- výpoètu ekvitermního regulátoru na základì venkovní teploty snímané venkovním èidlem
- po�adavku termostatu s komunikaèním systémem Open Therm+, napø. Honeywell CX52.

Pøi dosa�ení teploty otopné vody, která je o cca 5 °C ni��í ne� je po�adovaná, zaèíná automatika kotle modulovat,
tj. plynule sni�ovat výkon na hoøáku aby nedocházelo k pøekraèování teploty otopné vody vlivem setrvaènosti otopného
systému.

Po dosa�ení po�adované teploty výstupní otopné vody, automatika hlavní hoøák vypíná a hoøí pouze ionizaèní
zapalováèek. Pokud bìhem 2 minut není od ovládací automatiky po�adavek na zapálení hlavního hoøáku (napø. pøi
poklesu teploty otopné vody), vypíná se i zapalováèek.

Pøi dosa�ení po�adované teploty v místnosti prostorový termostat vypíná po�adavek na topení. Zhasne hlavní
hoøák i zapalováèek a je spu�tìna anticyklaèní doba podle nastavení parametru AF. Po tuto dobu není proveden pøípadný
po�adavek na topení. V pøípadì, �e poklesne teplota topné vody pod 40 °C, je anticyklaèní doba pøeru�ena a automatika
spustí kotel.

Protizámrazová ochrana kotle

Kotel je pro sní�ení rizika zamrznutí vybaven protizámrazovou ochranou. Pro funkci protizámrazové ochrany
musí být kotel pøipojen k elektrické síti.

Klesne -li teplota otopné vody v kotli pod cca 7 °C, uvede se do provozu èerpadlo. Pøi poklesu teploty pod 5 °C
se zapálí plamen na hoøáku a po dosa�ení teploty cca 15 °C se hoøák vypne. Jestli�e poklesne teplota otopné vody v
kotli pod 3 °C kotel pøastává pracovat, a� do opìtovného zvý�ení teploty otopné vody vy��í ne� 3 °C.

Dojde-li k zamrznutí výmìníku, na displeji se objeví chybové hlá�ení Fr (viz signalizace poruch kotle). Pøi spou�tìní
kotle do provozu v tomto pøípadì nejdøíve rozpus�te led v kotli vnìj�ím zdrojem tepla, napø. fénem na vlasy. Pokud
do�lo k zmrznutí topného média (vody) v otopném systému, je nutno zajistit rozpu�tìní ledu také v systému.

Upozornìní: Protizámrazová funkce kotle nechrání proti zamrznutí otopný systém, chrání pouze kotel. Otopný
systém je proto nutno chránit jiným zpùsobem, napøíklad prostorovým termostatem s protizámrazovu funkcí.

Provoz TUV
Kotel IPSE umo�òuje pøípravu TUV ve dvou re�imech: STANDARD a KOMFORT.

Ve standardním re�imu je nejni��í výstupní teplota TUV limitována minimálním výkonem hoøáku, který je z výroby
pevnì nastaven na 9 kW. Pøi po�adavku na výkon ni��í ne� 9 kW, napø. pøi malém prùtoku vody, se skuteèná výstupní
teplota TUV mù�e zaèít postupnì zvy�ovat a� do vypnutí kotle blokaèním termostatem.

Pøi dodávce TUV v re�imu KOMFORT se pøimìøený výkon pøi malých prùtocích dosahuje vypnutím hlavního
hoøáku. Plamen na ionizaèním zapalováèku zùstává hoøet a po vyhodnocení po�adavku na zapálení hlavního hoøáku
se hlavní hoøák zapíná okam�itì, bez pøedchozí startovací sekvence. Hlavní výhodou re�imu KOMFORT je dodávka
TUV s men�ími teplotními odchylkami oproti re�imu STANDARD.

Pro zaji�tìní maximální bezpeènosti provozu kotle jsou pøi ka�dém startu testovány v�echny jeho zabezpeèovací
prvky a doba startu mù�e být a� 8 vteøin.

Pro sní�ení ztrát u�itkové vody na zaèátku ohøevu je v kotli pou�it termostatický omezovaè prùtoku  TES, který za
studeného stavu omezuje prùtok vody na cca 2,5 - 3,5 l/min a otevírá výstup z kotle  naplno a� pøi teplotì TUV vy��í ne�
38°C.
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Obsluha a provoz kotle
Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, kontrolu a nastavení minimálního a maximálního topného výkonu kotle, nastavení topného
výkonu kotle podle tepelných ztrát vytápìného objektu, pøestavbu kotle na jiný plyn 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 otopného systému. Pøed napu�tìním zkontrolovat tlak v tlakové expanzní

  nádobì  (min. 0,8 bar).  Upozornìní: transportní zaji��ovací �roubek na automatickém odvzdu�òovaèi � viz
  pos. 12, str. 6 � musí být za provozu dostateènì  povolený.
Ä  Zkontrolovat pøipojení k 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 v kotli.
Ä  Zkontrolovat zapojení elektrické zásuvky, zkontrolovat revizi elektro.
Ä  Zkontrolovat odtah spalin.
Ä  Spustit kotel na 20 sekund a znovu odvzdu�nit.
Ä  Zkontrolovat minimální a maximální výkon topný výkon kotle zmìøením tlaku plynu na tryskách hoøáku,

  nastavit topný výkon kotle podle tepelné ztráty vytápìného objektu, vyzkou�et regulaci vytápìní.
Ä  Zkontrolovat funkci regulace ohøevu TUV, funkci letního a zimního provozu.
Ä  Nastavit vhodné otáèky èerpadla a tlak v otopném systému.
Ä  Seznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.
Ä  Zapsat uvedení kotle do záruèního listu.

Obsluha kotle
Spu�tìní kotle do provozu

1) Teplota otopné vody v kotli musí být vy��í ne� 3 °C, jinak kotel nelze spustit; viz vý�e � protizámrazová
ochrana kotle.

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

2) Otevøete uzavírací armaturu na pøívodu plynu do kotle.

3) Otevøete uzavírací armatury na vstupu a výstupu k otopnému systému a u�itkové vody.

4) Nastavte po�adovanou teplotu otopné vody kotlovým termostatem na ovládacím panelu, pøípadnì
po�adovanou teplotu na prostorovém termostatu, pokud je pøipojen ke kotli.

5) Zvolte teplotu TUV regulátorem na ovládacím panelu.

6) Tlaèítkem provozu vytápìní (zimní provoz) uveïte kotel do provozu topení. Provoz topení je signalizován
signálkou v tlaèítku.

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

Kotel se zablokuje pokud teplota otopné vody pøekroèí hodnotu 100 °C. Po vychlazení je mo�no kotel odblokovat
následovnì: Sejmìte kryt blokaèního termostatu (kryt na blokaèním termostatu mají pouze kotle v provedení KOMÍN,
kotle TURBO krytku nemají) a stisknìte terèík. Dojde-li k zablokování kotle z dùvodu pøetopení opakovanì za sebou,
kontaktujte servisního technika.
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Nastavování a kontrola provozních parametrù

Teplota zadaná pro tlaèítko KOMFORT

Stisknutím tlaèítka MEMORY (na obr. ní�e vyznaèené tmavì) je mo�no naprogramovat hodnotu KOMFORT TUV,
kterou po�adujeme na výstupu. Zmìnu hodnoty KOMFORT TUV provedeme stisknutím tlaèítka �+� nebo �-� .  Tato
teplota mù�e být rozdílná od hodnoty nastavené otoèným knoflíkem Nastavení teploty TUV (viz obr. 3 - ovládací panel).
Dodávka TUV v komfortním re�imu je aktivována pouze kdy� svítí kontrolka na tlaèítka KOMFORT.

Kontrola teploty nastavené knoflíkem nastavení teploty TUV � standardní re�im

Stisknutím tlaèítka �+� (na obr. ní�e vyznaèené tmavì), je mo�no zkontrolovat teplotu TUV která se nastavuje
otoèným knoflíkem Nastavení teploty TUV (viz ovl. panel) pro standardní re�im.

Kontrola teploty nastavené kotlovým termostatem

Stisknutím tlaèítka  �-� (na obr. ní�e vyznaèené tmavì), je mo�no zkontrolovat teplotu topné vody, která se nastavuje
otoèným knoflíkem Nastavení teploty vytápìní (viz ovl. panel).

Signalizace kódu poruchy

Rozsvítí-li se signalizace poruchy (ruka s klíèem) mù�eme stisknutím tlaèítka RESET (na obr. ní�e vyznaèené tmavì)
zobrazit kód závady.

Venkovní teplota

Pokud je ke kotli pøipojeno venkovní èidlo, mù�eme souèasným stisknutím tlaèítka MEMORY a tlaèítka PROVOZ
VYTÁPÌNÍ (na obr. ní�e vyznaèená tmavì) zobrazit na displeji aktuální venkovní teplotu.

Tlak vody v otopném systému.

Pøi souèasném stisknutí tlaèítka KOMFORT a tlaèítka MEMORY (na obr. ní�e vyznaèená tmavì) se na displeji
zobrazí hodnota tlaku otopné vody v kotli.
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Dal�í nastavitelné parametry pro øízení provozu kotle

Následující parametry jsou dostupné pouze v servisním re�imu. Nastavení tìchto parametrù doporuèujeme svìøit
nìkteré ze smluvních servisních firem ze seznamu dodávaného ke kotli.

nr noèní re�im
Tímto parametrem se nastavuje noèní pokles teploty otopné vody o po�adovaný poèet °C. Je úèinný
pouze pøi pøipojení spínacích hodin. Rozsah nastavení: 0 a� 30. Nastavení z výroby: 0.

bt blokace topení
Tento parametr je úèinný, pouze pokud je pøipojený komunikaèní termostat (napø. CX 52); u kotlù s
prùtoèným ohøevem TUV nemá tento parametr vliv na provoz kotle ani po pøipojení komunikaèního
termostatu.
Rozsah nastavení: 20 a� 50. Nastavení z výroby: 20, u kotlù s prùtoèným ohøevem TUV nemìnit.

oC minimální venkovní teplota
Tímto parametrem se nastavuje, pøi jaké venkovní teplotì (a ni��í) bude provoz topení na nastavenou
teplotu otopné vody. Teplota otopné vody je nastavena knoflíkem nastavení teploty vytápìní na ovládacím
panelu kotle. Tento parametr je úèinný pouze po pøipojení venkovního èidla.
Rozsah nastavení: 10 a� -19. Nastavení z výroby: -10.

Hp topný výkon kotle
Tímto parametrem se nastavuje potøebná velikost topného výkonu kotle podle tepelné ztráty vytápìného
objektu.
Rozsah nastavení: 0 a� 99. Nastavení z výroby: 99.

Po dobìh èerpadla
Tímto parametrem se nastavuje po�adovaný dobìh èerpadla po vypnutí hoøáku v provozu vytápìní.
Rozsah nastavení: 0 (vypnuto, bez dobìhu), 1 (5 minut), 2 (stálý chod). Nastavení z výroby: 1.

AF anticyklaèní doba
Tímto parametrem se nastavuje koeficient pro stanovení intervalu mezi vypnutím a zapnutím kotle
kotlovým termostatem.
Byl-li hoøák v provozu déle ne� 120 sekund, pak automatika nespustí kotel døíve ne� po uplynutí doby
vypoètené podle vztahu AF*60 (napø. 5 * 60 = 300 sec = 5 minut).
Byl-li hoøák v provozu ménì ne� 120 sekund, pak automatika spustí kotel po uplynutí doby vypoètené
podle vztahu AF*60+((120-poslední doba provozu hoøáku)*4).
Rozsah nastavení: 1 a� 15. Nastavení z výroby: 5.

IG doba nábìhu hlavního hoøáku z minimálního na maximální výkon
Rozsah nastavení: 1 a� 99 sekund. Nastavení z výroby: 7.

IA maximální modulaèní proud
Rozsah nastavení: 3 a� 16 (x10, mA). Nastavení z výroby: 12, tj. 120 mA pro zemní plyn.
Pozn.: pro zemní plyn doporuèujeme nastavit hodnotu 12, pro propan hodnotu 16.

HL dolní hranice teploty otopné vody
Tímto parametrem se upravuje rozsah kotlového termostatu.
Rozsah nastavení: 35 a� 45 (°C). Nastavení z výroby: 45. Nastavení nemìnit.

HH horní hranice teploty otopné vody
Tímto parametrem se upravuje rozsah kotlového termostatu.
Rozsah nastavení: 55 a� 85 (°C). Nastavení z výroby: 85.

dL dolní hranice teploty TUV
Tímto parametrem se upravuje rozsah regulace teploty TUV ve standardním re�imu.
Rozsah nastavení: 35 a� 45 (°C). Nastavení z výroby: 35.

dH horní hranice teploty TUV
Tímto parametrem se upravuje rozsah regulace teploty TUV ve standardním re�imu.
Rozsah nastavení: 50 a� 65 (°C). Nastavení z výroby: 60.

Sc kód pro dálkový ovladaè COMFORTAST
Tímto parametrem se pøiøazuje jednotlivým dálkovým ovladaèùm individuální pracovní kód.
Rozsah nastavení: 0 a� 99. Nastavení z výroby: 00.
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Ekvitermní regulace � øízení provozu vytápìní venkovním èidlem

Po pøipojení venkovního èidla se automaticky aktivuje funkce ekvitermní regulace. Tato regulace umo�òuje regulovat
teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotì. Prùbìh této závislosti je znázornìn ekvitermní køivkou � viz ní�e.
Pro správnou èinnost této regulace je potøeba v servisním re�imu nastavit parametr oC, kterým se urèuje, pøi jaké
venkovní teplotì bude dosa�eno teploty otopné vody nastavené ovládacím knoflíkem na panelu. Tento parametr je z
výroby nastaven na hodnotu  -10°C. Takto je urèen bod A ekvitermní køivky. Bod B køivky je pevnì stanoven tak, �e
pøi venkovní teplotì 20°C je po�adavek na teplotu topné vody 45°C.

Pøeru�ení provozu kotle

Krátkodobé pøeru�ení provozu vytápìní proveïte sní�ením nastavené teploty na kotlovém nebo prostorovém
termostatu nebo vypnutím tlaèítka provozu vytápìní.

Dlouhodobé odstavení kotle

� v letních mìsících

V letních mìsících uzavøete plynovou uzavírací armaturu pøed vstupem do kotle a kotel odpojte od elektrické sítì
vyta�ením zástrèky pohyblivého pøívodu kotle ze zásuvky.

� v zimním období

V zimním období doporuèujeme pouze sní�it nastavenou teplotu na prostorovém termostatu na teplotu >5 °C.
Není-li ke kotli pøipojen prostorový termostat, nechejte kotel pøipojený k elektrické síti, aby se vyu�ila protizámrazová
funkce kotle. Pokud je v zimním období nutno kotel odpojit od elektrické sítì, uzavøete také plynovou uzavírací
armaturu pøed vstupem do kotle a vypus�te vodu z kotle. Vodu z kotle není nutno vypou�tìt, pokud je otopná soustava
naplnìná smìsí vody a kapalinou s nízkým bodem mrznutí FRITERM o dostateèné koncentraci.

Po dlouhodobém odstavení kotle v zimních mìsících je nutno pøed spu�tìním kotle zajistit, aby teplota otopné
vody v kotli byla vy��í ne� 3 °C, jinak kotel nelze spustit; viz vý�e � protizámrazová ochrana kotle.
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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.

U kotle v provedení KOMÍN v pøípadì, kde by mohly vzniknout hoølavé (výbu�né) plyny nebo páry musí být
kotel vèas vypnut z el. sítì a uzavøen pøívod plynu. Napøíklad pøi provádìní nátìrù, lepení, linolea a podobnì.

Bezpeènost provozu kotle

ÄPøi instalaci a u�ívání kotle musí být dodr�eny v�echny bezpeènostní pøedpisy, zejména  ÈSN  061008 Po�ární
bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla.

ÄKotel obsluhujte dle pokynù v návodu k montá�i a obsluze kotle.

ÄObsluhu kotle smí provádìt jen dospìlé osoby. Dìti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dospìlé osoby !

ÄPlynové kotle IPSE 24 C nesmí být pou�ity k jiným úèelùm, ne� je uvedeno v tomto návodu.

ÄV místnosti, ve které je kotel umístìn, nesmí být plynomìr ani hlavní uzávìr plynu.

ÄPovrch kotle se smí èistit pouze bì�nými nehoølavými èisticími prostøedky.

ÄObsluha kotle smí pouze spou�tìt kotel do provozu, nastavovat teploty na termostatech, odstavovat kotel z
provozu a kontrolovat jeho provoz.

ÄDoporuèená aktivní ochrana kotle proti zamrznutí je vyu�ití protizámrazové funkce kotle, jako pasivní ochranu
kotle lze pou�ít kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky FRITERM v maximální koncentraci 2:1
(2 díly vody + 1 díl FRITERMu).

ÄNa spotøebiè a do vzdálenosti men�í ne� bezpeèná vzdálenost od nìho nesmìjí být ukládány pøedmìty z hoølavých
hmot.

ÄV prostoru místnosti, kde je kotel umístìn, nesmí být skladován �ádný hoølavý materiál (døevo, papír, nafta a
jiné hoølavé materiály).

ÄNejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a odtahu spalin od hmot tì�ce a støednì hoølavých (které
po zapálení bez dodávky dal�í tepelné energie samy uhasnou - stupeò hoølavosti B, C1, C2) musí být nejménì 100
mm.

Nejmen�í vzdálenost od hmot lehce hoølavých (po zapálení samy hoøí a shoøí - stupeò hoølavosti C3) musí být
nejménì 200 mm. Vzdálenost 200 mm musí být dodr�ena také v tom pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není
prokázán. Podrobné údaje o stupni hoølavosti stavebních hmot jsou uvedeny v ÈSN  730823.

ÄZa okolností vedoucích k nebezpeèí pøechodného vzniknutí hoølavých plynù nebo par pøi nich� by mohlo
vzniknout pøechodné nebezpeèí po�áru nebo výbuchu  (napø. pøi lepení linolea, PVC apod.) musí být kotel vyøazen z
provozu.

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

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

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

servisních firem uvedených v seznamu, jen� je pøílo�en k tomuto návodu dodávanému s kotlem. Pøi pravidelné údr�bì
je zapotøebí zkontrolovat tìsnost v�ech spojù vodního a plynového potrubí, zkontrolovat  funkci v�ech ovládacích,
regulaèních a zabezpeèovacích prvkù. Dál vyèistit vnitøní prostor kotle (vysavaèem),  filtr pøed èerpadlem, spalovací
komoru, hoøák, a propláchnout výmìník.Oplá�tìní kotle mù�e èistit u�ivatel kotle saponátovým pøípravkem zøedìným
vodou. Pøi èi�tìní povrchu kotle nesmí dojít k vniknutí vody do vnitøního prostoru kotle, zejména do skøíòky ovládacího
panelu.

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. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel. Pro opravy se smí
pou�ít jen originální souèástky.
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Signalizace poruch kotle IPSE
Porucha v kotli je signalizována na displeji rozsvícením symbolu signalizace poruchy kotle. Stisknutím tlaèítka

RESET se na displeji objeví kód poruchy.
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Zdánlivé závady

Závady, které smí odstranit obsluha

V ostatních pøípadech je nutno zajistit odstranìní pøípadných závad a poruch nìkterým ze smluvních servisù.

Pøíznaky
1. Kotel netopí, i kdy� je prostorový
termostat (pokud je nainstalován)
v sepnutém stavu.Radiátory jsou
chladné.

Pravdìpodobná pøíèina
Kotel není zapnutý do provozu topení.

Zpùsob odstranìní
Stisknout tlaèítko provoz topení-zimní
provoz.

2. Kotel nevytopí byt, i kdy� je kotlový
a prostorový termostat (pokud je
nainstalován) v sepnutém stavu.

Radiátory jsou málo teplé.

Je nastavená pøíli� nízká teplota otopné
vody na kotlovém termostatu.

Zvý�it nastavenou teplotu na kotlo-
vém termostatu otoèením regulátoru
doprava.

Pøíznaky
1. Je po�adavek na provoz topení od
prostorového nebo kotlového termo-
statu, nebo je po�adavek na ohøev
TUV, manometr ukazuje hodnotu ni��í
ne� 0,8 bar.

Pravdìpodobná pøíèina
Nedostatek vody v otopném systému.

Zpùsob odstranìní
Dopou�tìcím ventilem umístìným ve
spodní èásti kotle doplnit vodu do
otopného systému za studeného stavu
na tlak 1 bar a ventil uzavøít. Vypnout
provoz topení a zase zapnout.

2. Kotel je mimo provoz. Kontrolka
provozu vytápìní po zmáèknutí
tlaèítka provozu vytápìní nesvítí.

Pøeru�ená dodávka elektrického
proudu do kotle.

Vyzkou�et sí�ovou zásuvku u kotle
ovìøeným elektrickým spotøebièem
(stolní lampièka, vysou�eè vlasù ap.).
Zkontrolovat, zda je zapnutý pøíslu�ný
jistiè.

3. Po sepnutí prostorového nebo
kotlového termostatu nebo pøi odbìru
TUV se zapálí plamen na hoøáku, asi
10 sec jiskøí zapalovací elektroda a
následnì dojde k zablokování kotle,
rozsvítí se signalizace PORUCHA.

Pøehozená fáze na pøívodu el.
proudu, nesprávnì zapojená zásuvka,
prodlu�ovací �òùra nebo je kotel
pøipojen na nesprávnou stranu
rozdvojky.

Zapojit kotel do správnì fázované
zásuvky, kotel odblokovat tlaèítkem
RESET.

4. Dodávka TUV i provoz topení jsou v
poøádku, z výmìníku se ozývá �um.

Zanesený filtr pøed èerpadlem, pøíli�
vysoké otáèky èerpadla, zavzdu�nìný
otopný systém vèetnì kotle.

Vyèistit filtr topení, sní�it otáèky
èerpadla, odvzdu�nit otopný systém i
kotel.

5. Po zapálení plamene na hoøáku stoupá
rychle teplota otopné vody na
maximum. Z nìkterých radiátorù se
ozývá hluk, kotel �umí, pøípadnì se
rozsvítí kontrolka PORUCHA.

Zanesený filtr pøed èerpadlem nebo
zavzdu�nìné èerpadlo.

Vyèistit filtr pøed èerpadlem,
odvzdu�nit otopný systém i kotel,
doplnit vodu do otopného systému.

6. Kotel netopí, na displeji svítí
signalizace poruchy kotle.

Viz tabulka Signalizace poruch. Viz tabulka Signalizace poruch.

3. Pøi odbìru TUV je prùtok zpoèátku
malý, pozdìji se zvý�í.

Správná funkce kotle.

4. Kotel èasto zapíná a vypíná hlavní
hoøák.

Provoz kotle v komfortním re�imu
dodávky TUV nebo je øízen
venkovním èidlem.

Správná funkce kotle.

Jedná se o správnou funkci
termostatického omezovaèe prùtoku
TES.
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Likvidace obalu
Obal zlikvidujte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte øízenou skládku odpadu

spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

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

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

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

ÈSN 06 1008 Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (kotle do 50 kW)
ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní, projektování, montá�
ÈSN 73 4201 Provádìní komínù a kouøovodù
ÈSN 73 4210 Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù paliv (EN 437)
ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøev  u�itkové vody
ÈSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle (EN 297/1996)
ÈSN 33 2000-3 Prostøedí pro elektrická zaøízení
ÈSN 33 2180 Pøipojení elektrických pøístrojù a spotøebièù
ÈSN 38 6413 Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem
ÈSN 38 6441 Odbìrní plynová zaøízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách
ÈSN 38 6460 Odbìrná zaøízení na PB v budovách
ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb
ÈSN EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách s tlakem do 5 bar, provozní po�adavky
ÈSN EN 60335-1/1997  Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely
ÈSN 361050 - èást 1 - elektrické spotøebièe pro domácnost a podobné úèely
TPG 800  01 Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).
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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.

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.

Umístìní kotle
Kotel umis�ujte tak, aby byly zaji�tìny potøebné provozní podmínky podle toho, zda se jedná o spotøebiè s otevøenou

spalovací komorou (KOMÍN) nebo s uzavøenou spalovací komorou (TURBO), a s ohledem na mo�nosti provedení
pøívodu spalovacího vzduchu a odtahu spalin.

Vedle kotle vlevo i vpravo musí být zaji�tìn volný pøístup minimálnì 0,2 m a pøed kotlem 1 m  pro montá� a
opravy. V nezbytném pøípadì lze kotel namontovat  i do prostoru bez boèního místa, pøi opravì v�ak bude nutno v
nìkterých pøípadech celý kotel demontovat. Kotel musí být instalován minimálnì 0,1 m nad podlahou.

Kotel mù�e být instalován a provozován v základním prostøedí AA5/AB5 dle ÈSN 33 2000-3:1995.

Pøi instalaci a u�ívání kotle musí být z dùvodu bezpeènostních opatøení z hlediska po�ární ochrany dodr�eny
pøedpisy  dle ÈSN 061008, zejména dodr�ování pøípustných nejmen�ích vzdáleností od povrchu hoølavých materiálù.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot tì�ce a støednì tì�ce hoølavých ( které
po zapálení bez dodávky dal�í teplené energie uhasnou-stupnì hoølavosti B, C1 , C2  ) musí být nejménì 10mm ( kotle
v provedení TURBO) a 100mm (  kotle v provedení KOMÍN ). Nejmen�í vzdálenost hmot lehce hoølavých (po zapálení
hoøí a shoøí- stupnì hoølavosti C3) dvojnásobek tj. 20 mm a 200 mm.

Vzdálenost 20 mm ( pøíp. 200 mm) musí být dodr�ena také v pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není prokázán.

Na kotel a do vzdálenosti men�í, ne� je bezpeèná vzdálenost, nesmìjí být pokládány pøedmìty z hoølavých hmot.

Umístìní kotle IPSE  provedení  KOMÍN

Kotle v provedení komín mají otevøenou spalovací komoru. Spalovací vzduch je odebrán pøímo z místnosti, kde
se kotel nachází. Místnost mù�e poskytovat buï pøímou ventilaci (nasávání vzduchu) do místnosti z venku ventilaèními
otvory ), nebo ventilaci nepøímou (nasávání z vedlej�ích místností) Pøi nepøímé ventilaci nesmí být jako vedlej�í místnost
(místnost odkud se nasává vzduch) pou�ita lo�nice nebo èást domu s nebezpeèím po�áru (sklad topných látek, gará�).

Do prostoru kotle s otevøenou spalovací komorou, nebo do prostorù pøipojených musí být zøízen neuzavíratelný
otvor, nebo otvory, o celkové velikosti volného prùøezu  1dm2 na 10 kW výkonu kotle ( pro kotle IPSE 24 cca 2,5
dm2). Ventilaèní otvor by mìl být umístìn u podlahy v místnosti, kde je kotel umístìný.

Jsou -li v místnosti umístìny dal�í spotøebièe, které vy�adují pro svou funkci ventilaci (napø. odsávaèe), velikost
ventilaèního otvoru se musí úmìrnì zvý�it. V místnosti, kde je kotel umístìn nesmí být instalován sací ventilátor.

Umístìní kotle IPSE provedení TURBO

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

Umístìní kotle IPSE v koupelnì

Podle normy ÈSN 33 2000-7-701 lze umístit nástìnný plynový kotel s elektrickým krytím IP 44, které má i kotel
DAKON IPSE, v koupelnì do zóny è.1, na okraj vany.

Do zóny è.1 nad vanu, lze kotel IPSE umístit za pøedpokladu, �e budou splnìny následující podmínky:

1. Zásuvka, která napájí elektrické zaøízení kotle, je umístìna v zónì è. 3 a je ji�tìna proudovým chránièem se
jmenovitým vybavovacím proudem IAN,nepøekraèujícím hodnotu 30 mA.

2. Je pou�ito doplòující pospojování , jako zvý�ená ochrana pøed úrazem elektrickým proudem.

3. Kotel není vystaven proudùm vody.

Pøi nedodr�ení uvedených podmínek se na pøípadné závady nevztahuje záruka a výrobce neodpovídá za
vzniklé �kody.
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Zavì�ení kotle na zeï
Kotel se zavì�uje na závìsnou li�tu o délce 350 mm (viz obr. 5). Montá� závìsné li�ty musí být provedena na základì

odborného posouzení únosnosti zdi (projektant, montá�ní firma) tak, aby bylo zaruèeno bezpeèné a spolehlivé zavì�ení
kotle. V tabulce technických údajù v návodu je uvedena hmotnost kotle bez vody. Závìsnou li�tu je nutno pøipevnit na
zeï vhodným spojovacím materiálem (hmo�dinky+�rouby nebo �rouby skrz zeï) s ohledem na kvalitu zdiva.

Obr. 5  Umístìní závìsné li�ty
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Pøipojení kotle k otopnému systému
Kotle IPSE jsou urèeny pro otopné systémy s nuceným obìhem, rychlost proudìní vody je mo�no nastavit volbou

otáèek pøepínaèem na èerpadle. Pøed naplnìním otopného systému vodou je zapotøebí tento systém øádnì vyèistit. To
platí hlavnì pro staré systémy. V tìchto pøípadech je zapotøebí otopná tìlesa i rozvody propláchnout nìkolikrát.

 Pøed èerpadlem, na vstupu z otopného systému do kotle, musí být namontován filtr mezi kulovým kohoutem a
èerpadlem. Filtr doporuèujeme mosazný, s boèním èi�tìním. Filtr se musí minimálnì 1 x roènì vyèistit podle velikosti
a stáøí systému. Provádìní údr�by filtru je znaènì usnadnìno, je-li pøed i za filtr namontován kulový uzávìr. Kulové
ventily doporuèujeme pou�ít i pro pøipojení kotle k ostatnímu potrubí. Filtr a kulové uzávìry nejsou dodávány jako
pøíslu�enství kotle. Filtr zanesený neèistotami mù�e být pøíèinou zvý�ené hluènosti kotle. Odvod z pojistného ventilu
je nutno  pøipojit na odpadní potrubí.

Na pøípady zanesení nebo ucpání výmìníku nebo èerpadla neèistotami ze systému se nevztahuje záruka.
Tvrdost vody v otopném systému nedoporuèujeme vy��í ne� 3,5 mval/l. Pro otopný systém doporuèujeme èistou,
pøefiltrovanou de��ovou vodu. Do otopného systému se nesmí kromì kapaliny s nízkým bodem mrznutí a
antikorozivními úèinky FRITERM pøidávat �ádné chemikálie. Pou�ití nevhodných chemikálií mù�e po�kodit èerpadlo,
výmìník nebo jiné souèásti kotle. Za tyto �kody výrobce neodpovídá.

V kotli je vestavìna 12 l tlaková expanzní nádoba, která umo�òuje pøipojení na uzavøený topný systém. Pokud to
vy�aduje velikost otopného systému, je nutno namontovat dal�í tlakovou expanzní nádobu.

Mezi výstupní a vstupní vytápìcí vodou z kotle se doporuèuje teplotní rozdíl 15-20 °C. Minimální prùtok topné
vody kotlem musí být 7,5 l/min.

Pøi rekonstrukci vytápìní nebo nového systému doporuèujeme maloobsahová topná tìlesa a rozvody v co nejmen�ích
dimenzích, vzhledem k rychlému nábìhu soustavy na teplotu a pomìrnì velké pru�nosti systému. Tlaková ztráta
otopné soustavy musí odpovídat výkonu èerpadla � viz diagram èerpadla.

Postup pøi napou�tìní vody: pøi napou�tìní vody musí být kotel odpojený od elektrické sítì; otevøít odvzdu�òovací
ventily na kotli i na systému vytápìní; systém natlakovat na 1 bar, znovu odvzdu�nit a dotlakovat.

Pøi napou�tìní vody se doporuèuje pou�ít filtr a magnetickou úpravnu vody
Pøipojení k potrubí u�itkové vody

Pøipojení k potrubí vodovodního øadu a potrubí odbìru TUV doporuèujeme provést kulovými uzávìry. Maximální
povolený pøetlak u�itkové vody z vodovodního øadu je 6 bar.

Upozoròujeme u�ivatele kotle na nutnost vìnovat zvý�enou pozornost jakosti pou�ívané vody pro otopný systém
i ohøev TUV. V nìkterých pøípadech je pou�itá voda pøíli� tvrdá a neodpovídá platným hygienickým pøedpisùm pro
pitnou vodu. Jedná se hlavnì o vodu ze studní a jiných nekontrolovatelných zdrojù. V tìchto pøípadech musí být
v okruhu vytápìní i pøívodu TUV zabudovaná alespoò magnetická úpravna vody.

Na pøípady zanesení výmìníku nebo èerpadla vodním kamenem se nevztahuje záruka.
Pøipojení kotle k plynovému potrubí

Pøed napojením plynovodu na kotel musí být plynovod odzkou�en a zrevidován. Po napojení na kotel se musí
znovu v�echny plynové spoje odzkou�et vèetnì potrubí a armatur v kotli. �roubové spoje plynového potrubí, potrubí
u�itkové vody a potrubí topné vody nesmí být namáhány �ádnými pøídavnými silami.
Pøipojení na elektrickou sí�

Kotle IPSE jsou vybaveny pohyblivým tøí�ílovým pøívodem s vidlicí. Pøipojují se do sí�ové zásuvky umístìné
nejdále 1 m od kotle. Zásuvka musí odpovídat ochranì nulováním nebo zemnìním a musí mít fázový vodiè v levé zdíøce
pøi umístìní zemnicího kolíku nahoøe. Pøi jiném zapojení zásuvky kotel nepracuje. Je zakázáno pøipojit kotel k elektrické
síti prodlu�ovacím kabelem. Sí�ové napìtí musí být 230V/50Hz. Instalaci zásuvky, pøipojení prostorového termostatu
a servis elektrické èásti kotle smí provádìt pouze osoba s pøíslu�nou odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlá�ky
è. 50/1978 Sb.
Pøipojení prostorového (pokojového) termostatu

Prostorový termostat je dodáván jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle � svorky pro jeho zapojení v kotli jsou z výroby
propojeny propojkou � pøi zapojení prostorového termostatu je nutno tuto propojku (klemu) odstranit a podle typu
termostatu je nutno na desce ovládací automatiky umístit do pøíslu�né polohy propojku TMOD. Napìtí pro spínací
kontakty prostorového termostatu je 24 V. Termostat se pøipojuje se na svorky è.4 a 5 konektoru Y1 na desce ovládací
automatiky � viz str.8.
Pøipojení venkovního èidla

Venkovní èidlo se pøipojuje na svorky è.2 a 3 konektoru Y1 na desce ovládací automatiky � viz str.8. Montá�
venkovního èidla doporuèujeme svìøit nìkteré ze smluvních servisních firem ze seznamu dodávaného ke kotli.

Instalaci venkovního èidla doporuèujeme svìøit nìkteré ze smluvních servisních firem ze seznamu dodávaného ke
kotli. Po instalaci venkovního èidla si servisním technikem nechejte nastavit potøebnou hodnotu parametru  oC. Tento
parametr je dostupný pouze v servisním re�imu. Do vzdálenosti 10 m lze pøipojit venkovní èidlo nestínìným vodièem
o prùøezu �íly minimálnì 0,5 mm2.
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Pøipojení ke komínu � kotle v provedení KOMÍN
Kotle IPSE v provedení KOMÍN jsou pro pøipojení ke kouøovodu opatøeny hrdlem o prùmìru 130 mm.

Pøipojení na komín musí být provedeno v souladu s po�adavky ÈSN 734201 a ÈSN 734210, se spádem kouøovodu 3
% smìrem do kotle, o délce kouøovodu maximálnì 1m. Materiál kouøovodu musí odolávat spalinám � doporuèujeme
pou�ít pozinkovaný plech komaxitovaný, hliník nebo nerez.

Komínová vlo�ka musí být z nepropustného materiálu a odolná vùèi spalinám a kondenzátu, certifikovaná pro
spaliny pøi spalování plynu.

Komín musí být ukonèen minimálnì 400 mm nad v�emi okolními konstrukcemi v okruhu do 4 metrù vèetnì
høebenu støechy, aby nedocházelo k víøení okolního vzduchu kolem hlavice komínu, které by mohlo omezit odvod
spalin z kotle.

Provedení odtahu spalin � kotle v provedení TURBO
Pro navrhování vyústìní odtahù spalin je nutno pou�ívat technická pravidla TPG 800 01 � Vyústìní odtahù spalin

od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Spoleènost DAKON s.r.o.dodává v�echny potøebné originální díly pro montá� odtahù spalin ke kotlùm IPSE 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.

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.

Koaxiální potrubí musí mít spád minimálnì 3 % od kotle smìrem dolù.

· DVOUTRUBKOVÉ - pøívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je proveden oddìlenì. 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.

Pøi celkové tlakové ztrátì potrubí odtahu ni��í ne� 40 Pa je nutno do vyústìní ventilátoru vlo�it redukèní clonku,
která je souèástí pøíslu�enství kotle.

Kotle IPSE TURBO MAX je mo�no pøipojit na koaxiální odtah o délce a� 7 m nebo dvoutrubkový odtah o celkové
délce a� 68 m.

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ � pøíklady sestav

Pøíklad výpoètu celkové ztráty koaxiálního odtahu

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

Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

    1 Sada koaxiálního ukonèení KIT 5580 1 kus      43
    2 Koaxiální prodlou�ení TSC 0300 C 1 m      18
    3 Koaxiální prodlou�ení TSC 0330 C 0,5 m        9

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

1 ... sada koaxiálního ukonèení KIT 5580
2 ... koaxiální prodlou�ení TSC 0300, TSC 0330
3 ... koaxiální koleno 90° TSC 0460 C
4 ... pøíruba s objímkou TSC 0620 C nebo TSC 0450 C

Koaxiální odtah horizontální � sestava se dvìma koleny

1 ... sada koaxiálního ukonèení KIT 5580
2 ... koaxiální prodlou�ení TSC 0300, TSC 0330
3 ... koaxiální koleno 90° TSC 0460 C
4 ... pøíruba s objímkou TSC 0620 C nebo TSC 0450 C

Koaxiální odtah vertikální - sestava bez kolen

1 ... pøíruba s objímkou TSC 0620 C nebo TSC 0450 C, koaxiální prodlou�ení TSC 0300, TSC 0330
2 ... prùchodka rovná TSC 0490 C
3 ... koaxiální ukonèení vertikální TSC 0470 C
4 ... prùchodka �ikmá TSC 0480 C
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Koaxiální odtah vertikální � sestava se dvìma koleny 45°

1 ... pøíruba s objímkou TSC 0620 C nebo TSC 0450 C, koaxiální prodlou�ení TSC 0300, TSC 0330
2 ... koleno koaxiální 45° TSC 0540 C
3 ... koaxiální ukonèení vertikální TSC 0470 C
4 ... prùchodka rovná TSC 0480 C
5 ... prùchodka �ikmá TSC 0480 C

Koaxiální odtah vertikální � pøipojení k odvodu kondenzátu

1 ... koaxiální pøíruba TSC 0620 C s vývodem
   pro pøipojení k odvodu kondenzátu,

      koaxiální prodlou�ení TSC 0300, TSC 0330
2 ... koleno koaxiální 45° TSC 0540 C
3 ... koaxiální ukonèení vertikální TSC 0470 C
4 ... prùchodka rovná TSC 0480 C
5 ... prùchodka �ikmá TSC 0480 C

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 ukonèení Æ 100/60, horizontální, s pøírubou
objednací kód: KIT 5580
tlaková ztráta: 43 Pa

Koaxiální ukonèení vertikální
objednací kód: TSC 0470 C,  tlaková ztráta: 21 Pa

Koaxiální koleno 90° Koaxiální koleno 45°
objednací kód: TSC 0460 C, objednací kód: TSC 0540 C
tlaková ztráta: 18 Pa tlaková ztráta: 9 Pa
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Koaxiální prodlou�ení
objednací kód:  TSC 0300 C (1,0 m), tlaková ztráta: 18 Pa

 TSC 0330 C (0,5 m), tlaková ztráta:   9 Pa

Koaxiální objímka Æ 100/60
objednací kód: TSC 0320 C

Pøíruba s objímkou koaxiální s vývodem pro kondenzát
objednací kód: TSC 0620 C
tlaková ztráta: 15 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

Pøíruba s objímkou koaxiální
objednací kód: TSC 0450 C - v nabídce pouze do vyprodání zásob
tlaková ztráta: 15 Pa

Koaxiální koleno 90° s pøírubou
objednací kód: TSC 0120 C
tlaková ztráta: 18 Pa
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DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ � pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty dvoutrubkového odtahu

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

Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

    1 Pøíruba Æ80 mm 2 ks        0

    2 Koleno 90°,  TSC 0150 C 2 ks      28

    3 Prodlou�ení 1m, TSC 5750 C     2 m/2 ks        6

    4 Odtahová trubka ze sady 3603449 1 ks      10

    5 Sací trubka ze sady 3603449 1 ks      10

Celková ztráta odtahu                             54

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

Pøi dvoutrubkovém provedení odtahu
spalin je odvod spalin vyveden prostøedním
otvorem. Pro sání je mo�no pou�ít jeden ze
dvou krajních otvorù � viz obr. 6 a� 8.

Obr. 6  Rozteèe dvoutrubkového odtahu
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Pøi pou�ití levého otvoru (pøi pohledu zepøedu) je nutno vlo�it do sání deflektor � viz  obr. 7.

Dvoutrubkové provedení horizontální

1, 2, 3, 4 ... sada dvoutrubkového ukonèení s pøírubami 3603449
5 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C
6 ... prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C

Dvoutrubkové provedení vertikální � sestava bez kolen

1 ... pøíruba Æ80 mm
2 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C, prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C
3 ... dvojité ukonèení vertikální TSC 0510 C
4 ... støe�ní prùchodka �ikmá TSC 0480 C
5 ... støe�ní prùchodka rovná TSC 0490 C

Obr. 7  Pou�ití levého otvoru pro sání Obr. 8  Pou�ití pravého otvoru pro sání
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Dvoutrubkové provedení vertikální pro �ikmou støechu � sestava se ètyømi koleny

1 ... pøíruba Æ80 mm
2 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C, prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C
3 ... koleno 45°,  TSC 0550 C
4 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C, prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C
5 ... støe�ní prùchodka �ikmá TSC 0480 C
6 ... dvojité ukonèení vertikální TSC 0510 C
7 ... koleno 90°,  TSC 0130 C

Dvoutrubkové provedení vertikální pro rovnou støechu � sestava se ètyømi koleny

1 ... pøíruba Æ80 mm
2 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C, prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C
3 ... koleno 45°,  TSC 0550 C
4 ... prodlou�ení 1 m/Æ80, TSC 5750 C, prodlou�ení 0,5 m/Æ80, TSC 5760 C
5 ... støe�ní prùchodka rovná TSC 0490 C
6 ... dvojité ukonèení vertikální TSC 0510 C
7 ... koleno 90°,  TSC 0130 C
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DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ � jednotlivé díly

Sada dvoutrubkového ukonèení horizontální Æ80 mm
objednací kód: KIT 0060 C
tlaková ztráta: 10+10 Pa

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

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

Koleno 90°
objednací kód: TSC 0130 C
tlaková ztráta: 4 Pa

Koleno 45°
objednací kód: TSC 0550 C
tlaková ztráta: 2 Pa

Objímka kompletní
objednací kód: TSC 0500 C



Nástìnné plynové kotle IPSE 24 CK, 24 CT

34

Jednoduché ukonèení vertikální Dvojité ukonèení vertikální
objednací kód: TSC 0580 C objednací kód: TSC 0510 C
tlaková ztráta: 16 Pa tlaková ztráta: 21 Pa

Prùchodka �ikmá
objednací kód: TSC 0480 C

Prùchodka rovná
objednací kód: TSC 0490 C
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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 dodávaném jako základní pøíslu�enství ke kotli.

Kontaktní údaje 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

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.
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Obr. 9  Trysky na hoøáku a ionizaèním zapalováèku

· 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.

Pøílohy
Pøíloha 1 � Pøíklady zaøazení hmot podle zpùsobu hoølavosti

A nehoølavé azbest, cihly, tvárnice, keramické obkládaèky, �amot, malty,
omítkoviny bez pøímìsi organických látek

B nesnadno hoølavé desky akumin, izomin, sádrokartonové desky, heraklit, rajolit, lignos,
velox, desky z èedièové plsti, desky ze skelných vláken

C1 tì�ce hoølavé døevo dubové, bukové, desky hobrex, desky z vrstveného døeva (pøekli�ky)
verzalit, umakart

C2 støednì hoølavé døevo borové, modøínové, smrkové, døevotøískové desky
podle ÈSN 49 2614

C3 lehce hoølavé asfaltové lepenky, celulózové hmoty, dehtové lepenky, døevovláknité
desky, korek, polyuretan (molitan), polystyrén, polypropylén, polyetylén

Pøíloha 2 � Pøestavba kotle na jiné plyny
Výmìna trysek

Postup:

� Vymìnit trysky hlavního hoøáku � viz obr. 9 a tabulka ní�e.
� Vymìnit trysku ionizaèního zapalováèku.
� Nastavit tlaky na plynové armatuøe postupem uvedeným v odstavci Nastavení minimálního a maximálního

topného výkonu kotle a Nastavení topného výkonu kotle podle tepelné ztráty vytápìného objektu (viz dále).

� Zmìnu paliva � plynu oznaèit na výrobním �títku kotle a zapsat do dokumentace kotle.
� Zkontrolovat správnou funkci kotle.

Tabulka trysek a mezních tlakù na tryskách
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Nastavení minimálního a maximálního topného výkonu kotle

Pøi výrobì se modulaèní regulátor (MODUREG) na plynové armatuøe u ka�dého kotle DAKON IPSE seøizuje na
minimální a maximální tlak na trysky, který odpovídá minimálnímu (9 kW) a maximálnímu (24 kW) výkonu kotle. Zmìna
nastavení se provádí pouze pøi zmìnì pøestavbì kotle na jiné plyny, pøi výmìnì plynové armatury nebo pøi výmìnì
modulaèního regulátoru.

Postup:

� Demontovat kryt modulaèního regulátoru (viz obr. 10 � Plynová armatura).
� Povolit �roubek v sondì pro mìøení tlaku plynu na tryskách umístìné na výstupu z plynové armatury nebo na

výstupní trubce za plynovou armaturou. Pøipojit manometr.
� Podr�et cca 4 sec souèasnì stisknutá tlaèítka �+� a �-� na ovládacím panelu kotle do doby, ne� se na displeji

zobrazí symbol �kominík�      .

� Stisknutím tlaèítka �-� pøepnout chod kotle na minimální výkon, symbol �kominík� bliká.
� Odeèíst tlak plynu na manometru a namìøenou hodnotu porovnat s diagramem závislosti výkonu kotle na
tlaku plynu na tryskách hoøáku � viz obr. 11.
� Podle potøeby nastavit minimální výkon 9 kW otáèením matice A (viz obr. 10 - Plynová armatura)

� Stisknutím tlaèítka �+� pøepnout chod kotle na maximální výkon, symbol �kominík� nebliká.
� Odeèíst tlak plynu na manometru a namìøenou hodnotu porovnat s diagramem závislosti výkonu na tlaku

plynu na tryskách hoøáku � viz obr. 11.
� Podle potøeby nastavit maximální výkon 24 kW otáèením matice B (viz obr. 10 - Plynová armatura).

� Ukonèit re�im �kominík� souèasným stisknutím tlaèítka �+� a �-� na ovládacím panelu kotle.

� Odpojit manometr od sondy. Sondu uzavøít uta�ením �roubku v sondì.
� Namontovat zpìt kryt modulaèní cívky.
� Zkontrolovat správnou funkci kotle.

Obr. 11 Závislost výkonu kotle na tlaku plynu na tryskách hoøáku

Obr. 10 Plynová armatura
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Nastavení topného výkonu kotle podle tepelné ztráty vytápìného objektu

Minimální výkon kotle je z výroby na plynové armatuøe nastaven na 9 kW, maximální výkon na 24 kW. Pomocí
parametru HP je mo�no nastavit potøebný topný výkon podle tepelných ztrát objektu.

Postup:

� Souèasným stisknutím tlaèítka MEMORY a RESET vyvolejte na displeji znaky SE., pak obì tlaèítka uvolnìte.
� Stisknìte tlaèítko MEMORY, na displeji se zobrazí znaky nr.
� Stisknìte tlaèítko �-� nìkolikrát za sebou, dokud se na displeji neobjeví znaky nastavovaného parametru: HP.
� Stisknìte tlaèítko MEMORY, na displeji se zobrazí aktuální hodnota. Hodnota nastavená z výroby je 99.
� Pomocí tlaèítek �+� a �-� na ovládacím panelu nastavte potøebnou hodnotu parametru HP v rozmezí 0 a� 99.

Hodnota 0 odpovídá výkonu kotle 9 kW a hodnota 99 výkonu 24 kW. Pøi zmìnì tohoto parametru o hodnotu 1
se zmìní výkon kotle o cca 0,15 kW ((24-9):99 @ 0,15), tak�e napø. pøi HP=1 je topný výkon cca 9,15 kW, pøi
hodnotì HP=10 je topný výkon cca 10,5 kW a pøi hodnotì HP napøíklad 89 je topný výkon cca 22,5 kW.
Potøebný topný výkon kotle je nutno stanovit výpoètem nebo odborným odhadem tepelných ztrát vytápìného
objektu.

Pøíklad výpoètu parametru HP pro po�adovaný topný výkon 20 kW:

HP = (20 - 9):0,15 = 11:0,15 = 73

� Stisknout tlaèítko MEMORY, aby se nastavená hodnota ulo�ila do pamìti.

� Stisknout tlaèítko �+� pro ukonèení servisního re�imu.

� Zkontrolovat správnou funkci kotle.
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