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Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli tak schopni 
provádět instalaci, obsluhu a údržbu zařízení předepsaným způsobem.

Výrobce doporučuje všem zákazníkům, aby kontaktovali kvalifikovaný personál pouze v případě potřeby údržby a oprav.
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Všeobecné informace pro mechaniky, techniky údržby a uživatele

Tento NÁVOD K POUŽITÍ, který je nedílnou a nepostradatelnou součástí výrobku, musí být předán uživateli technikem pověřeným instalací a 
musí být uchováván na bezpečném místě pro budoucí použití. V případě dalšího prodeje tohoto kotle nebo v případě přepisu jeho vlastnictví je 
třeba předat i tento návod. Po instalaci kotle je pracovník povinen poskytnout uživateli informace o jeho provozu a bezpečnostních prvcích.

Tento kotel musí být použit pouze pro účely, pro které je navržen.
Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné a nebezpečné.

Kotel musí být instalován kvalifikovaným personálem, v souladu s platnými právními předpisy a normami a podle pokynů výrobce uvedených 
v tomto návodu. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob a/nebo zvířat a škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za případné 
zranění a/nebo škody.

Poškození a/nebo zranění způsobená nesprávnou instalací nebo nedodržením pokynů výrobce zbavují výrobce veškeré smluvní a mimosmluvní 
odpovědnosti. 

Před instalací kotle zkontrolujte, zda technické údaje odpovídají požadavkům pro jeho správné použití v systému.

Zkontrolujte, zda je kotel neporušený a zda nebyl během přepravy a manipulace poškozen. Neinstalujte zařízení, které je poškozené a/nebo 
vadné.

Nezakrývejte otvory pro sání vzduchu.

K zařízení je možno instalovat pouze výrobcem předem schválené příslušenství a volitelné sady (včetně elektrických).

Při rozbalování pamatujte, že je veškerý obalový materiál recyklovatelný. Je proto třeba, aby byl materiál dopraven na příslušné místo pro 
nakládání s odpady.
Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.

V případě poruchy a/nebo nesprávné funkce kotel vypněte. Nepokoušejte se provádět opravy sami: kontaktujte kvalifikovaný technický 
personál.

Při všech opravách kotle musí být použity pouze ty díly, které byly schváleny a dodány výrobcem. 

Při nedodržení výše zmíněných pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti kotle, stejně jako k ohrožení lidí, zvířat a majetku.

Výrobce doporučuje zákazníkům, aby pro účely údržby a oprav kontaktovali pověřená servisní centra, mají pro tyto úkony totiž nejlepší 
kvalifikaci. 

 Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky.
 Díky vhodné údržbě je zajištěn efektivní provoz, ochrana prostředí a  
 bezpečnost lidí, zvířat a/nebo majetku. 
 Nesprávná a nepravidelná údržba může zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku.

V případě dlouhé prodlevy v provozu kotle jej odpojte od hlavního zdroje napájení a uzavřete plynový ventil.
Varování! Pokud je odpojeno elektrické napájení, nebude elektronická ochrana proti zamrznutí kotle funkční.

Pokud by zamrznutí hrozilo, použijte nemrznoucí prostředek: nedoporučuje se systém vyprazdňovat, mohlo by totiž dojít k poškození; použijte 
nemrznoucí prostředky vhodné pro multi-kovové topné systémy.

DŮLEŽITÉ

Ucítíte-li plyn, proveďte následující opatření:
-  nepoužívejte elektrické a elektronické spínače ani žádné spotřebiče;
-  nezapalujte oheň a nekuřte;
-  uzavřete hlavní plynový ventil; 
-  otevřete dveře a okna;
-  kontaktujte servisní centrum, kvalifikovaného instalatéra nebo dodavatele plynu.

Pro zjištění místa úniku plynu v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň.

Kotel je konstrukčně určen pro země, které jsou vyznačeny na typovém štítku: instalace zařízení ve kterékoli jiné zemi může 
zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku.

Pečlivě si přečtěte záruční podmínky a výhody, které nabízí výrobce, uvedené v osvědčení o inspekci, které je dodáváno s kotlem.
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RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Následující pokyny vám pomohou rychle zapnout kotel a nastavit jej pro okamžité použití.

Předpokládá se však, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byl již použit a že je připraven pro správnou funkci. 

Tyto pokyny se nevztahují k žádnému příslušenství, které bylo ke kotli dodatečně nainstalováno.
Budete si proto muset přečíst kompletní pokyny ke kotli a také pokyny ke konkrétnímu příslušenství.

Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace o tom, jak kotel pracuje, a také kompletní pokyny pro jeho obsluhu a bezpečnost.

1. Otevřete žlutý kohout umístěný pod kotlem.

2. Zapněte hlavní vypínač umístěný u kotle: rozsvítí se displej a zobrazí se funkce nastavená pomocí přepínače kotle (obr. 1) a teplota protékající 
vody.

3. Pokud si nepřejete zapnout funkci vytápění, stiskněte tlačítko 3 (obr. 1), dokud se nezobrazí symbol LÉTO, bude tak zapnut pouze ohřev pitné 
vody (TPV) a na displeji se zobrazí teplota TPV. 

4. Pokud si přejete zapnout funkci vytápění, stiskněte tlačítko (3, obr. 1), dokud se neobjeví symbol ZIMA: bude tak zapnut jak ohřev pitné vody 
(TPV), tak vytápění, a na displeji se zobrazí teplota protékající vody.

5. Pokud si přejete zapnout funkci vytápění, stiskněte tlačítko (3, obr. 1), dokud se neobjeví symbol ZIMA: bude tak zapnut jak ohřev pitné vody 
(TPV), tak vytápění, a na displeji se zobrazí teplota protékající vody. 

6. Pro nastavení teploty TPV použijte tlačítka teploty vody (1, obr. 1); poté nastavte požadovanou teplotu. Během regulace se na displeji 
zobrazuje nastavovaná teplota a bliká symbol kohoutku.

Tlačítko režimu kotle
Symbol LÉTO

Tlačítko režimu kotle Symbol ZIMA

Tlačítka nastavení teploty teplé pitné vody

Tlačítka pro změnu teploty topné vody

8. Nastavte požadovanou teplotu na pokojovém termostatu (volitelný).
Kotel je nyní připraven k použití.

Pokud se kotel vypne, stiskněte tlačítko reset (4 na obr. 1). Pokud nedojde k obnově funkce kotle, kontaktujte pověřené servisní centrum.

Tlačítko režimu kotle Symbol POUZE ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

7. Pro nastavení teploty vytápění stiskněte tlačítka 6 (obr. 1) a nastavte požadovanou teplotu. Zatímco regulujete teplotu vody v topení, 
zobrazuje se na displeji nastavovaná teplota a bliká symbol ÚT. 
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1. Nastavení teploty ohřevu pitné vody
Tato tlačítka slouží k nastavení teplé pitné vody v rozmezí 35 °C až 57 °C.

2. Obnovení informací a potvrzení parametrů
Toto tlačítko slouží k prohlížení hodnot některých parametrů jako primární teplota vody, teplota TPV a posledních pěti vypnutí. Toto tlačítko také 
slouží k potvrzení nastavených parametrů.

3. Výběr režimu kotle
Stiskem tohoto tlačítka můžete vybírat mezi následujícími funkcemi.
LÉTO  
Kotel pouze ohřívá TPV.
ZIMA 
Kotel ohřívá vodu pro ústřední topení i teplou pitnou vodu.
POUZE ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 
Kotel ohřívá pouze vodu pro ústřední topení.
POHOTOVOSTNÍ REŽIM 
Kotel je v pohotovostním režimu: funkce ohřevu vody pro ÚT a TPV jsou vypnuty.

4. Reset kotle 
Toto tlačítko obnoví funkci kotle poté, co je aktivováno odpojovací zařízení a provoz kotle je zastaven.

5. LCD
Displej LCD zobrazuje informace o stavu kotle a provozu (viz obr. 2).

6. Nastavení teploty vody ústředního topení
Tato tlačítka slouží k nastavení vody ústředního topení v rozmezí 20°C až 78 °C.

7. Manometr pro tlak vody
Ukazuje tlak vody v primárním topném systému.

obr. 1

1

2 3

5

4 6

7

1.   POKYNY PRO UŽIVATELE
1.1.   Ovládací panel
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obr. 2

a

b d

f

ghl i

c e

m

1.2.  LCD

a. Symbol funkce čištění kouřovodu (funkce určená pro instalatéra (servisního technika)
Tento symbol bliká, pokud je funkce čištění kouřovodu aktivní (stiskněte tlačítka „info“ a „reset“ zároveň). Zobrazí se teplota vody a rychlost 
ventilátoru (ot./m.); v tomto případě se zobrazí i symbol f.

b. Symbol TPV
Je zobrazen v režimu ohřevu TPV.
Bliká při nastavování teploty TPV tlačítky 1 (obr. 1).

c. Symbol nastavení parametrů
Tento symbol se rozsvítí, když je možno nastavit hodnotu parametru (v tomto případě se symbol rozsvítí společně se symbolem m). Když 
potvrdíte nastavenou hodnotu parametru, tento symbol začne blikat.

d. Alfanumerický displej
Obsahuje následující informace:
- teplotu vody ÚT
- nastavení teploty ÚT
- nastavení ohřevu TPV
- stav kotle
- diagnostiku kotle

e. Symbol ústředního topení
Je zobrazen v režimu ohřevu vody ÚT.
Bliká při nastavování teploty vody ústředního topení tlačítky 6 (obr. 1).

f. Rychlost ventilátoru v ot./m. (funkce určená pro instalatéry/servisní techniky)
Když je aktivní funkce čištění kouřovodu, rozsvítí se symbol a a zobrazí se teplota vody a 
rychlost ventilátoru v ot./m. (v tomto případě se zobrazí i tento symbol).

g. Symbol vypočítané pokojové teploty
Pokud je nainstalována externí sonda a vypočítaná pokojová teplota je nastavena tlačítky 6, rozsvítí se tento symbol.

h. Symbol stavu kotle
Tyto dvě ikony znázorňují momentální pracovní režim kotle:
LÉTO: svítí pouze ikona . 
ZIMA: svítí ikony                 .
SYSTÉM ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ: svítí pouze ikona         .
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: na alfanumerickém displeji d je zobrazen symbol

h. Symbol plamene
Zobrazí se v případě zažehnutého hořáku.

l. Zobrazení parametrů
Údaje zobrazení a nastavení parametrů a zobrazení momentálního výkonu hořáku (v procentech).

m. Zobrazení parametrů
Zobrazí se při spuštění režimu nastavení parametrů.
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1.3.  SYMBOLY NA DISPLEJI pro znázornění STAVU KOTLE

Běžný provoz

Kotel v POHOTOVOSTNÍM režimu

Kotel v LETNÍM režimu
Žádná funkce není aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku

Kotel v ZIMNÍM režimu
Žádná funkce není aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku

Kotel v režimu POUZE OHŘEV VODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
Žádná funkce není aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku

Kotel v LETNÍM režimu
Výstupní teplota TPV
Zobrazená teplota TPV

Kotel v ZIMNÍM režimu
Výstupní teplota TPV
Zobrazená teplota TPV

Kotel v ZIMNÍM režimu
Funkce ohřevu vody v ÚT je aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku

Kotel v režimu POUZE OHŘEV VODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
Funkce ohřevu vody v ÚT je aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku

Tabulka 1 - STAV KOTLE - SYMBOLY NA DISPLEJI při běžném provozu

Porucha

Kotel není zapnutý

Kotel je vypnut kvůli nehořícímu plamenu

Spuštění sondy dvojitého průtoku

Kotel je vypnut termostatem pro spaliny

Kotel je vypnut spuštěním spínače tlaku vody

Selhání sondy ÚT

Selhání sondy TPV (pouze u modelu KC)

Selhání spalinové sondy

Selhání sondy externího zásobníku vody (pouze modely KR a KRB) 
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Selhání sondy vratné vody

Selhání spojení dálkového ovládání (pouze na panelu dálkového ovládání)

Spouštění bezpečnostního termostatu ve smíšené zóně 2

Selhání průtokové sondy ve smíšené zóně (příslušná zóna je znázorněna níže)

Selhání ventilátoru

Selhání spojení mezi přídavným zařízením 

Není povoleno hydraulické nastavení

Selhání hardwaru bezpečnostního systému

Vypnutí kvůli nízké hladině vody ÚT

Vypnutí kvůli příliš rychlému nárůstu teploty vody v průtoku

Vypnutí kvůli příliš rychlému nárůstu teploty vratné vody

Byl překročen maximální počet pokusů o obnovení funkce pomocí dálkového ovládání 
(volitelné, pouze pokud je dálkové ovládání nainstalováno)

Tabulka 2 - STAV KOTLE - SYMBOLY NA DISPLEJI v případě poruchy

1.4.  Funkce kotle

1.4.1.  Zapnutí

Předpokládá se však, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byla provedena zkouška těsnosti a že byl kotel již 
použit a je připraven pro správnou funkci.

- Otevřete plynový kohout umístěný pod kotlem;
- zapněte spínač s pojistkou, který je umístěn před kotlem. Displej LCD se zapne a zobrazí aktuální režim kotle (viz tabulky 1 a 2);
- zvolte pracovní režim kotle pomocí tlačítka 3 (obr. 1): VYPNUTO/LÉTO/ZIMA/POUZE ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ;
- nastavte požadovanou teplotu ÚT (viz odst. 1.4.2.);
- nastavte požadovanou teplotu TPV (viz odst. 1.4.3.);
- nastavte požadovanou teplotu na pokojovém termostatu, pokud je k dispozici.
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VAROVÁNÍ
V případě, že kotel zůstane neaktivní po delší dobu, a to zejména pokud spaluje propan, mohlo by být zapalování obtížné. Před 
zapnutím kotle zapněte nějaký jiný plynový spotřebič (například kuchyňský sporák).
I při tomto postupu však kotel může mít problémy se spouštěním nebo se může jednou či dvakrát vypnout. Obnovte funkci kotle 
stiskem tlačítka 4 (obr. 1).

1.4.2.  Funkce ohřevu vody v ÚT

Nastavte požadovanou teplotu vody topení pomocí tlačítek 6 (obr. 1);
Nastavitelný rozsah teplot ÚT závisí na pracovním rozsahu nastaveném pomocí parametru P10:
- standardní rozsah: 20 °C až 78 °C;
- omezený rozsah: 20 °C až 45°C.
Nastavení pracovního rozsahu musí provést instalatér nebo kvalifikované servisní centrum.
Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol ÚT a zobrazí se nastavení ÚT.

Pokud je vyžadován ohřev vody pro ústřední topení, je na displeji zobrazen symbol ÚT a aktuální teplota vody pro ÚT.
Symbol hořáku  se zobrazí pouze v případě, že je hořák zapálen.

Abyste předešli častému zapalování a vypínání v režimu vytápění, má kotel mezi každým dalším zapálením 4minutovou prodlevu.
Pokud teplota vody v systému klesne pod nastavenou minimální hodnotu, bude tato prodleva zrušena a kotel se zapálí znovu.

1.4.3.  Funkce ohřevu TPV

Nastavte teplotu pro ohřev TPV na regulátoru 1 (obr. 1);
Tato funkce má vždy před ohřevem vody ÚT přednost.

U modelu KC lze teplotu TPV nastavit od 35 °C do 57 °C. Během nastavování teploty na displeji bliká symbol TPV a je zobrazena nastavovaná 
teplota TPV.

U modelů KRB a KR s (volitelným) externím zásobníkem vody se sondou NTC (10 kΩ @ ß=3435; přečtěte si technické vlastnosti zásobníku vody) 
se teplotní rozsah pohybuje mezi 35 °C a 65 °C. Při nastavování teploty bude na displeji blikat symbol TPV a bude zobrazen hodnota nastavova-
né teploty.

U modelů KRB a KR s (volitelným) externím zásobníkem vody, který je vybaven termostatem, musí být požadovaná teplota nastavena přímo na 
zásobníku vody (přečtete si technické vlastnosti zásobníku vody).
Pokud je aktivní ohřev vody v zásobníku, bude na displeji zobrazen symbol TPV a teplota vody v průtoku

Symbol hořáku se zobrazí pouze v případě, že je hořák zapálen.

VAROVÁNÍ
Model KC je vybaven omezovačem průtoku, který omezuje průtok na výstupu teplé pitné vody. Tento limit je: 8 litrů za minutu (u 
modelu KC 12), 13 litrů za minutu (u modelu KC 24) a 14 litrů za minutu (u modelu KC 28).
Teplota ohřevu pitné vody závisí na nastavení teploty TPV a na uživatelem požadovaném množství. Na výslednou teplotu má vliv také 
teplota vody z vodovodní sítě

Průtok TPV, kterého lze dosáhnout, závisí na tepelném výkonu kotle a na teplotě vody z vodovodní sítě, a to podle následujícího vzorce:

   K
l = TPV litry za minutu =       --------
   ΔT

kde
Hodnota K je:
- 258 u modelu KC 12
- 393 u modelu KC 24
- 419 u modelu KC 28

Δt = teplota TPV – teplota vody z vodovodní sítě

Například u modelu KC 24, pokud je teplota přiváděné studené vody 8 °C a chcete se sprchovat vodou o teplotě 38 °C, je hodnota ΔT:

ΔT = 38 °C - 8 °C = 30 °C

a počet litrů TPV za minut při 38 °C je:

       393
I = --------- = 13,1 [litrů za minutu - voda přicházející do kohoutku]
        30
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1.4.4.  Ochrana proti zamrznutí

Kotel je vybaven funkcí proti zamrznutí, který pracuje v následujících režimech: LÉTO, ZIMA, a POUZE ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ.
 

Funkce zabraňující zamrznutí kotle chrání pouze kotel, nikoli systém ústředního topení.
Aby bylo možno zajistit ochranu proti zamrznutí ústředního topení, je třeba použít pokojový termostat. Pamatujte, že pokud 
je vypnutý kotel, je vypnutý i termostat.
Pokud tedy chcete chránit jak kotel, tak systém, zvolte pomocí tlačítka 3 na obr. 1 režim ZIMA .

Když čidlo teploty vody ÚT naměří teplotu 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 
30 °C nebo dokud neuplyne 15 minut.
Čerpadlo funguje i po vypnutí kotle.

Ochrana proti zamrznutí působí také na okruh TPV.
Když čidlo TPV naměří teplotu 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 10 °C nebo 
dokud neuplyne 15 minut (přepínací ventil je uveden do polohy TPV).
Čerpadlo funguje i po vypnutí kotle.

U modelů KRB a KR s (volitelným) externím zásobníkem vody a sondou NTC (10 kΩ @ ß=3435; přečtěte si technické vlastnosti zásobníku) působí 
ochrana proti zamrznutí i na zásobník vody. 
Když čidlo teploty zásobníku vody naměří 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota nedosáhne 10°C 
nebo dokud neuplyne 15 minut.
Čerpadlo funguje i po vypnutí kotle.

U modelů KRB a KR s (volitelným) externím zásobníkem s vlastním termostatem ochrana proti zamrznutí nepůsobí na zásobník vody. 
V tomto případě lze zásobník chránit, pouze pokud je kotel v režimu LÉTO nebo ZIMA a na termostatu zásobníku je nastavena teplota vyšší než 
0 °C.

Ústřední vytápěcí systém lze bezpečně zajistit proti zamrzání pomocí příslušných nemrznoucích prostředků, které jsou vhodné pro multi-kovové 
systémy.
Nepoužívejte nemrznoucí prostředky určené pro osobní vozidla a zkontrolujte účinnost prostředku v průběhu času.

1.4.5.  Ochrana před vypnutím čerpadla a ventilu

Pokud zůstane kotel vypnutý a:
- není vypnut pracovní režim kotle,
- je stále připojen k napájecímu zdroji,
čerpadlo a přepínací ventil se každých 24 hodin krátce zapnou, aby byla jejich účinnost zachována.

1.4.6.  Použití (volitelného) dálkového ovládání

Kotel lze připojit k dálkovému ovladači (volitelné příslušenství, které může dodat přímo výrobce), který lze použít pro nastavení mnoha 
parametrů včetně:
- stav kotle
- pokojové teploty
- teploty vody systému ÚT
- teploty vody systému TPV
- čas zapnutí ÚT a čas zapnutí (volitelného) zásobníku;
- zobrazení diagnostiky kotle
- reset kotle
a další.

Pokud je dálkové ovládání nainstalováno, bude na displeji zobrazen následující kód:

Pokyny pro připojení dálkového ovládání najdete v odst. 3.2.12. a v příručce k použití dálkového termostatu.

Musí být použity pouze originální dálkové ovladače dodávané výrobcem.
Pokud jsou používány neoriginální dálkové ovladače, nelze zaručit správnou funkci kotle ani ovladače.

1.5.  Vypnutí kotle

Kotel se automaticky vypne, pokud dojde k poruše.
Pro určení režimu kotle viz Tabulky 1 a 2.
Pro určení možných příčin poruch si přečtěte také odstavec 6. Část popisující Odstranění závad naleznete na konci tohoto návodu.
Níže najdete výpis možných případů selhání a pokyny pro každý z nich.
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Napouštěcí kohout

Součást č. 0KITISTI09

Napouštěcí kohout

obr. 3

obr. 4

MODEL KRB

MODEL KC

1.5.1.  Vypnutí hořáku

Pokud dojde k vypnutí hořáku, protože není rozpoznán plamen, zobrazí se na displeji chybový kód E01. 
V takovém případě postupujte následovně:
- zkontrolujte, zda je plynový kohout otevřený a pomocí plynového spotřebiče ověřte přítomnost plynu, zkontrolujte, zda je pojistný ventil v provozu;
- po ověření přítomnosti plynu znovu zapalte hořák pomocí tlačítka reset (4) (obr. 1): pokud se ani po dvou pokusech o zapálení nepodaří kotel 
zapnout, požádejte servisní centrum nebo kvalifikovaný personál o údržbu.

Pokud by se hořák vypínal pravidelně a svědčilo by to o opakujícím se selhání funkce kotle, požádejte o pomoc servisní centrum nebo 
kvalifikovaného servisního technika.

1.5.2.  Vypnutí kvůli špatné funkci sání vzduchu/odtahu spalin

Pokud systém sání/odtahu spalin pracuje nesprávně, bude kotel vypnut. Na displeji začne blikat kód E03 (aktivace spalinového termostatu).
Kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.

1.5.3.  Vypnutí kvůli poruše oběhu vody

Pokud dojde k poruše cirkulace vody v topném systému, kotel se vypne.
Zobrazí se kód E81 nebo E82 nebo E83 nebo E84 - podle druhu poruchy.

Mohou nastat 2 odlišné situace:
a) manometr (7, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku nižší než 1 bar
Pro obnovení tlaku vody postupujte takto:
- otočte napouštěcím kohoutem (obr. 3 pro model KC, obr. 4 pro model KRB a obr. 5 pro model KR) proti směru hodinových ručiček a napusťte 
do kotle vodu.
- kohout nechejte otevřený, dokud manometr nezačne ukazovat hodnotu 1 - 1,3 bar.
- po naplnění kohout zavřete.
- stiskněte tlačítko reset (4, obr. 1) a obnovte provoz kotle, poté nastavte požadovaný pracovní režim.
Pokud kotel stále nezačal pracovat, požádejte o pomoc servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.

Ujistěte se, že jste po naplnění pečlivě utáhli napouštěcí kohout.
Pokud tak neučiníte, může při zvýšení tlaku dojít k otevření pojistného ventilu a vypuštění vody.

b) manometr (7, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku 1 - 1,3 bar

V tomto případě kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.
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4

MODEL KR

Součást č. 0KITIDBA09

Napouštěcí kohoutobr. 5

1.5.4.  Vypnutí kvůli poruše ventilátoru

Systém neustále sleduje funkci ventilátoru a v případě poruchy je hořák vypnut a na displeji začne blikat kód E40. 
Kotel bude v tomto režimu, dokud nebudou obnoveny běžné pracovní parametry hořáku.
Pokud kotel v tomto režimu zůstane a nepodaří se jej znovu spustit, kontaktujte servisní centrum nebo 
kvalifikovaného servisního technika.

1.5.5.  Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí teplotní sondy

Pokud dojde k vypnutí hořáku kvůli selhání teplotní sondy, budou na displeji zobrazeny následující kódy: 
- E05 pro sondu ÚT. V tomto případě nebude kotel fungovat.
- E06 pro sondu TPV. V tomto případě je kotel pouze v režimu ÚT a funkce TPV je vypnuta.
- E12 pro sondu zásobníku vody (pouze pro modely KRB/KR). V tomto případě je kotel pouze v režimu ÚT a funkce TPV je vypnuta.
- E15 pro sondu vratné vody. V tomto případě nebude kotel fungovat.
Ve všech těchto případech kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.

1.5.6.  Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelného) dálkového ovladače

Kotel rozpozná, zda je nebo není použito volitelné dálkové ovládání.
Dálkové ovládání je připojeno, ale kotel neobdržel žádný signál, kotel se bude po dobu 60 sekund pokoušet o 
obnovu spojení, poté se na displeji dálkového ovládání zobrazí kód E31. 
Kotel bude i nadále fungovat podle nastavení na ovládacím panelu (obr. 1) a bude ignorovat signál z 
dálkového ovládání.
Na dálkovém ovládání lze zobrazit poruchy nebo vypnutí a s jeho pomocí lze také obnovit funkci kotle poté, co 
byl vypnut, a to maximálně 3 krát během 24 hodin. Pokud je maximální počet pokusů překročen, zobrazí se na 
displeji kód E99. 

Kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.

1.5.7.  Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelné) externí sondy

Pokud nastane porucha (volitelné) externí teplotní sondy, kotel stále pracuje, ale funkce „ekvitermní regulace“ bude vypnuta; teplota vody 
topení je nastavena podle hodnot nastavených tlačítky 6 (obr. 1), která již nemají funkci nastavení vypočítané pokojové teploty (viz odstavec 
1.4.6.).

Kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.

1.6.  Údržba

Pravidelná údržba kotle musí být prováděna v souladu s pokyny výrobce pro danou zemi instalace a podle pokynů v příslušné části této příručky. 
Správná údržba zajistí, že kotel pracuje efektivně, je šetrný k životnímu prostředí, a není nebezpečí pro lidi, zvířata nebo majetek.
Údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem.
Více informací o poruchách a opravách provedených kvalifikovaným technikem najdete v části 6 – Údržba.
Nedoporučujeme čistit vnější kryt kotle abrazivními čistícími prostředky, používejte běžné čistící prostředky pro domácnost.

Výrobce důrazně doporučuje, aby zásahy do kotle, stejně jako jeho údržbu, vykonávalo plně kvalifikované servisní centrum 

1.7.  Poznámky pro uživatele

Uživatel smí mít přístup pouze k těm částem kotle, které jsou přístupné bez použití technického zařízení nebo nástrojů. Uživatel není 
oprávněn k odstranění krytu kotle a k zásahu do jeho vnitřních součástí.
Nikdo, ani kvalifikovaný personál, nemá povolení provádět na kotli jakékoli úpravy.

Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené nesprávným 
zásahem do kotle.

Pokud byl kotel odstaven a odpojen od hlavního napájení, může být zapotřebí provést odblokování čerpadla.
Při provádění údržby čerpadla je třeba odstranit plášť kotle a získat přístup k vnitřním částem kotle, proto je třeba, aby tuto činnost 
prováděl kvalifikovaný servisní technik.
Zablokování čerpadla lze zabránit přidáním vhodných inhibitorů, které jsou vhodné pro multi-kovové systémy.
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2.   TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMĚRY

2.1.  Technické vlastnosti

Hořák kotle je vybaven směšovačem. Jsou dostupné následující verze:

- KC:  kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a nuceným tahem pro ohřev vody ÚT a okamžitý ohřev TPV;
- KRB:  kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a nuceným tahem, pouze pro ohřev vody ÚT; s trojcestným odchylovacím ventilem 

pro připojení k (volitelnému) externímu zásobníku vody.
- KR:  kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a nuceným tahem pouze pro ohřev vody ÚT.

Tato verze je dostupná se dvěma jmenovitými výkony:
- KC - KRB - KR 12: s tepelným výkonem 12 kW
- KC - KRB - KR 24: s tepelným výkonem 24,9 kW
- KC - KRB - KR 28: s tepelným výkonem 27,9 kW

Oba modely jsou vybaveny elektronickým zapalováním a plamenoionizačním detektorem ohně.

Kotle splňují příslušné požadavky předpisů platných v zemi určené pro jejich použití a zaznačené na jejich typovém štítku.
Instalace v jakékoli jiné zemi může zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku.

Hlavní technické vlastnosti kotlů jsou uvedeny níže:

Provozní vlastnosti

- Elektronická modulace plamene pro ÚT s časovaným náběhem (60 
sekund)
- Elektronické nastavení plamene v režimu ohřevu TPV
- Funkce priority ohřevu teplé vody
- Ochrana proti zamrznutí vody ÚT: ZAPNUTO 5 °C; VYPNUTO 30 °C 
nebo 15 minut od spuštění, pokud je teplota ÚT větší než 5 °C
- Ochrana proti zamrznutí TPV: ZAPNUTO 5 °C; VYPNUTO 10°C nebo 15 
minut od spuštění, pokud je teplota TPV větší než 5 °C
- Ochrana proti zamrznutí zásobníku vody (pouze KRB/KR): ZAPNUTO 5 
°C; VYPNUTO 10°C nebo 15 minut od spuštění, pokud je teplota TPV větší 
než 5 °C
- Časovač funkce čištění kouřovodu (15 minut)
- Nastavení maximálního tepelného výkonu ÚT pomocí parametru P7
- Nastavení tepelného výkonu zapalování pomocí parametru P6
- Možnost zvolit teplotní rozsah pomocí parametru P10: standardní 
nebo omezený
- Funkce šíření plamene během zapalování
- Časovač ÚT nastavitelný pomocí parametru P11: 4 minuty
- Funkce doběhu čerpadla v režimu ÚT, v režimu PROTI ZAMRZNUTÍ a 

v režimu ČÍŠTĚNÍ KOUŘOVODU (30 sekund)
- Funkce priority ohřevu teplé vody: 30 sekund
- Funkce doběhu pro teplotu vytápění > 78°C (30 sekund)
- Funkce dovětrání po ukončení provozu: 10 sekund
- Funkce doběhu pro teplotu vytápění > 95°C
- Ochrana proti zadření čerpadla a odchylovacího ventilu: v provozu po 
30 sekund každých 24 hodin, pokud není kotel používán
- Možnost ihned připojit k (volitelnému) pokojovému termostatu
- Možnost ihned použít externí sondu (volitelná, dodávaná výrobcem)
- Možnost ihned použít dálkový ovladač OpenTherm (volitelný, 
dodávaný výrobcem)
- Možnost ihned použít modul pro různé teplotní zóny 
- Ochrana proti vodnímu rázu: lze nastavit na 0 až 3 sekundy pomocí 
parametru P15

Konstrukční vlastnosti

-  Ovládací panel s elektrickou ochranou IPX4D 
-  Integrovaná bezpečnostní modulační elektronická deska
-  Elektronické zapalování a plamenoionizační detektor
-  Hořák se směšovačem z nerezu
-  Monotermální, vysoce výkonný výměník tepla z nerezu a kompozitu 
s odplynovacím zařízením
- Modulační plynový ventil s dvojitou závěrkou a s konstantním 
poměrem vzduch/plyn
-  Modulační, elektronicky řízený ventilátor spalovacího vzduchu
-  Třírychlostní čerpadlo vestavěným odplynovacím zařízením 
- Spínač tlaku vody

- Teplotní sonda ÚT (všechny modely) a TPV (model KC)
- Bezpečnostní termostat
- Spalinové termostaty
- Integrovaný, automatický obtok
- 9litrová expanzní nádoba
- Kohouty pro plnění a vyprázdnění kotle
- Výměník tepla z nerezovou deskou pro TPV (model KC)
- Odchylovací ventil se servopohonem (modely KC a KRB)
- Spínač priority průtoku TPV (model KC)
- Omezovač průtoku na 8 l/min. (KC 12), 13 l/min. (KC 24) a 14 l/min. 
(KC 28)

Uživatelské rozhraní

- Displej LCD pro zobrazení režimu kotle
- Tlačítko režimu kotle: VYPNUTO, ZIMA, LÉTO a POUZE ÚSTŘEDNÍ 
TOPENÍ
- Regulátor teploty vody TPV: 35 - 57 °C (KC) - 35 ÷ 65 °C (KRB/KR).

- Regulátor teploty vody ÚT: 20 - 78 °C (běžný rozsah) nebo 20 - 45 °C 
(omezený rozsah)
- Manometr tlaku vody topení
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obr. 4

Rozměry pro připojení k základní  
hydraulické sadě (volitelné)

Rozměry pro připojení k hydraulické  
sadě „plus“ (volitelné)

2.2.  Rozměry

7
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245

400

S

SV

pohled zdola pohled shora

G   Přívod plynu (1/2”)
M   Výstup vody ÚT (3/4”)
C   Průtok TPV (1/2”)
F   Přívod studené vody (1/2”)

R    Vratné potrubí ÚT (3/4”)
S    Odtok kondenzátu
SV3  Pojistný ventil 3 bar pro vypouštěcí kohout

Rozměry pro připojení k základní  
hydraulické sadě (volitelné)

Rozměry pro připojení k hydraulické  
sadě „plus“ (volitelné)

obr. 6

Model KC
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Přívod teplé vody ΔT 45 °C = 10,0 l/min
Přívod teplé vody ΔT 40°C = 11,2 l/min
Přívod teplé vody ΔT 35°C = 12,9 l/min

Přívod teplé vody ΔT 30°C = 15,0 l/min *
Přívod teplé vody ΔT 25°C = 18,0 l/min *
*Poznámka: voda přicházející do kohoutku
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obr. 7

Model KRB

pohled zdola pohled shora

G   Přívod plynu (1/2”)
M   Výstup vody ÚT (3/4”)
MB  Sekundární tok do zásobníku vody (1/2°)
RB  Sekundární vratné potrubí ze zásobníku vody (1/2°)

R    Vratné potrubí ÚT (3/4”)
S    Odtok kondenzátu
SV3  Pojistný ventil 3 bar pro vypouštěcí kohout
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obr. 8

Model KR

pohled zdola pohled shora

G   Přívod plynu (1/2”)
M   Výstup vody ÚT (3/4”)
F   Přívod studené vody (1/2”)

R   Vratné potrubí ÚT (3/4”)
S   Odtok kondenzátu
SV3  Pojistný ventil 3 bar pro vypouštěcí kohout
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2.3.  Uspořádání kotle

 1. Výpust kondenzátu
 2. Modulační plynový ventil
 3. Bezpečnostní termostat
 4. Teplotní sonda vody ÚT
 5. Modulační ventilátor
 6. Teplotní sonda vody ÚT
 7. Hlavní kondenzační výměník tepla
 8. Zapalovací elektroda
 9. Odplynovací zařízení
 10. Systém sání spalovacího vzduchu
 11. Systém odtahu spalin
 12. Body pro analýzu spalin
 13. Spalinový termostat na kanálu pro odtah spalin
 14.  Spalinový termostat na výměníku tepla
 15. Elektroda pro detekci plamene
 16. Expanzní nádoba
 17.  Čidlo pro ovládání ventilátoru 
 18.  Odplynovací zařízení
 19.  Čerpadlo
 20.  Pojistný ventil 3 bar
 21.  Vypouštěcí kohout
 22. Spínač tlaku vody
 23.  Omezovač průtoku
 24.  Napouštěcí hrdlo
 25.  Průtokový spínač studené vody s filtrem
 26.  Sekundární deskový výměník tepla
 27.  Sonda TPV
 28.  Automatický obtok
 29.  Trojcestný odchylovací ventil se servopohonem

 S Odtok kondenzátu
 G  Přívod plynu
 M  Výstup ÚT
 C  Výstup TPV
 F  Přívod z vodovodu
 R  Vratné potrubí ÚT
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obr. 5

obr. 10 

 1.  Výpust kondenzátu
 2.  Modulační plynový ventil
 3.  Dvojité čidlo průtokové teploty
 4.  Modulační ventilátor
 5.  Primární kondenzační výměník
 6.  Odvzdušňovač
 7.  Kanál pro sání vzduchu
 8.  Kanál pro odtah spalin
 9.  Body pro analýzu spalin
 10. Spalinový termostat na kanálu ventilátoru
 11. Spalinová sonda na výměníku
 12. Zapalovací/detekční elektroda
 13. Expanzní nádoba
 14. Čidlo pro ovládání ventilátoru
 15. Teplotní sonda vratného potrubí
 16. Pojistný ventil 3 bar
 17. Manometr pro minimální tlak vody
 18. Odvzdušňovač
 19. Modulační oběhové čerpadlo
 20. Vypouštěcí kohout
 21. Automatický obtok
 22. Trojcestný ventil se servopohonem

 S  Odtok kondenzátu
 G  Přívod plynu
 M  Výstup ÚT
 RB Vratné potrubí zásobníku vody
 R   Vratné potrubí ÚT
 MB Průtok zásobníku vody
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14
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  1 sifone raccogli condensa
  2 valvola gas modulante
  3 doppio sensore di temperatura di mandata
  4 
  5 

ventilatore modulante

  6 
  7 

scambiatore primario condensante

  8 
  9 

disareatore

10 

condotto aspirazione aria

11 

condotto evacuazione fumi

12 

prese analisi fumi

13 

termostato fumi su condotto d’evacuazione

14 

termostato fumi su scambiatore

16 

elettrodo di accensione e rilevazione

17 

vaso d’espansione

18 

sensore controllo ventilatore

19 
disareatore

20 
circolatore 3 velocità manuali

21 
22 

 

sensore di pressione

rubinetto di scarico
by-pass automatico
valvola a 3 vie motorizzata

M mandata riscaldamento
G gas
MB mandata bollitore
RB ritorno bollitore
R ritorno riscaldamento
S scarico condensa

G

20

17
18

valvola di sicurezza 3 bar
15

15 sensore di temperatura di ritorno

S MB RB R

Model KRB
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2.4. Provozní hodnoty

Tlak hořáku musí být zkontrolován po 3 minutách provozu hořáku.

obr. 11 

 1.  Výpust kondenzátu
 2.  Modulační plynový ventil
 3.  Dvojité čidlo průtokové teploty
 4.  Modulační ventilátor
 5.  Primární kondenzační výměník
 6.  Odvzdušňovač
 7.  Kanál pro sání vzduchu
 8.  Kanál pro odtah spalin
 9.  Body pro analýzu spalin
 10. Spalinový termostat na kanálu ventilátoru
 11. Spalinová sonda na výměníku
 12. Zapalovací/detekční elektroda
 13. Expanzní nádoba
 14. Čidlo pro ovládání ventilátoru
 15. Teplotní sonda vratného potrubí
 16. Pojistný ventil 3 bar
 17. Manometr pro minimální tlak vody
 18. Odvzdušňovač
 19. Oběhové čerpadlo
 20. Vypouštěcí kohout
 21. Automatický obtok

 S  Odtok kondenzátu
 G  Přívod plynu
 M  Výstup ÚT
 F  Přívod studené vody
 R  Vratné potrubí ÚT
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  1 sifone raccogli condensa
  2 valvola gas modulante
  3 doppio sensore di temperatura di mandata
  4 
  5 

ventilatore modulante

  6 
  7 

scambiatore primario condensante

  8 
  9 

disareatore

10 

condotto aspirazione aria

11 

condotto evacuazione fumi

12 

prese analisi fumi

13 

termostato fumi su condotto d’evacuazione

14 

termostato fumi su scambiatore

16 

elettrodo di accensione e rilevazione

17 

vaso d’espansione

18 

sensore controllo ventilatore

19 
disareatore

20 
circolatore 3 velocità manuali

21 
 
 

sensore di pressione

rubinetto di scarico
by-pass automatico

M mandata riscaldamento
G gas

 F ingresso acqua fredda
R ritorno riscaldamento
S scarico condensa

G

20

17
18

valvola di sicurezza 3 bar
15

15 sensore di temperatura di ritorno

S F R

Model KR

KC 24

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Výkon TPV [kW] Tlak přívodu 
plynu [mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max min max
Zemní plyn G20 23,7 2,7 22,9 3,2 24,9 3,0 27,4 20 3,70 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 23,7 2,7 22,9 3,2 24,9 3,0 27,4 37 3,00 9,8 ÷ 10,1

Tabulka 4 - Hodnoty pro nastavení modelu KC 24

Přívod teplé vody ΔT 45 °C = 9,0 l/min
Přívod teplé vody ΔT 40°C = 10,1 l/min
Přívod teplé vody ΔT 35°C = 11,6 l/min

Přívod teplé vody ΔT 30°C = 13,5 l/min *
Přívod teplé vody ΔT 25°C = 16,2 l/min *
*Poznámka: voda přicházející do kohoutku

KC 12

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Výkon TPV [kW] Tlak přívodu 
plynu [mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max min max
Zemní plyn G20 12 1,8 11,6 2,1 12,6 2,0 18,4 20 3,05 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 12 1,8 11,6 2,1 12,6 2,0 18,4 37 2,50 10,0 ÷ 10,3

Tabulka 3 - Hodnoty pro nastavení modelu KC 12

Přívod teplé vody ΔT 45 °C = 5,73 l/min
Přívod teplé vody ΔT 40°C = 6,45 l/min
Přívod teplé vody ΔT 35°C = 7,37 l/min

Přívod teplé vody ΔT 30°C = 8,6 l/min *
Přívod teplé vody ΔT 25°C = 10,32 l/min *
*Poznámka: voda přicházející do kohoutku
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KC 28

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Výkon TPV [kW] Tlak přívodu 
plynu [mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max min max
Zemní plyn G20 26,4 3,0 25,4 3,58 28,1 3,0 29,2 20 4,00 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 26,4 3,0 25,4 3,58 28,1 3,0 29,2 37 3,30 10,0 ÷ 10,3

Tabulka 5 - Hodnoty pro nastavení modelu KC 28

Přívod teplé vody ΔT 45 °C = 10,0 l/min
Přívod teplé vody ΔT 40°C = 11,2 l/min
Přívod teplé vody ΔT 35°C = 12,9 l/min

Přívod teplé vody ΔT 30°C = 15,0 l/min *
Přívod teplé vody ΔT 25°C = 18,0 l/min *
*Poznámka: voda přicházející do kohoutku

KRB 24 - KR 24

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Tlak přívodu plynu 
[mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max
Zemní plyn G20 23,7 2,7 22,9 3,2 24,9 20 3,70 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 23,7 2,7 22,9 3,2 24,9 37 3,00 9,8 ÷ 10,1

Tabulka 7 - Hodnoty pro nastavení modelu KR/KBR 24

KRB 28 - KR 28

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Tlak přívodu plynu 
[mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max
Zemní plyn G20 26,4 3,0 25,4 3,45 27,8 20 4,00 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 26,4 3,0 25,4 3,45 27,8 37 3,30 10,0 ÷ 10,3

Tabulka 8 - Hodnoty pro nastavení modelu KR/KBR 28

KRB 12 - KR 12

Druh plynu
Max. tepelný

příkon ÚT
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(80 - 60 °C)
[kW]

ÚT
tepelný výkon

(50 - 30 °C)
[kW]

Tlak přívodu plynu 
[mbar]

Tryska
[mm/100]

Spaliny 
CO2 
[%]

min max min max
Zemní plyn G20 12 1,8 11,6 2,1 12,6 20 3,05 9,0 ÷ 9,3

Propan G31 12 1,8 11,6 2,1 12,6 37 2,50 10,0 ÷ 10,3

Tabulka 6 - Hodnoty pro nastavení modelu KR/KBR 12

MODEL KC  KC/KRB/KR 12  KC/KRB/KR 24 KC/KRB/KR 28
Kategorie zařízení - II2H3P II2H3P II2H3P

Minimální tlak systému ÚT bar 0,5 0,5 0,5

Maximální tlak systému ÚT bar 3,0 3 3

Minimální tlak TPV bar 0,5 0,5 0,5

Maximální tlak TPV bar 6,0 6 6

Specifický průtok TPV (Δt 30 K) EN 625 l/min l/min 8,6 (KC) 13,5 (KC) 15,0 (KC)

Elektrické napájení – napětí / frekvence V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Pojistka síťového napájení A 3,15 2 2

Maximální spotřeba energie W 131 131 133

Elektrické krytí IP X4D X4D X4D

Čistá hmotnost (KC) kg 27,8 28,5 32

Čistá hmotnost (KRB) 27,3

Čistá hmotnost (KR) 27

Spotřeba zemního plynu při maximálním průtoku (*) m3/h 1,27 2,51 2,8

Spotřeba propanu při maximálním výkonu ÚT kg/h 0,93 1,84 2,1

Maximální pracovní teplota ÚT °C 83 83 83

Maximální pracovní teplota TPV °C 62 (KC) 70 (KRB/KR) 62 62

Celková kapacita expanzní nádoby l 9 9 9

Maximální doporučená kapacita systému (**) l 200 200 200
Tabulka 9 - Obecné vlastnosti

   (*) Hodnota pro 15 °C - 1013 mbar
   (**) Maximální teplota vody 83 °C, Expanzní nádoba natlakovaná na 1 bar
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KC/KRB/KR 24 Max. výkon Min. výkon 30% zátěž

Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem % 0,97 6,49 -

Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem % 0,28

Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem % 2,62 2,09 -

Hmotnostní kapacita spalin g/s 12,43 1,33 -

Teplota spalin - teplota vzduchu °C 61 33 -

Maximální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % 96,7 - -

Maximální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % 105,1 - -

Minimální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % - 91,4 -

Minimální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % - 104,9 -

30% účinnost tepelného výkonu % - - 106,5

Třída účinnosti (dle 92/42/CE) -

Emisní třída NOx - 5

Tabulka 11 - Vlastnosti spalování, model KC/KR/KRB 24

KC/KRB/KR 28 Max. výkon Min. výkon 30% zátěž

Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem % 1,40 5,70 -

Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem % 0,25

Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem % 2,40 2,00 -

Hmotnostní kapacita spalin g/s 13,93 1,47 -

Teplota spalin - teplota vzduchu °C 60 45 -

Maximální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % 96,4 - -

Maximální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % 105,5 - -

Minimální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % - 92,3 -

Minimální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % - 104,5 -

30% účinnost tepelného výkonu % - - 107

Třída účinnosti (dle 92/42/CE) -

Emisní třída NOx - 5

Tabulka 12 - Vlastnosti spalování, model KC/KR/KRB 28

KC/KRB/KR 12 Max. výkon Min. výkon 30% zátěž

Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem % 0,26 7,78 -

Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem % 0,55

Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem % 2,64 1,92 -

Hmotnostní kapacita spalin g/s 8,25 0,89 -

Teplota spalin - teplota vzduchu °C 57,9 34,5 -

Maximální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % 97,1 - -

Maximální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % 105,1 - -

Minimální účinnost tepelného výkonu (60/80 °C) % - 90,3 -

Minimální účinnost tepelného výkonu (30/50°C) % - 105,0 -

30% účinnost tepelného výkonu % - - 106,0

Třída účinnosti (dle 92/42/CE) -

Emisní třída NOx - 5

Tabulka 10 - Vlastnosti spalování, model KC/KR/KRB 12
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Tento kotel spadá do kategorie II2HP3 a musí být nainstalován v souladu se zákony a normami platnými v zemi instalace, jejichž obsah můžete 
považovat za součást tohoto návodu.

3.2.  Instalace
 
 Příslušenství a náhradní díly pro instalaci a údržbu musí být dodány výrobcem.
 Pokud by byly použity neoriginální náhradní díly a příslušenství, nemůže být zaručen správný chod kotle.

3.2.1.  Balení

Kotel je dodáván v pevné lepenkové krabici.
Vyjměte kotel z krabice a zkontrolujte, zda je neporušen.

Materiál obalu je recyklovatelný. Likvidace musí být provedena prostřednictvím odpovídajících sběrných míst.
Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.

Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené nedodržením výše 
uvedených pokynů.

Balení obsahuje:
- plastový sáček obsahující:
 a) tento návod k instalaci, použití a údržbě,
 b) šablonu pro připevnění kotle ke zdi (obr. 6),
 c) dva kusy šroubů a hmoždinek pro připevnění ke zdi,
 d) vlnitá trubka pro odvod kondenzátu.

3.2.2.  Výběr umístění kotle při instalaci

Při výběru místa instalace kotle je nezbytné:
- prostudovat pokyny v části 3.2.6. „Systém sání vzduchu a odtahu spalin“ a příslušné pododstavce;
- zkontrolovat pevnost stěny, vyhněte se slabým místům;
- nepřipevňujte kotel nad jakékoli zařízení, které by mohlo ohrozit jeho správný chod (kuchyňské přístroje, které vytváří páru a mastnotu, pračky 
atd.).

3.2.3.  Umístění kotle

Každý kotel je dodáván s papírovou šablonou (obr. 6) v balení.
S pomocí této šablony se ujistíte, že jsou potrubí správně připevněna k systému ústředního topení, k systému teplé pitné vody a k přívodu plynu, 
a že jsou potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin správně rozvržena, ještě před začátkem instalace kotle.
Šablona je vyrobena z vysoce odolného papíru a umisťuje se na stěnu, na kterou bude kotel připevněn, pomocí vodováhy. Poskytuje veškeré 
potřebné informace pro vyvrtání otvorů k upevnění kotle ke stěně, kotel je připevněn ke zdi pomocí dvou závěsných držáků ve varu L a 
hmoždinek.
Spodní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění přípojek přívodního plynového potrubí, vodovodního potrubí, 
potrubí pro TPV, ÚT a vratné potrubí.
Horní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění přívodu vzduchu a potrubí pro odtah spalin.

Pokud teplota stěny, na kterou má být kotel připevněn a teplota koaxiálního potrubí kouřovodu nepřesahují 60 °C, není 
třeba dodržovat minimální vzdálenost od hořlavých stěn. 
U kotlů s děleným potrubím kouřovodu v blízkosti hořlavých stěn a průchodů takovýmito stěnami je třeba mezi stěnu a 
potrubí umístit izolační vrstvu.

3.   POKYNY K INSTALACI 

3.1.   Instalační normy
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obr. 12
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3.2.4.  Instalace kotle

Před připojením kotle k potrubí ÚT a TPV řádně pročistěte primární potrubí.
- Před uvedením NOVÉHO systému do provozu odstraňte jakýkoli kovový odpad vzniklý při výrobě a svařování, odstraňte 
případná zbytková maziva, mohla by ohrozit funkci kotle, pokud by se dostala dovnitř.
- Před uvedením OPRAVENÉHO systému do provozu (kde byly přidány radiátory, vyměněn kotel atd.) je třeba systém řádně 
pročistit a odstranit jakékoli usazeniny a nečistoty.
Vyčistěte systém pomocí vhodného nekyselého přípravku.
Nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození součástí systému.
Do každého topného systému (nového nebo rekonstruovaného), přidejte do vody ve vhodném poměru příslušné inhibitory 
koroze pro multi-kovové systémy, které vytvářejí ochranný film na vnitřním povrchu.

Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené 
nedodržením výše uvedených pokynů.

 
U všech instalačních typů je nezbytné nainstalovat filtr (ve tvaru Y), který bude možno kontrolovat pomocí 0,4mm průhledu 
na vratném potrubí před kotlem.

Při instalaci kotle postupujte takto:
- připevněte šablonu ke zdi (obr. 12);
- vyvrtejte ve zdi dva 12mm otvory pro umístění hmoždinek;
- v případě potřeby vyvrtejte ve zdi otvory pro protažení potrubí přívodu vzduchu a/nebo odtahu spalin;
- umístěte přípojky pro plynové potrubí (G), pro přívod studené vody (F, modely KC a KR), pro sekundární vratné potrubí ze zásobníku vody RB 
(pouze KRB); pro výstup teplé vody (C, pouze model KC), pro sekundární průtok do zásobníku vody MB (pouze model KRB), pro ústřední topení 
(M) a pro vratná potrubí (R), jak vidíte na spodní straně šablony;
- zajistěte odvod kondenzátu (S) (obr. 6, 7 a 8) a výpust pojistného ventilu 3 bar (SV) (obr 6, 7 a 8);
- připevněte kotel ke zdi pomocí přibalených hmoždinek;
- připojte kotel k přívodnímu potrubí (viz odstavec 3.2.9.);
- připojte kotel k potrubí pro odvod kondenzátu (viz odstavec 3.2.9.);
- zajistěte systém pro odlehčení pojistného ventilu 3 bar;
- připojte kotel k přívodu vzduchu a odtahu spalin (viz odstavce 3.2.6 a následující pododstavce);
- připojte elektrické napájení, pokojový termostat (je-li k dispozici) a ostatní dostupné příslušenství (viz následující části).

3.2.5.  Ventilace místnosti kotle

Kotel je vybaven uzavřenou spalovací komorou. Spalovací vzduch není čerpán přímo z místnosti kotle ani z okolí kotle, a tak není třeba 
dodržovat předpisy pro ventilaci v okolí kotle.

Místnost určená k instalaci kotle musí být vhodná, tedy v souladu s platnými právními předpisy a normami země instalace, 
jejichž obsah můžete považovat za součást tohoto návodu.

Výrobce nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené nevhodnou instalací nebo nevhodným použitím kotle, úpravy na 
kotli, nebo v důsledku nedodržení pokynů výrobce nebo právních předpisů a norem pro použité materiály.

Při umisťování koncovek kouřovodu ke zdi dodržujte vzdálenosti určené příslušnými zákony v zemi instalace, jejichž obsah můžete 
považovat za součást tohoto návodu
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3.2.6.  Systém sání vzduchu a odtahu spalin

Vypouštění spalin a systém pro sání a odtah spalin musejí vyhovovat předpisům a normám platným v zemi instalace, které jsou zde plně 
popsány.
 

Kotel je vybaven bezpečnostním zařízením, které kontroluje správné vypouštění spalin.
Pokud dojde k selhání systému pro sání vzduchu/odtah spalin, bude kotel pomocí ochranných zařízení vypnut a na displeji 
bude blikat kód E03.
Je přísně zakázáno zasahovat do bezpečnostního zařízení a/nebo jej vypínat.
V případě opakovaného vypínání kotle je nutné zkontrolovat potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin, mohlo dojít k jejich 
ucpání nebo by mohlo být nevhodné pro vypouštění spalin do ovzduší.
 
U systému sání vzduchu a odtahu spalin smí být použito pouze předem určené, výrobcem schválené potrubí schopné 
odolávat kyselému kondenzátu. Tento systém musí být vhodný pro kondenzační kotle.
 
Potrubí pro odtah spalin musí být nahnuté směrem ke kotli, aby kondenzát stékal směrem ke spalovací komoře, která je 
přizpůsobena pro hromadění a vypouštění kondenzátu.
Pokud by výše popsaný postup nebyl možný, je nezbytné v místech tvoření kondenzátu umístit zařízení pro hromadění 
kondenzátu napojené na vypouštěcí systém.
Je nutné zabránit hromadění kondenzátu v systému pro odtah spalin, a to s výjimkou výpusti, která může být připojena 
přímo k systému pro odtah spalin. 

 

Výrobce nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené nevhodnou instalací nebo nevhodným použitím kotle, úpravy na 
kotli, nebo v důsledku nedodržení pokynů výrobce nebo právních předpisů a norem pro použité materiály.

      Příklady instalace

LEGENDA
A Sání vzduchu - S Odtah spalin -  Kondenzát -  Déšť

obr. 13
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3.2.6.1.  Nastavení sání vzduchu a kanálů pro odtah spalin

Typ B23
Tento kotel je navržen pro připojení k existujícímu odtahovému systému vně místnosti kotle. Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti 
kotle a spaliny jsou odváděny ven.
Kotel nevyžaduje použití komínové klapky, protože je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ B53
Kotel je určen pro připojení ke komínové koncovce odtahu spalin přes samostatný kanál. Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti kotle a 
spaliny jsou odváděny ven.
Kotel nevyžaduje použití komínové klapky, protože je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ C13
Tento kotel je určen pro připojení k horizontálnímu sání a odtahu spalin připojeným k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo děleného 
potrubí. 
Vzdálenost mezi sáním vzduchu a odtahem spalin musí být alespoň 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové oblasti o straně 
500 mm.
Kotel je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ C33
Tento kotel je určen pro připojení k sání a odtahu spalin připojeným k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo děleného potrubí.
Vzdálenost mezi sáním vzduchu a odtahem spalin musí být alespoň 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové oblasti o straně 
500 mm.
Kotel je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ C43
Tento kotel je určen pro připojení ke společnému komínovému systému se dvěma kanály, jedním pro sání spalovacího vzduchu a druhým pro 
odtah spalin.  
Tato potrubí mohou být koaxiální nebo dělená.
Komín musí odpovídat s platnými právními předpisy a normami. 
Kotel je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ C53
Kotel s odděleným potrubím pro spalovací vzduch a pro odtah spalin. 
Tlak vypouštění spalin může být u těchto kouřovodů různý.
Koncovky na protilehlých stěnách nesmí být namířeny na sebe. 
Kotel je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

Typ C83
Tento kotel je určen pro připojení ke koncovce spalovacího vzduchu a koncovce odtahu spalin, nebo ke společnému komínu.
Komín musí odpovídat s platnými právními předpisy a normami.
Kotel je vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.

3.2.6.2.  Sání vzduchu a odtah spalin přes koaxiální potrubí Ø 100/60 mm nebo Ø 125/80 mm

Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a 
dodaná potrubí.

Typ C13

KC/KRB/KR 12
Nejmenší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9 metrů.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 13,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Odpor v tahu prvního kolene není při výpočtu největší povolené délky brán v úvahu.
Potrubí pro sání vzduchu musí mít 1% sklon směrem k výpusti, aby se dovnitř nedostala dešťová voda.

KC/KRB/KR 24
Nejmenší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 10 metrů.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 14,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Odpor v tahu prvního kolene není při výpočtu největší povolené délky brán v úvahu.
Potrubí pro sání vzduchu musí mít 1% sklon směrem k výpusti, aby se dovnitř nedostala dešťová voda.



28

126

250

10
0

70
0

400

155

obr. 14

obr. 15

Obrázky jsou pouze orientační. Při instalaci příslušenství si pročtěte 
pokyny dodané s tímto příslušenstvím. 

ZÁSLEPKA 

NEOPRENOVÁ 
TĚSNICÍ VLOŽKA

KC/KRB/KR 28
Nejmenší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9 metrů.
Největší povolená délka horizontálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 13,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Odpor v tahu prvního kolene není při výpočtu největší povolené délky brán v úvahu.
Potrubí pro sání vzduchu musí mít 1% sklon směrem k výpusti, aby se dovnitř nedostala dešťová voda.

Typ C33

KC/KRB/KR 12
Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9 metrů.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 13,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koaxiální koncovka o průměru 100/60 mm zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.

KC/KRB/KR 24
Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 10 metrů.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 14,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koaxiální koncovka o průměru 100/60 mm zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.

KC/KRB/KR 28
Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9 metrů.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 13,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koaxiální koncovka o průměru 100/60 mm zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
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3.2.6.3.  Sání vzduchu a odtah spalin přes dělené potrubí Ø 80 mm 

Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a 
dodaná potrubí.

Instalační typy C43 - C53 - C83 

KC/KRB/KR 12
Nejmenší povolená délka sacího potrubí je 1 metr.
Nejmenší povolená délka potrubí odtahu spalin je 1 metr.
Největší povolená délka potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin je 152 metrů (celková délka potrubí sání vzduchu a odtahu spalin).
Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 5 metru.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 4,5 metru.

KC/KRB/KR 24
Nejmenší povolená délka sacího potrubí je 1 metr.
Nejmenší povolená délka potrubí odtahu spalin je 1 metr.
Největší povolená délka potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin je 84 metrů (celková délka potrubí sání vzduchu a odtahu spalin).
Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 5,5 metru.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 5 metru.

KC/KRB/KR 28
Nejmenší povolená délka sacího potrubí je 1 metr.
Nejmenší povolená délka potrubí odtahu spalin je 1 metr.
Největší povolená délka potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin je 91 metrů (celková délka potrubí sání vzduchu a odtahu spalin).
Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1,5 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 5,5 metru.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 5,5 metru.

3.2.6.4.  Systém sání a odtahu spalin přes dělené potrubí 60 mm

Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a 
dodaná potrubí.

Instalační typy C43 - C53 - C83

KC/KRB/KR 12 - KC/KRB/KR 24 - KC/KRB/KR 28 - KC/KRB/KR 32
Nejmenší povolená délka sacího potrubí je 1 metr.
Nejmenší povolená délka potrubí odtahu spalin je 1 metr.
Maximální povolená délka potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin je 39 metrů pro modely KC/KRB/KR 12, 23 metrů pro modely KC/KRB/KR 24 a 
KC/KRB/KR (celková délka potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin).
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zmenšuje maximální povolenou délku o 4 metry u modelů KC/KRB/KR 12 a o 4,5 metru u modelů KC/KR/KRB 24 - KC/KR/KRB 
28 - KC/KR/KRB 32.
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3.2.7. Kontrola účinnosti spalování

3.2.7.1. Funkce čištění kouřovodu

Kotel je vybaven funkcí čištění kouřovodu, která je potřeba při měření účinnosti spalování a pro nastavení hořáku v místě použití. Čištění 
kouřovodu zapnete současným podržením tlačítek „info“ a „Reset“ po dobu tří sekund. Na displeji se zobrazí symbol  a průtoková teplota. 
Pokud je zapnuta funkce čištění kouřovodu, a kotel je v režimu ZIMA  nebo LÉTO , provede kotel zážeh plamene a nadále pracuje s 
konstantním výkonem, který je určen parametrem P1 (maximální výkon ÚT). 
Režim čištění kouřovodu je vypnut tlačítkem „Reset“, nebo automaticky po 15 minutách. 

3.2.7.2.  Postup měření

Kotel je vybaven hrdlem pro připojení sání vzduchu/odtahu spalin (obr. 18 a 19).
V tomto hrdle jsou umístěny dva otvory, které vedou přímo do kanálů pro sání vzduchu a odtah spalin (obr. 19).
Před provedením kontroly spalování sejměte z otvorů kryt A (obr. 18).

Za účelem ověření funkčnosti spalování musí být provedena následující měření:
- pomocí otvoru 1 změřte spalovací vzduch (obr. 19).
- pomocí otvoru 2 změřte teplotu plynu a koncentraci CO2 (obr. 19).
Před jakýmkoli měřením vyčkejte, dokud kotel nedosáhne pracovní teploty.

1 2A
obr. 19obr. 18

250400

70
0

74
Ø 80

155 152,5

126

obr. 16 obr. 17
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TĚSNICÍ VLOŽKA

obr. 20

3.2.9. Hydraulické přípojky

Před instalací kotle by měl být hydraulický systém důkladně zbaven veškerých nečistot; mohly by způsobit poškození čerpadla nebo výměníku 
tepla.

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
Výstupní a vratné potrubí ÚT musí být připojena k odpovídajícím 3/4" přípojkám (M a R) kotle (obr. 12).
Při dimenzování vytápěcího systému ÚT dbejte na ztráty způsobené radiátory, termostatickými ventily, šoupátky radiátoru a nastavením 
systému samotného.

Je vhodné nasměrovat vypouštění pojistného ventilu kotle do kanalizace. Pokud toto opatření nedodržíte a dojde ke 
spuštění pojistného ventilu, může dojít k zatopení místnosti kotle.
Výrobce nenese odpovědnost za škody v důsledku nedodržení výše zmíněných technických opatření.

SYSTÉM OHŘEVU PITNÉ VODY (model KC)
Výstupní a vratné potrubí TPV musí být připojena k odpovídajícím 1/2" přípojkám (C a F) kotle (obr. 12).
Výměník tepla může vyžadovat častější čištění nebo výměnu, a to v závislosti na tvrdosti vody dodávané do kotle.

ZÁSOBNÍK VODY (Model KRB)
Sekundární průtok do zásobníku vody a sekundární vratné potrubí ze zásobníku musí být připojena k odpovídajícím 1/2" přípojkám MB a RB 
(obr. 7), které jsou označeny C a F na obrázku 12.

Nevypouštějte vodu z přípojky MB (obr. 7) do systému pro rozvod TPV.

ODVOD KONDENZÁTU
Odvod kondenzátu musí vyhovovat příslušným právním předpisům a normám platným v zemi instalace, jejichž obsah můžete považovat za 
součást tohoto návodu.
Pokud to není zakázáno, musí být kondenzát vytvořený při spalování odváděn (pomocí odvodu kondenzátu S na obr. 6, 7 a 8) do vypouštěcího 
systému připojeného k domovnímu odpadu, který svou zásaditostí vyvažuje kyselost spalinového kondenzátu.
Abyste předešli šíření zápachu z odpadu do obytných prostor, doporučujeme nainstalovat mezi vypouštěcí systém a domovní odpad vhodné 
filtrační zařízení.
Systém vypouštění kondenzátu a odvod do domovního odpadu musejí být provedeny s použitím materiálu schopného odolávat kondenzátu.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené nedodržením výše 
uvedených pokynů.

3.2.8. Připojení k rozvodu plynu

Průřez potrubí rozvodu plynu musí být stejný nebo větší než průřez plynového potrubí kotle.
Velikost průřezu závisí na jeho délce, uspořádání, průtoku plynu. Podle toho je třeba zvolit rozměr plynového potrubí.

Dbejte na instalační normy platné v zemi instalace, které jsou součástí tohoto návodu.

Pamatujte, že před spuštěním vnitřního systému rozvodu plynu a před připojením k plynoměru je třeba zkontrolovat těsnost.
- Zkouška těsnosti musí být provedena, ještě než jsou potrubí zakryta.
Pro zkoušku těsnosti nesmíte použít hořlavý plyn: použijte vzduch nebo dusík.
- Pro zkoušení těsnosti potrubí nepoužívejte otevřený oheň; použijte pro tento účel běžně dostupné prostředky.

Po připojení kotle k rozvodu plynu je NUTNÉ nainstalovat těsnicí vložku vhodných rozměrů a z vhodného materiálu (obr. 20)
Pro závit přívodního potrubí plynu do kotle není vhodné použít konopí, teflonovou pásku nebo podobné těsnicí prostředky.
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Dálkové ovládání nepřipojujte k elektrické síti 230 V ~ 50 Hz).

Funkce ústředního topení a TPV lze zapnout a vypnout přímo z panelu dálkového ovládání. Pokud je dálkové ovládání nainstalováno, bude na 
displeji zobrazen následující stránku:

Kompletní pokyny k programování dálkového ovládání najdete v manuálu, který k tomuto ovládání přibalen.

VAROVÁNÍ
V závislosti na stupni tvrdosti dodávané vody může být nutné instalovat vhodné zařízení pro úpravu pitné vody v souladu s platnými 
právními předpisy a normami.
Úprava vody dodávané do kotle je vhodná vždy, když její tvrdost přesahuje 20° F.
Voda z běžně prodávaných změkčovačů nemusí být kvůli svému pH vhodná pro některé součásti systému.

3.2.10. Připojení k elektrické síti

Kotel je dodáván s trojpólovým napájecím kabelem, který je již připojen k desce elektroniky a je vybaven bezpečnostní svorkou.

Kotel musí být připojen k síti 230 V/50 Hz.
Při zapojování kotle dbejte na správnou polaritu fáze a nulovacího vodiče.

Je nezbytné dodržovat instalační normy, které jsou nedílnou součástí této brožury.

Poblíž kotle je třeba umístit snadno přístupný dvoupólový spínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty. Tento spínač je určen k přerušení 
napájení kotle za účelem provedení údržby a servisu.

Napájení kotle musí být vybaveno jističem zbytkového proudu s magnetickými kontakty s vhodným rozpínacím proudem.

Elektrické napájení musí být řádně uzemněno.
Výše uvedená bezpečnostní opatření je třeba ověřit. Pokud si nevíte rady, požádejte kvalifikovaného technika o řádné prověření elektrické sítě.

VAROVÁNÍ
Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené špatným uzemněním systému: pro uzemnění nejsou vhodná plynová 
ani vodní potrubí, a ani potrubí systému ÚT.

3.2.11.  Připojení k (volitelnému) pokojovému termostatu

Kotel může být připojen k pokojovému termostatu (který není dodáván společně s kotlem).
Kontakty pokojového termostatu musí být příslušně dimenzovány pro zátěž 5 mA při 24 Vdc.
Vodiče musí být po odstranění zkratovací propojky připojeny k odpovídající svorce (viz schéma zapojení, obr. 18).
Vodiče pokojového termostatu NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely.

3.2.12.  Instalace a použití (volitelného) dálkového ovládání Open Therm

Kotel lze propojit s dálkovým ovládáním OpenTherm (volitelné zařízení dodané výrobcem).

Instalaci dálkového ovládání smí provést pouze kvalifikovaný personál.
 

Použijte pouze dálkové ovládání dodané výrobcem.
Pokud jsou používány neoriginální dálkové ovladače, nelze zaručit správnou funkci kotle ani ovladače.

Při instalaci dálkového ovládání se řiďte pokyny dodanými společně s ovládáním.

Při instalaci dálkového ovládání proveďte následující opatření:
- vodiče dálkového ovládání nesmí být v jednom svazku s napájecími kabely: mohly by být zdrojem rušení a ohrozit tak funkci dálkového 
ovládání;
- dálkové ovládání musí být nainstalováno na vnitřní stěnu ve výšce zhruba 1,5 metru nad podlahou a ve vhodné poloze pro měření okolní 
teploty: neinstalujte ve výklencích nebo v rozích, za dveřmi nebo závěsy, a umístěte ovládání mimo zdroje tepla, přímé sluneční záření, a mimo 
působení větru a deště.

Kontakty dálkového ovládání jsou chráněny proti obrácené polaritě, takže je lze zaměnit.
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Parametr
Rozsah 

nastavitelných 
hodnot

Výchozí 
12 kW 

zemní plyn

Výchozí 
12 kW 

propan

Výchozí 
24 kW 

zemní plyn

Výchozí 
24 kW 

propan

Výchozí 
28 kW 

zemní plyn

Výchozí 
28 kW 

propan

TSP0
Typ kotle a tabulka výchozích hodnot

0 - 5 0 5 1 3 2 4

TSP4
Rychlost ventilátoru při plném výkonu hořáku (TPV)

P5 ÷ 250 Hz 187 Hz 181 Hz 199 Hz 192 Hz 201 Hz 198 Hz

TSP5
Rychlost ventilátoru při minimálním výkonu hořáku (TPV a ÚT)

25 ÷ 120 Hz 39 Hz 39 Hz 42 Hz 42 Hz 40 Hz 40 Hz

TSP6
Rychlost ventilátoru při zapalovacím výkonu a šíření plamene

25 ÷ 160 Hz 48 Hz 48 Hz 58 Hz 58 Hz 60 Hz 60 Hz

TSP7
Horní limit pro maximální výkon ÚT lze nastavit parametrem TSP7

10 ÷ 100 % 75 % 75 % 88 % 88 % 88 % 88%

TSP10
Charakteristiky tepelného výkonu

0 ÷ 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tabulka 13 - Limity pro nastavení parametrů TSP a výchozí hodnoty podle typu kotle (TSP0)

Dálkové ovládání může sloužit ke zobrazení a nastavení několika zvláštních parametrů, takzvaných TSP parametrů, které jsou určeny výhradně 
kvalifikovaným technickým pracovníkům (tabulka 13).
Parametrem TPS0 lze nastavit výchozí tabulku hodnot a obnovit tovární nastavení, zrušit veškeré předchozí nastavení jednotlivých parametrů.
Pokud je některý z parametrů chybný, bude obnovena jeho výchozí hodnota.
Pokud se uživatel pokusí nastavit hodnotu parametru mimo povolený rozsah, bude nová hodnota neplatná a bude zachována hodnota stávající.

3.2.13.  Instalace (volitelné) externí sondy a funkce "ekvitermní regulace"

Kotel může být připojen k externí teplotní sondě (volitelná), což umožní funkci „ekvitermní regulace“ teploty.

Musí být použity pouze originální externí teplotní sondy dodávané výrobcem.
Jsou-li použity neoriginální externí teplotní sondy, nemůže být zaručen správný chod kotle ani teplotní sondy.

Externí teplotní sonda musí být připojena přes dvojitě izolovaný vodič s minimálním průměrem 0,35 mm2.
Externí sonda musí být připojena ke svorkám 5-6 na elektronické desce kotle (obr. 18).
Vodiče teplotní sondy NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely.

Teplotní sonda musí být instalována na vnější stěně směrem na sever nebo severovýchod, v poloze chráněné před podnebními vlivy.
Sonda se nesmí nacházet v blízkosti oken, ventilačních otvorů nebo zdrojů tepla.

Externí teplotní sonda automaticky mění průtokovou teplotu vody v ÚT podle:
- naměřené venkovní teploty
- vybrané termoregulační charakteristiky
- vybraná vypočítaná pokojová teplota. 

Termoregulační charakteristika se volí pomocí parametru P10.
Během nastavování bude hodnota na displeji blikat. Tuto hodnotu můžete vidět také na dálkovém ovládání (pokud je k dispozici) pod 
parametrem TSP10.
Vztah mezi nastavením parametru TSP10 a koeficientem termoregulační křivky je daný takto:

  koeficient = hodnota TSP10 / 84,67

Vypočítaná pokojová teplota je nastavena pomocí tlačítek 6 (obr. 1), které již neslouží pro nastavení teploty topné vody, pokud je nainstalována 
externí teplotní sonda. Obrázek 15 znázorňuje charakteristiky vypočtené pokojové teploty 20°C.
Pokud je tato hodnota zvýšena nebo snížena pomocí tlačítek 6, charakteristiky se posunou nahoru nebo dolů o danou hodnotu.
Pokud například při teplotě 20 °C zvolíte charakteristiku odpovídající parametru 1 a venkovní teplota je -4 °C, bude výstupní teplota ÚT 50 °C.
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Parametr
Rozsah nastavi-
telných hodnot

Výchozí hodnoty Poznámky

P0 - TSP0
Volba výstupu kotle

0 to 4 1
0 = 12 kW zemní plyn; 1 = 24 kW zemní plyn; 

2 = 28 kW zemní plyn; 3 = 24 kW propan; 
4 = 28 kW propan; 5 = 12 kW propan

P3 - TSP3
Volba typu kotle

1 až 3 1
1 = kombinovaný kotel s deskovým výměníkem tepla 

pro TPV, 
2 = pouze topení, 3 = ohřívač

P4 - TSP4
Rychlost ventilátoru při plném výkonu hořáku

Hodnota 
P5 ÷ 250 Hz 

187 (12 kW zemní plyn)
181 (12 kW propan)

199 (24 kW zemní plyn)
201 (28 kW zemní plyn)

192 (24 kW propan)
198 (28 kW propan)

P5 - TSP5
Rychlost ventilátoru při minimálním výkonu hořáku

25 až 120 Hz  
39 (12 kW)
42 (24 kW)
40 (28 kW)

P6 - TSP6
Rychlost ventilátoru při zapalovacím výkonu

25 až 160 Hz 
48 (12 kW)
58 (24 kW)
60 (28 kW)

P7 - TSP7
Maximální nastavený výkon ÚT

10 až 100 %
77 % (12 kW)

88 % (24-28 kW)
 

P8 - TSP8
Minimální počáteční rychlost při záporném náběhu

Hodnota P5 ÷ 
hodnota P6

56 (12-24 kW)
60 (28 kW)

P9 - TSP9
Záporný náběh

0 až 300 s 18 (180 s)
18 (180 s): 12-24 kW zemní plyn/propan

25 (250 s): 28 kW zemní plyn/propan

P10 - TSP10
Charakteristiky tepelného výkonu

0 až 3 1,5

P11 - TSP11
Časovač termostatu ÚT

0 až 10 min 4 minuty

P12 - TSP12
Časovač náběhu výkonu ÚT

0 až 10 min 1 minuta

P13 - TSP13
Časovač doběhu ÚT, ochrany proti zamrznutí a funkce 
čištění kouřovodu

30 až 180 s 30 s

P15 - TSP15
Prodleva ochrany proti vodnímu rázu, nastavitelná

0 až 3 s 0 s

P16 - TSP16
Pokojový termostat / Prodleva hodnoty na dálkovém 
ovládání

0 až 199 s 0 s

P17 - TSP17
Nastavení multifunkčního relé

0 až 3 0
0 = vypnutí a porucha, 1 = dálkové relé/TA1, 

3 = požadavek TA2

P27 - TSP27
Teplota pro vynulování časovače ÚT

20 °C až 78 °C 40°C

P28 - TSP28
Volba hydrauliky pro ovládání relé odchylovacího 
ventilu

0 až 1 0
0 = recirkulační čerpadlo a odchylovací ventil, 

1 = dvojité čerpadlo

P29 - TSP29
Nastavené výchozí parametry s výjimkou P0-P1-P2-
P17-P28

0 až 1 1 0 = vypnuto

P30 - TSP30
Zobrazení venkovních teplot

P31
Zobrazení průtokové teploty

3.2.14.  Parametry, které lze nastavit na kotli i dálkovém ovládání



36

P32
Zobrazení maximální vypočítané průtokové teploty 
(pouze s termoregulací)

P33
Zobrazení průtokové teploty nastavené pro zónu 2

P34
Zobrazení aktuální průtokové teploty v zóně 2

P36
Zobrazení průtokové teploty nastavené pro zónu 3

P37
Zobrazení aktuální průtokové teploty v zóně 3

P39
Zobrazení průtokové teploty nastavené pro zónu 4

P40
Zobrazení aktuální průtokové teploty v zóně 4

P42
Zobrazení teploty deskového výměníku tepla pro TPV

P43
Zobrazení teploty vratné vody kotle

P44
Zobrazení teploty kotle

P45
Zobrazení teploty spalin

P50
Zobrazení typu kotle

X, Y, Z X = hodnota P0, Y = hodnota P2, Z = hodnota P18

P51
Zobrazení posledního vypnutí/poslední poruchy kotle

Chybový kód

P52
Zobrazení předposledního vypnutí/předposlední 
poruchy kotle

Chybový kód

P53
Zobrazení třetího vypnutí/třetí poruchy kotle od konce

Chybový kód

P54
Zobrazení čtvrtého vypnutí/čtvrté poruchy kotle od 
konce

Chybový kód

P55
Zobrazení pátého vypnutí/páté poruchy kotle od 
konce

Chybový kód

Tabulka 14 - Nastavitelné limity pro parametry TSP a výchozí hodnoty
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3.3.  Plnění systému

Po provedení veškerého připojení může být systém ÚT naplněn. 
Při této proceduře je nezbytné provést každý krok s nejvyšší opatrností:
- otevřete odvzdušňovací ventily u všech radiátorů a ověřte správnou funkci automatického ventilu kotle;
- Plynule otvírejte příslušný napouštěcí ventil (obr. 3), ověřte přitom správnou funkci všech nainstalovaných automatických odvzdušňovacích 
ventilů;
- zavřete všechny odvzdušňovací ventily hned, jak z nich začne vytékat voda;
- zkontrolujte tlakoměr kotle, zobrazený tlak nesmí přesáhnout 1÷1,3 bar;
- zavřete napouštěcí ventil a znovu vypusťte jakýkoli případný vzduch pomocí odvzdušňovacích ventilů na radiátorech;
- spusťte kotel a vyčkejte, až dosáhne pracovní teploty, poté opakujte odvzdušnění;
- nechte systém vychladnout a obnovte tlak vody 1÷1,3 bar.

VAROVÁNÍ
Pokud jde o ošetřování vody u domácích topných systémů, je namístě použít výrobky, které jsou vhodné pro multi-kovová zařízení, 
s cílem optimalizovat výkon a bezpečnost, zachovat stabilitu a dlouhodobý výkon, zajistit stabilní funkci pomocných zařízení, stejně 
jako minimalizovat spotřebu energie v souladu s platnými právními předpisy a normami.

VAROVÁNÍ
Pokud je průtok příliš nízký, nebude kvůli ochrannému zařízení topného systému umožněno elektronické zapálení hořáku.
Bezpečnostní tlakový spínač zamezí elektronickému zapálení hořáku, pokud je tlak vody nižší než 0,4÷0,6 bar.
Tlak vody ÚT nesmí být nižší než 1 bar. Této hodnoty znovu dosáhnete pomocí napouštěcího kohoutu na kotli (obr. 3, 4 a 5) nebo 
pomocí kohoutu přívodu studené vody (u modelů KRB/KR). 
Tento krok musí být proveden po vychladnutí systému. Manometr umístěný na ovládacím panelu kotle udává tlak v systému ÚT. 

VAROVÁNÍ
Po dlouhé nečinnosti kotle může dojít k zadření čerpadla. Před spuštěním kotle se pomocí následujícího postupu ujistěte, že je 
čerpadlo funkční:
- odšroubujte ochranný kryt ve střední části motoru čerpadla;
- vložte do otvoru šroubovák a ručně otočte hřídelí čerpadla ve směru hodinových ručiček;
- po odblokování čerpadla našroubujte ochranný kryt zpět a zkontrolujte, zda neuniká voda.
Po odstranění ochranného krytu může vytéct malé množství vody. Před upevněním krytu zpět na místo se ujistěte, že je veškerý povrch 
řádně osušen.

3.4.  Spuštění kotle

3.4.1.  Předběžná kontrola

Před spuštěním kotle zkontrolujte, zda:
- jsou potrubí pro odtah spalin a příslušná koncovka nainstalovány v souladu s pokyny: pokud je kotel v provozu, nesmí skrze žádné z těsnění 
unikat zplodiny vznikající hořením;
- je napájecí napětí kotle 230 V – 50 Hz.
- je systém správně naplněn vodou (manometr ukazuje tlak 1 až 1,3 bar);
- jsou veškeré hlavní ventily potrubí otevřeny;
- Do kotle musí být přiváděn pouze plyn, pro který je kotel určen. V případě potřeby přenastavte kotel podle pokynů v části 3.7. Přizpůsobení 
jiným typům plynu a nastavení hořáku. Tento postup musí být proveden kvalifikovaným servisním technikem;
- je hlavní ventil plynovodu otevřen;
- se při zkoušce těsnosti neprokázal žádný únik plynu;
- je externí spínač kotle zapnut;
- pojistný ventil 3 bar není zablokován;
- nikudy neuniká voda;
- není zablokované čerpadlo.
- výpust kondenzátu na kotli funguje správně a není ucpaná.

VAROVÁNÍ
Kotel je vybaven třírychlostním čerpadlem; každé z rychlostí odpovídá jedna ze tří různých hlav v závislosti na křivkách znázorněných 
na obrázcích 22, 23 a 24.
Je dodáván s oběhovým čerpadlem a nastavenou třetí rychlostí.
Chcete-li nastavit jinou rychlost, s přihlédnutím k požadavkům na cirkulaci vody v kotli (zajištěné pomocí hlavního průtokového 
spínače vody) a odporů systému, zkontrolujte provoz kotle ve všech podmínkách daných vlastnostmi systému (např. uzavřením 
jednoho nebo více topných okruhů, nebo ventily řízené termostatem).

3.4.2.  Zapnutí a vypnutí

Pokud chcete kotel zapnout a vypnout, řiďte se Pokyny pro uživatele.
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3.5. Dostupná hlava

obr. 23
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3.6.   Elektrické schéma

obr. 25
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Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitým odporem (Ohm) sondy ústředního topení (SR), sondy TPV (SS) a sondy vratné vody (SRT).

T (°C) 0 2 4 6 8

0 27203 24979 22959 21122 19451

10 17928 16539 15271 14113 13054

20 12084 11196 10382 9634 8948

30 8317 7736 7202 6709 6254

40 5835 5448 5090 4758 4452

50 4168 3904 3660 3433 3222

60 3026 2844 2674 2516 2369

70 2232 2104 1984 1872 1767

80 1670 1578 1492 1412 1336

90 1266 1199 1137 1079 1023
Tabulka 15 - Vztah mezi teplotou a jmenovitou hodnotou odporu sond

Legenda 

DK: spínač tlaku vody
FL/TM: průtokový spínač (model KC)/časovač 
(KRB/KR)
SS: Sonda NTC TPV 10 kOhm při 25 °C B = 
3435 
STR: sonda NTC vratného potrubí 10 kOhm 
při 
25 °C B=3435
SR1-SR2: Sonda NTC ÚT 10 kOhm při 25 °C B 
= 3435
SF: spalinová sonda NTC 10 kOhm při 25 °C 
B=3435 nebo tepelná pojistka

VG: plynový ventil
P: čerpadlo kotle
MDV: elektrický odchylovací ventil
E: elektroda pro detekci zažehnutí/plamene
V: střídavý ventilátor
0SCHEMOD22: elektronická deska
CN_A-CN_M: svorky zátěže/signalizace
X2-X7: zemnicí svorky
TA (PIN 1 a 2): pokojový termostat (použijte
nezatížený kontakt)

0CREMOTO04 (PIN 3 a 4): Dálkové ovládání 
OpenTherm
SEXT (PIN 5 a 6): externí sonda NTC 10 kOhm 
při 25 °C B=3977 
SBC: sonda ohřívače vody, strana kotle, NTC 
10 kOhm při 25 °C B=3435
MULTIFUNKČNÍ RELÉ 230 Vac 5A cosfi=1: 
PIN 15: fáze, běžně otevřený
PIN 16: fáze, běžně uzavřený
PIN 17: nulovací

Kotle jsou vybaveny multifunkčním relé, které lze zvolit pomocí příslušného parametru P17-TSP17 (viz tabulka 14).
Zde jsou dostupné funkce:

•	 signál	vzdáleného	alarmu	(ALARM);
•	 přídavné	relé	pro	další	zóny	(DÁLKOVÉ	OVLÁDÁNÍ);
•	 ovládání	posilovacího	čerpadla	(POKOJOVÝ	TERMOSTAT).
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3.7.1.  Přepnutí ze ZEMNÍHO PLYNU na PROPAN

- Sejměte přední panel kotle podle obrázku 26 a 27, sundejte přední dvířka spalovací komory;
- Demontujte potrubí pro sání vzduchu.
- Odpojte plynové potrubí od směšovače (A, obr. 30) a otevřete směšovač (obr. 29).
- Vyměňte trysky ve směšovači (obr. 29) za trysky určené pro PROPAN (viz tabulky 3, 4, 5, 6 a 7)
- Znovu sestavte směšovač a změňte hodnotu parametru P00 z 1 na 3.
- Viz odst. 3.7.3.

3.7.2.  Přepnutí z PROPANU na zemní plyn

- Sejměte přední panel kotle podle obrázku 26 a 27, sundejte přední dvířka spalovací komory;
- Demontujte potrubí pro sání vzduchu.
- Odpojte plynové potrubí od směšovače (A, obr. 30) a otevřete směšovač (obr. 29).
- Vyměňte trysky ve směšovači (obr. 29) za trysky určené pro ZEMNÍ PLYN (viz tabulky 3, 4, 5, 6 a 7)
- Znovu sestavte směšovač a změňte hodnotu parametru P00 z 1 na 3.
- Viz odst. 3.7.3.

3.7.3.  Nastavení hořáku

Nastavení maximálního tepelného výkonu

- Spuštění kotle v režimu čištění kouřovodu (viz odstavec 3.2.7.1);
- Nastavte rychlost podle druhu plynu (viz tabulka 16).
- Nastavte míru CO2 pomocí regulátoru B (obr. 28) a ověřte, zda naměřená hodnota odpovídá rozsahům v tabulce 17.
- Nechejte funkci čištění kouřovodu zapnutou a pokračujte následujícím bodem „Nastavení minimálního tepelného výkonu“.

Rychlost ventilátoru

12 kW zemní plyn 187 Hz

12 kW propan 181 Hz

24 kW zemní plyn 199 Hz

24 kW propan 192 Hz

28 kW zemní plyn 201 Hz

28 kW propan 198 Hz

Tabulka 16 - Rychlost ventilátoru

Nastavení minimálního tepelného výkonu

- Stiskněte tlačítko „+ TPV“;
- Nastavte míru CO2 pomocí regulátoru C (obr. 28) a ověřte, zda naměřená hodnota odpovídá rozsahům v tabulce 17.
- Funkci čištění kouřovodu vypnete stiskem tlačítka „Reset“ nebo zvolením jiného pracovního režimu kotle.

Spaliny CO2 

Palivo CO2 (%)

Zemní plyn (12 kW) 9,0 ÷ 9,3

Propan (12 kW) 10,0 ÷ 10,3

Zemní plyn (24 kW) 9,0 ÷ 9,3

Propan (24 kW) 9,8 ÷ 10,2

Zemní plyn (28 kW) 9,0 ÷ 9,3

Propan (28 kW) 10,0 ÷ 10,3

Tabulka 17 - Hodnoty CO
2

3.7.  Přizpůsobení jiným typům plynu a nastavení hořáku

Kotle jsou vyráběny pro použití s plynem, který je uveden v objednávce, a poté je označen na obalu a na typovém štítku. 
Jakákoli úprava následující po prodeji musí být realizována výhradně kvalifikovaným personálem s použitím příslušenství 
navrženého výrobcem a za dodržování postupu a pokynů pro správné nastavení kotle.
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4.  ZKOUšKA KOTLE

4.1.  Předběžná kontrola

Před zkouškou kotle je vhodné ověřit, zda:
- jsou potrubí pro odtah spalin a příslušná koncovka nainstalovány v souladu s pokyny: pokud je kotel v provozu, nesmí skrze žádné z těsnění 
unikat zplodiny vznikající hořením;
- je kotel napájen napětím 230 V - 50 Hz;
- je systém správně naplněn vodou (manometr ukazuje tlak 1 až 1,3 bar);
- jsou veškeré hlavní ventily potrubí otevřeny;
- Do kotle musí být přiváděn pouze plyn, pro který je kotel určen. V případě potřeby přenastavte kotel podle pokynů v části 3.7. Přizpůsobení 
jiným typům plynu a nastavení hořáku. Tento postup musí být proveden kvalifikovaným servisním technikem;
- je hlavní ventil plynovodu otevřen;
- nikde neuchází plyn;
- je externí spínač kotle zapnut;
- pojistný ventil 3 bar není zablokován;
- nikudy neuniká voda;
- není zadřené čerpadlo;
- výpust kondenzátu na kotli funguje správně a není ucpaná.

Pokud kotel není nainstalován v souladu s danými pokyny, platnými právními předpisy a normami, kontaktujte pověřenou 
osobu a funkci kotle sami nezkoušejte.

4.2.  Zapnutí a vypnutí

Pokud chcete kotel zapnout a vypnout, řiďte se Pokyny pro uživatele.
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5.  ÚDRŽBA

Veškerá údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem.

Výrobce doporučuje zákazníkům, aby pro účely údržby a oprav kontaktovali pověřená servisní centra, mají pro tyto úkony totiž nejlepší 
kvalifikaci.

Díky vhodné údržbě je zajištěn efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a okolních předmětů.

5.1.  Harmonogram údržby

Údržba kotle musí být provedena alespoň jednou ročně.

Před provedením jakékoli údržby zahrnující výměnu součástí a/nebo čištění vnitřních částí kotle odpojte kotel od zdroje 
elektrické energie.

Vnitřní izolace spalovací komory obsahuje vlnu z křemičitanu hlinitého (RCF/ASW).
Zkoušky provedené na zvířatech prokázaly, že vdechování prášku RCF/ASW může způsobit rakovinu. 
Nevdechujte uvolněný z tohoto materiálu. 
Použijte doporučené osobní ochranné pomůcky. 
Před použitím takovýchto výrobků si přečtěte všeobecné pokyny k manipulaci organizace ECFIA a také bezpečnostní listy. 
Více informací nejdete na adrese www.label.ecfia.eu 
S tímto materiálem smí zacházet pouze zkušený personál.

Plán běžné údržby musí zahrnovat:

Je třeba provést:
- vizuální kontrolu celkového stavu kotle;
- kontrolu netěsností kotle o plynovodu;
- kontrolu tlaku mezi přívodem plynu a kotlem;
- kontrolu zapalování hořáku;
- kontrolu parametrů pro spalování pomocí analýzy spalin;
- kontrolu stavu a kvality těsnění potrubí pro odtah spalin;
- kontrolu stavu ventilátoru spalovacího vzduchu;
- kontrolu celkového stavu bezpečnostních zařízení kotle;
- kontrolu netěsností a zoxidovaných ploch na přípojkách kotle;
- kontrolu správné funkce pojistného ventilu;
- kontrolu plnicího tlaku expanzní nádoby;
- kontrolu bezpečnostního tlakového spínače, který zabraňuje chodu při nízkém tlaku vody;
- kontrolu správného odvádění kondenzátu z výpusti nainstalované na kotli;
- vizuální kontrolu potrubí pro odtah spalin a délky kouřovodu.

Je nezbytné pročistit následující části:
- všechny vnitřní části kotle;
- plynové trysky;
- okruhy pro sání vzduchu a odtah spalin;
- výměník tepla (ze strany kotle);
- výpust kondenzátu a vypouštěcí kanály.

Při úplně první kontrole kotle také ověřte:
- zda je místnost pro kotel vhodná;
- průměr a délku kanálů pro odtah spalin;
- zda je instalace provedena v souladu s pokyny v tomto návodu pro „Instalaci a údržbu".

V případě, že kotel nebude správně pracovat, přestože to nemusí znamenat nebezpečí pro lidi, zvířata nebo majetek, kontaktujte 
pověřenou osobu jak ústně, tak písemně.

5.2.  Analýza spalování

Parametry spalování kotle, které byly za účelem změření účinnosti a emise spalin, musí být změřeny v souladu s platnými právními předpisy a 
normami, jejichž obsah můžete považovat za součást tohoto návodu.
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6.   TABULKA CHYBOVÝCH KÓDŮ

STAV KOTLE PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEšENÍ

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E01.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset.

Hořák nezapaluje

Porucha přívodu plynu
Zkontrolujte rozvod plynu
Zkontrolujte hlavní ventil plynovodu 
a pojistný ventil plynovodu

Plynový ventil je odpojen Znovu je připojte
Plynový ventil je poškozen Proveďte výměnu
DPS je poškozena Proveďte výměnu

Hořák nezapaluje: není jiskra

Elektroda pro detekci plamene/
zapalování je poškozena Vyměňte elektrodu

Zapalovací transformátor je 
poškozen. Vyměňte zapalovací transformátor.

Elektronická deska není 
zapnuta: je poškozena Vyměňte DPS

Hořák se zapálí na několik vteřin a 
opět zhasne

DPS nedetekuje plamen: nesprávné 
zapojení fáze a nuly Ověřte správné zapojení fáze a nuly

Vodič elektrody pro detekci a 
zažehnutí plamenu je přerušen Znovu jej připojte nebo vyměňte

Elektroda pro detekci plamene/
zapalování je poškozena Vyměňte elektrodu

DPS nedetekuje plamen: je 
poškozena Vyměňte DPS

Je nastavena příliš nízká teplota 
zažehnutí Zvyšte teplotu

Minimální tepelný příkon je 
nesprávně nastaven Zkontrolujte nastavení hořáku

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E02.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady. Průtoková teplota přesáhla 

maximální povolenou hodnotu.

Oběhové čerpadlo je poškozeno. Proveďte výměnu.

Oběhové čerpadlo je zadřeno. Odstraňte příčinu zadření.

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E03.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset Došlo k zásahu jednoho ze 

spalinových termostatů.

Špatný tah Zkontrolujte komín a otvory 
vzduchového sání.

Spalinový termostat je poškozen Proveďte výměnu

Na displeji je zobrazen kód E04.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Tlak vody systému ÚT je nízký

V topném systému se nacházejí 
netěsnosti Zkontrolujte netěsnosti

Spínač tlaku vody je odpojen Znovu je připojte

Spínač tlaku vody nefunguje: je 
poškozen Proveďte výměnu

Na displeji je zobrazen kód E05.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Průtoková sonda 
nefunguje.

Průtoková sonda je odpojena. Znovu je připojte

Průtoková sonda je poškozena. Proveďte výměnu
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Na displeji je zobrazen kód E06. 
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady. Sonda pro TPV nepracuje

(pouze model KC)

Sonda TPV je odpojena Znovu je připojte

Sonda TPV je poškozena Proveďte výměnu

Na displeji je zobrazen kód E07.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset Selhání spalinové sondy.

Spalinová sonda je odpojena. Znovu ji připojte.

Spalinová sonda je poškozena. Proveďte výměnu.

Na displeji je zobrazen kód E12. 
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Porucha sondy zásobníku vody 
(pouze u modelů KRB/KR s 
volitelným zásobníkem vody 
vybaveným sondou NTC).

Sonda zásobníku vody je odpojena. Znovu ji připojte.

Zásobník vody je poškozen. Proveďte výměnu.

Na displeji je zobrazen kód E15.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady. Sonda vratného potrubí 

nepracuje.

Sonda vratného potrubí je 
odpojena. Znovu ji připojte.

Selhání sondy vratné vody. Proveďte výměnu.

Kotel nedodává TPV Průtokový spínač TPV nepracuje
(pouze model KC)

Tlak nebo průtok vody systémem 
jsou nedostatečné.

Zkontrolujte systém TPV.

Zkontrolujte filtr průtokového 
spínače TPV.

Sonda průtokového spínače TPV je 
poškozeno nebo odpojeno. Vyměňte jej nebo jej znovu připojte.

Průtokový spínač TPV je zablokován. Proveďte výměnu.

Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E31.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Není navázán kontakt s dálkovým 
ovládáním

Kabel mezi kotlem a dálkovým 
ovladačem je odpojen. Znovu ji připojte.

Dálkové ovládání je poškozeno. Proveďte výměnu.

Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E35.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Bezpečnostní termostat pro 
ochranu spuštění smíšené ‚zóny 
2‘
(pouze se sadou pro zonální 
vytápění)

Směšovací ventil je poškozen. Proveďte výměnu.

Termostat je odpojen. Znovu ji připojte.

Termostat je poškozen. Proveďte výměnu.
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Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E36.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Selhání průtokové sondy u jedné 
z instalovaných zón (pouze se 
sadou pro zonální vytápění).

Sonda je odpojena. Znovu ji připojte.

Sonda je poškozena. Proveďte výměnu.

Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E40.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady. Selhání ventilátoru.

Ventilátor je odpojen. Znovu jej připojte.

Ventilátor nepracuje. Proveďte výměnu.

Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E41.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady.

Mezi hlavním panelem a 
panelem pro zonální vytápění 
neprobíhá komunikace (pouze s 
nainstalovanou přídavnou sadou 
pro zonální vytápění).

Jedna ze zón není řádně připojena. Znovu ji připojte.

Jeden z panelů pro zonální vytápění 
je poškozen. Proveďte výměnu.

Na displeji dálkového ovládání je 
zobrazen kód E42.
Běžný chod je obnoven automaticky 
po odstranění závady. Nesprávné hydraulické nastavení. Hodnoty nastavené u parametrů 

hlavního panelu jsou nesprávné. Zkontrolujte hodnotu parametru P3.

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E80.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset.

Hodnota ∆T mezi průtokovým 
a vratným potrubím není v 
povoleném rozsahu.

Průtoková a/nebo vratná sonda je 
poškozena. Proveďte výměnu.

Obtokové potrubí je zablokováno. Odstraňte veškeré překážky nebo 
potrubí vyměňte.

Obtokový ventil není kompletní 
nebo je špatně sestaven.

Znovu správně sestavte obtokový 
ventil.

Primární okruh výměníku tepla je 
zablokován. Vyčistěte nebo vyměňte výměník.

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E86.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset.

Průtoková teplota příliš rychle 
vzrůstá.

Čerpadlo je zadřeno. Uvolněte čerpadlo.

Čerpadlo je poškozeno. Proveďte výměnu.

V systému ÚT se nachází vzduch. Vypusťte vzduch z kotel otevřením 
ventilů na výměníku a čerpadle.

Kotel je vypnutý, na displeji se 
zobrazí chybový kód E87.
Pro obnovení chodu kotle stiskněte 
tlačítko Reset.

Teplota vratné vody příliš rychle 
vzrůstá.

Oběh cizí vody v kotli.
Zkontrolujte, zda v systému 
nejsou zapojeny další kotle nebo 
kaskádové tepelné systémy 

V systému ÚT se nachází vzduch. Vypusťte vzduch z kotel otevřením 
ventilů na výměníku a čerpadle.
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