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Vážený zákazníku,
naše společnost se domnívá, že náš nový výrobek uspokojí všechny Vaše požadavky. Koupě našeho výrobku je zárukou splnění 
všech Vašich očekávání: tzn. dobré fungování a jednoduché racionální použití.
Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, protože obsahuje užitečné informace pro správnou 
a účinnou údržbu Vašeho výrobku.

Naše společnost prohlašuje, že tyto výrobky jsou osazeny označením  v souladu se základními požadavky 
následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:
- Nařízení Komise (ES) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv
- Směrnice 92/42/EHS o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES
- Směrnice 2014/35/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
- Směrnice 2009/125/ES ekodesign
- Nařízení Komise (ES) č. 2017/1369 (pro kotle s Výkonem < 70kW)

- Nařízení Komise (ES) č. 813/2013 o požadavcích na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 
kombinovaných ohřívačů
- Nařízení Komise (ES) č. 811/2013 o označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými 
štítky na internet (pro kotle s Výkonem < 70kW)

Naše společnost si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího 
upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako 
smlouva ve vztahu k třetím osobám.

Zařízení smí obsluhovat děti starší 8 let a osoby s ome-
zenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnost-
mi, dále osoby nezkušené nebo neznalé, ale mohou tak 
činit pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny 
o bezpečném použití zařízení a nebezpečí vyplývající z 
jeho používání. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a 
údržbu zařízení, které zajišťuje uživatel,  nesmí provádět 
děti bez dohledu.
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Popis symbolů 
UPOZORNĚNÍ
Riziko poškození nebo špatného provozu zařízení. Dbejte na upozornění na nebezpečí, která se týkají 
ohrožení osob. 

NEBEZPEČNÍ POPÁLENÍ
Vysoká teplota na místech, která jsou vystavena teplu, vyčkejte, dokud zařízení nezchladne.
 
NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Elektrické části pod proudem, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
NEBEZPEČÍ MRAZU
Díky nízkým teplotám možná tvorba ledu. 
 
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Hořlavý materiál nebo plyn.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Tyto informace je třeba důkladně pročíst, jsou nezbytné pro správný provoz kotle.

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ
Je zakázáno provádět/používat (viz. popisek vedle symbolu).

  
 
 
 

  
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE CÍTIT PLYN
• Uhaste případný otevřený oheň.
• Větrejte otevřenými okny (ne elektrickými ventilátory).
• Volejte plynárnu, autorizovaný servis, případně hasiče.
• Zavřete přívod plynu před kotlem nebo před plynoměrem nebo v HUP (hlavni uzávěr plynu).
• Odpojte kotel od elektrické sítě z místa nezasaženého plynem.
• V kontaminovaném prostoru nezapínejte žádná elektr. zařízení (jiskření kontaktů-exploze plynu).

JSOU CÍTIT SPALINY
• Vypněte kotel.
• Vyvětrejte v místnosti.
• Kontaktujte autorizovaný servis.

HOŘLAVÉ LÁTKY
Nepoužívejte/neskladujte v blízkosti kotle hořlavé látky (např. papír, ředidlo atd.). 

  

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOTLE
Před jakýmkoliv zásahem vypojte kotel z elektrické sítě.

  

Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem 
nebezpečí.  

 
Obsluha zařízení není určena osobám, jejichž fyzické, senzorické a mentální schopnosti jsou omezené nebo nemají 
dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou jsou případy, kdy mají u sebe zodpovědnou osobu, která zajistí dohled a jejich 
bezpečnost.

BAXI  jako jeden z největších evropských výrobců kotlů a systémů pro vytápění získalo certifikaci 
CSQ pro systémy řízení kvality (ISO 9001) pro  ochranu životního prostředí (ISO 14001) a 
pro bezpečnost a zdraví na pracovišti (OHSAS 18001). To je důkazem, že BAXI považuje za 
své strategické cíle ochranu životního prostředí, spolehlivost a kvalitu svých výrobků, zdraví a 
bezpečnost svých zaměstnanců. 
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VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ 
Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke kouřovodu společnému pro více bytových jednotek ve stávajících 
budovách, který odvádí zplodiny spalování z místnosti s kotlem. Tento kotel nasává spalovací vzduch přímo z místnosti a je 
vybaven komínovou klapkou. Jakémukoli jinému použití tohoto kotle je nutno se vzhledem k jeho nižší účinnosti vyvarovat, neboť 
by vedlo k vyšší spotřebě energie a vyšším provozním nákladům. 
 
Tento kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší než je teplota varu při atmosférickém tlaku. V závislosti na provedení a výkonu 
musí být kotel připojen na systém vytápění a vybrané modely k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle, které musí 
být provedeno vyškoleným technikem, je nutno vykonat následující:
  
• Zkontrolujte, zda je kotel připraven pro provoz na používaný druh plynu. Tato informace je uvedena na obalu a na štítku, který 

je umístěn přímo na zařízení.
• Prověření, zda má kotel pevný odtah spalin vně budovy, který má větší průměr než hrdlo nástavce.
• Zkontrolujte, zda má komín dostatečný tah, zda nemá zúžení a nejsoutam.
• V případě využití starších odtahů zkontrolujte, zda jsou perfektně vyčištěny. Uvolnění případných usazenin během provozu by 

mohlo omezit průchod spalin.
• Aby mohl být zajištěn správný provoz a záruka na zařízení, je nezbytné dodržovat následující pokyny. 
  
  
1.   Okruh TUV
  
1.1 Pokud tvrdost vody překročí hodnotu 20 °F (1 °F = 10 mg uhličitanu vápenátého na litr vody) je povinná instalace dávkovače 
polyfosfátů nebo systému se stejným účinkem, který odpovídá platným normám.  
 
1.2 Po instalaci kotle a před jeho spuštěním je nutné systém důkladně vyčistit.  
 
1.3 Použití materiálů pro okruh TUV musí být v souladu se směrnicí 98/83/CE.  
 
  
2.   Okruh vytápění  
 
2.1 Nový systém: Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a 
případných zbytků ředidel a pájecích past. Pro čištění používejte vhodné prostředky do topných systémů běžně dostupné na trhu 
(např. Sentinel X100). Použití nevhodných - příliš kyselých nebo zásaditých - prostředků může poškodit použité materiály otopné 
soustavy (kovy, plasty a gumová těsnění). Při používání těchto výrobků vždy dodržujte instrukce.   
 
2.2 Starší systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Vhodné prostředky 
pro čištění: SENTINEL X300 nebo X400 . Při používání těchto výrobků vždy dodržujte přiložené instrukce. Připomínáme, že 
usazeniny v topném systému způsobují funkční problémy v provozu kotle (např. přehřívání a hlučnost výměníku)
  
Uvedení do provozu musí provést autorizovaný servis, který musí zkontrolovat:
  
• zda údaje na výrobním štítku odpovídají údajům napájecí sítě (elektřina, plyn, voda).
• zda je instalace v souladu s platnými normami,
• zda bylo řádně provedeno elektrické zapojení do sítě a uzemnění.

V případě nedodržení pokynů ztrácí platnost záruka na zařízení. Autorizovaná servisní střediska naleznete v přiloženém 
seznamu. Nepoužívejte však ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak. 
  

 
  
RADY JAK UŠETŘIT ENERGII

Regulace topení  
 
Přívodní teplotu kotle nastavte podle typu systému. Pro systémy s radiátory doporučujeme nastavit maximální přívodní teplotu 
vody topení na cca 60°C, a zvýšit uvedenou teplotu v případě, že nedojde k dosažení požadovaného teplotního komfortu prostředí. 
V případě systémů s podlahovými panely nepřekračujte teplotu předpokládanou jeho projektantem. Pro automatické přizpůsobení 
přívodní teploty podle atmosférických podmínek nebo vnitřní teploty doporučujeme použití vnější sondy a/nebo ovládacího panelu. 
Tímto způsobem nedojde k vyšší produkci tepla jako je ve skutečnosti zapotřebí. Použijte pokojové termostaty pro nastavení 
prostorové teploty, aby nedocházelo k přetápění místností. Každý nadměrný stupeň s sebou přináší cca 6% zvýšení energetické 
spotřeby. Přizpůsobte teplotu prostředí i podle typu užití místností. Například ložnici nebo méně užívané pokoje můžete topit 
při nižší teplotě. Používejte časové programy a nastavte teplotu prostředí v noci na nižší teplotu jako je denní teplota přibližně 
o 5°C. Nižší teplota se nevyplácí ve smyslu energetické úspory. Pouze při dlouhodobé absenci, jako jsou kupříkladu prázdniny, 
snižte teplotu o více stupňů vzhledem na nastavenou hodnotu teploty. Nepřikrývejte radiátory, abyste nebránili správnému oběhu 
vzduchu. Nenechávejte přivřené okna kvůli větrání místností; naopak je na krátkou dobu otevřete. 
 
 
Teplá užitková voda  
 
Viditelnou úsporu získáte nastavením požadované teploty užitkové vody, přičemž se vyhýbejte jejímu míchání se studenou vodou. 
Každý další ohřev způsobuje plýtvání energií a větší tvorbu vodního kamene.
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1. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
Pro správné zapnutí postupujte následovně:  
 
• Otevřete plynový ventil (obyčejně se nachází pod kotlem);
• Ověřte, že hydraulický tlak systému odpovídá předepsanému tlaku (kapitola „NAPLNĚNÍ SYSTÉMU“);
• zapojte kotel do zdroje elektrického napájení;
• působte na tlačítko  a nastavte kotel do polohy Léto  nebo Zima  ;
• působte na tlačítka   a   pro vyregulování teploty topného okruhu  a teplé užitkové vody  tak, aby došlo k 

zapnutí hlavního hořáku. 
  
Po zapnutí kotle se na displeji znázorní symbol  .
V poloze Léto  je hlavní hořák zapnutý pouze v případě odběru teplé užitkové vody.
  

Ve fázi prvního zapnutí, před úplným odvzdušněním plynového potrubí, může dojít k tomu, že se hořák nezapne a kotel 
se následně zablokuje. V tomto případě doporučujeme opakovat postupy spojené se zapnutím do té doby, dokud se plyn 
nedostane k hořáku, stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

  

Legenda SYMBOLŮ

Provoz v režimu topení 

Přítomnost plamene (zapnutý hořák) 

Ztráta plamene (nedošlo k zapnutí) 

Provoz v režimu TUV

Všeobecná závada

Resetovatelná chyba

Nedostatečná voda (nízký tlak systému) 

Číselná signalizace (teplota, kód, závada, atd.)

Legenda TLAČÍTEK 

Zapnutí / Vypnutí / Léto / Zima Reset

Regulace nastavení teploty topení Informace 

Regulace nastavení teploty TUV

1.1 REGULACE NASTAVENÍ TEPLOTY NÁBĚHU TOPENÍ A UŽITKOVÉ VODY
Systém musí být osazen prostorovým termostatem pro kontrolu teploty v místnostech.
Regulaci nastavení teploty náběhu topení  a užitkové vody  provádějte vzájemným působením na tlačítka   a   
. Zapálení hořáku se zobrazí na displeji symbolem  .
  
TOPENÍ: během provozu kotle v režimu topení se na displeji zobrazuje blikající symbol  a teplota náběhu topení (°C).
  
TUV: během provozu kotle v režimu TUV se na displeji zobrazuje blikající symbol  a výstupní teplota užitkové vody (°C).
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2. REŽIMY PROVOZU
 Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit následující režimy provozu kotle:  

 
• LÉTO
• ZIMA
• VYPNUTÝ (Vyp)
  
V režimu LÉTO se na displeji zobrazuje symbol  . Kotel uspokojuje pouze žádosti o teplo v režimu TUV, topení není aktivované 
(protimrazová funkce je aktivována).
V režimu ZIMA se na displeji zobrazují symboly   . Kotel uspokojuje žádosti o teplo v režimu TUV i v režimu topení 
(protimrazová funkce je aktivována).
Zvolíte-li si režim VYPNUTO (Vyp), na displeji se nezobrazí žádný ze dvou symbolů   . V tomto režimu je aktivována pouze 
protimrazová funkce, jakákoli jiná žádost o teplo v režimu TUV nebo v režimu topení není uspokojena.
 
3. NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU

Pomocí dvoupólového vypínače odpojte kotel od zdroje napětí.

Pravidelně ověřujte, jestli má tlak načtený na tlakoměru B, při studeném zařízení, 
hodnotu 1 – 1,5 bar. V případě nízkého tlaku působte na napouštěcí ventil systému 
C kotle.
V případě přetlaku působte na vypouštěcí ventil kotle A.
  

A Vypouštěcí ventil systému 

B Tlakoměr

C Napouštěcí ventil systému

Doporučujeme věnovat zvláštní péči během fáze plnění topného systému. Především otevřete možné termostatické ventily 
nacházející se v systému, pomalu nechte vtékat vodu tak, abyste předešli tvorbě vzduchu uvnitř primárního okruhu, dokud 
nedosáhnete potřebný provozní tlak. Nakonec vypusťte vzduch možných zářících těles uvnitř systému. Naše společnost 
odmítá veškerou odpovědnost za škody vyplývající z výskytu vzduchových bublin uvnitř primárního výměníku, který je 
způsobený nesprávným nebo nedostatečným dodržením výše uvedených pokynů.   

Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který v případě nedostatku vody zabrání chodu kotle.

 
Pokud by docházelo k častému poklesu tlaku, kontaktujte autorizovaný technický servis.

 4. VYPNUTÍ KOTLE
Chcete-li kotel vypnout, odpojte zdroj elektrického napájení. V režimu „VYPNUTÝ“ zůstane kotel vypnutý (na displeji se objeví 
nápis Vyp), ale elektrické obvody zůstanou pod napětím a protimrazová funkce je aktivovaná.

  

5. VÝMĚNA PLYNU
Kotle mohou pracovat jak na zemní plyn (G20), tak na LPG (G31) . Pokud je nutná změna, obraťte se na autorizovaný technický 
servis. 

  

6. DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU. PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 
( )

POkud možno nevypouštějte vodu z celého systému vytápění, protože častá výměna vody způsobuje zbytečné a škodlivé 
usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těles. V případě, že nebudete topný systém během zimy používat a v případě 
nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. 
polypropylénový glykol splu s prostředky zabraňujícími usazování kotelního kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je 
opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 °C. 
Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby , kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnotu 30 °C. 

Tato funkce je aktivní, pokud je kotel elektricky napájen, je připojen plyn, v systému je předepsaný tlak a kotel není zablokován.
 
 
Není-li kotel napájen elektricky a teplota náběhu je nižší než 2°C, přičemž následně dojde ke zmrazení primárního okruhu, při 
nejbližší obnově elektrického napájení kotel aktivuje funkci „Rozmrazování“, která řídí zapnutí hořáku.
   

 

7716575
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7. PORUCHY
Závady znázorněné na displeji jsou označené symbolem „E“ a číslem (kód závady). Pro kompletní 
seznam závad viz následující tabulku.
Dojde-li na displeji k zobrazení symbolu „R“, závada si ze strany uživatele vyžaduje RESET.
Pro resetování stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko  . V případě opakujícího se zásahu 
tohoto prvku kontaktujte autorizovaný technický servis.
 
 
TABULKA ZÁVAD

ZNÁZORNĚNÝ 
KÓD ZÁVADA ZÁSAH

E01 Zablokování kvůli neuskutečněnému zapnutí Stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

E02 Zablokování z důvodu zásahu bezpečnostního 
termostatu Stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

E03 Zásah termostatu spalin Kontaktujte autorizovaný technický servis.

E04 Bezpečnostní chyba kvůli neuskutečněnému 
zapnutí/častým ztrátám plamene. Stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

E05 Závada vstupního čidla. Kontaktujte autorizovaný technický servis.

E06 Závada čidla TUV. Kontaktujte autorizovaný technický servis.

E08 Chyba v okruhu amplifikace plamene. Kontaktujte autorizovaný technický servis.

E09 Chyba v bezpečnostním okruhu plynové armatury. Kontaktujte autorizovaný technický servis.

E10 Nedošlo k povolení hydraulického snímače tlaku. Ověřte, že tlak v systému odpovídá předepsanému tlaku. Viz 
odstavec NAPLNĚNÍ SYSTÉMU.

E22 Vypnutí způsobené poklesy napájení.
Když napětí překročí hodnotu 170V, k obnově dojde automaticky. 
V případě, že závada přetrvává, kontaktujte autorizovaný 
technický servis.

E25 Bezpečnostní zásah kvůli nedostatečné cirkulaci 
vody (pravděpodobné zablokování čerpadla). Stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

E26
Přehřátí na topném okruhu/ bezpečnostní zásah 
kvůli nedostatečné cirkulaci vody (pravděpodobné 
zablokování čerpadla).

V případě opakujícího se zásahu tohoto prvku kontaktujte 
autorizovaný technický servis.

E35 Parazitní plamen (chyba plamene). V případě opakujícího se zásahu tohoto prvku kontaktujte 
autorizovaný technický servis.

E98 Nesprávná konfigurace parametrů elektronické 
desky. Kontaktujte autorizovaný technický servis.

„St“
bliká Funkce Rozmrazování je aktivovaná. Počkejte několik minut. Jestliže kód „St“ zůstane znázorněn, 

kontaktujte autorizovaný technický servis.
Teplota náběhu 

<2°C bliká Funkce Rozmrazování je aktivovaná. Počkejte na rozmrazení anebo kontaktujte autorizovaný technický 
servis.

V případě výskytu závady bliká zároveň se zobrazovaným kódem chyby také pozadí displeje.  

  

Pokud je zobrazeno jiné chybové hlášení než ta, která jsou uvedena v seznamu nebo pokud se některé chybové hlášení 
často opakuje, doporučujeme kontaktovat autorizovaný technický servis. 

  

8. POKYNY PRO ŘÁDNOU ÚDRŽBU
Aby byl zaručen bezchybný provoz a bezpečnost kotle, je nezbytné na konci každé sezóny zajistit prohlídku autorizovaným 
technickým servisem.
Pečlivá údržba kotle umožňuje také úsporu nákladů na provoz celého systému.
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UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ
Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke kouřovodu společnému pro více bytových jednotek ve stávajících 
budovách, který odvádí zplodiny spalování z místnosti s kotlem. Tento kotel nasává spalovací vzduch přímo z místnosti a je 
vybaven komínovou klapkou. Jakémukoli jinému použití tohoto kotle je nutno se vzhledem k jeho nižší účinnosti vyvarovat, neboť 
by vedlo k vyšší spotřebě energie a vyšším provozním nákladům. 
 
Následující poznámky a technické pokyny jsou určeny pro instalatéry, kterým umožňují provést bezchybnou instalaci. Pokyny 
týkající se zapnutí a použití kotle jsou obsaženy v části určené pro uživatele. Instalace musí odpovídat nařízením norem UNI a 
CEI, příslušným zákonům a místním technickým nařízením.
Kromě toho, instalatér musí být kvalifikovaný pro instalaci topných zařízení. Je také nutné dodržovat následující pokyny:
• Kotel lze používat s jakoukoli deskou konvektoru, radiátoru nebo termokonvektoru s jednotrubkovým nebo dvoutrubkovým 

systémem napájení. Úseky okruhu budou v každém případě kalkulované podle běžných metod na základě průtoku vody/
výtlačné výšky uvedené na štítku (viz přílohu „SECTION“ E na konci návodu).

• První zapnutí kotle musí být provedeno pracovníkem autorizovaného technického servisu, který je uveden v příloze. 
  
UPOZORNĚNÍ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO: v případě použití přídavného čerpadla na topném systému musí být před kotlem 
nainstalovaný vhodně dimenzovaný hydraulický separátor. Je to z důvodu správného provozu snímače tlaku vody na kotli.
  
UPOZORNĚNÍ SOLÁRNÍ SYSTÉM: v případě připojení kotle s průtokovým ohřevem (kombinovaného) k systému se solárními 
panely, maximální teplota užitkové vody na vstupu do kotle nesmí překračovat 60°C.
  
REGULACE NASTAVENÍ TEPLOTY NA TOPNÉM SYSTÉMU S NÍZKOU TEPLOTOU: u systému s nízkou teplotou (jako 
například podlahový systém) doporučujeme snížit hodnotu maximální teploty kotle v režimu topení na 45°C tak, že změníte 
parametr F06=001, jak je uvedeno v kapitole NASTAVENÍ PARAMETRŮ.
  
Nedodržení uvedených upozornění s sebou přináší ztrátu záruky na zařízení.
  

Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem 
nebezpečí.  

   
9. INSTALACE KOTLE
Obrázek šablony najdete na konci návodu v položce „SECTION C“.
  
Po stanovení přesného místa uložení kotle upevněte šablonu na zeď. Umístěte systém takovým způsobem, že nejdříve zapojíte 
přípojky vody a plynu nacházející se ve spodní příčce šablony. Doporučujeme nainstalovat na topný okruh dva uzavírací ventily 
(přívodní a zpátečka) G3/4 dodávané na objednávku, které v případě důležitých zásahů umožňují pracovat bez potřeby vypustit 
celý topný systém. V případě již existujících systémů nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného nainstalovat 
na zpátečku kotle a do spodní části odkalovací nádobu pro sběr kalů a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem 
by se mohly dostat do oběhu.
Kotel musí být přímo napojen na kouřovod schopný odtahu spalin ven z místnosti. Průřez připojení mezi kotlem a kouřovodem 
nesmí být menší než průřez připojení k přístroji. Komín musí být neustále ve vynikajícím stavu a nesmí se na něm nacházet otvory 
či trhliny, které by mohly zapříčinit ztráty při odtahu.
  
 

Pečlivě upevněte hydraulické připojení kotle (max. silou 30 Nm).  
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10. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ
Elektrická bezpečnost zařízení je dosažena pouze v případě, že je kotel správně připojený na účinný systém uzemnění podle 
platných norem o bezpečnosti zařízení.
Kotel lze elektricky zapojit do jednofázové elektrické napájecí sítě o 230 V + uzemnění pomocí trojžilového kabelu, který je 
součástí dodávky kotle, přičemž je nutné dodržovat polaritu FÁZE – NULA.
Připojení proveďte pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alespoň 3 mm.
V případě výměny napájecího kabelu použijte harmonizovaný kabel „HAR H05 W-F“ 3x0,75 mm2 s maximálním průměrem 8 mm.
  
Přístup k napájecí svorkovnici
• vyjměte přední panel kotle (upevněný pomocí dvou šroubů ve spodní části);
• otočte ovládací skříňku směrem dolů;
• vyjměte kovový ochranný prvek z ovládací skříňky;
• otevřete levou boční část krytu a vstupte do zóny pro elektrická připojení.
Pojistka rychlého typu 2A je umístěna v napájecí svorkovnici (vyjměte držák pojistky černé barvy pro kontrolu a/nebo výměnu).
  

Svorkovnice je pod vysokým napětím. Dřív než provedete připojení ujistěte se, že kotel není elektricky napájený.
  

Dodržujte polaritu napájení L (FÁZE) - N (NULA).

 
 (L) = Fáze (hnědá)
  
(N) = Nulák (modrá).
  

 = Uzemnění (žluto-zelená).
  
(1) (2) = kontakt pro Prostorový Termostat (on/off).
  

10.1 PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU
Pro připojení prostorového termostatu ke kotli postupujte následovně:
• přistupte k napájecí svorkovnici podle popisu v odstavci ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ;
• vyjměte můstek, který se nachází na svorkách (1) a (2);
• protáhněte dvoužilový kabel přes kabelovou průchodku a připojte ho k těmto dvěma svorkám.
  
10.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
10.2.1 PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍHO ČIDLA
Pro připojení vnějšího čidla (dodaného jako příslušenství) ke kotli postupujte následovně:
• přistupte k napájecí svorkovnici podle popisu v odstavci ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ;
• u modelů určených pro topení a TUV: připojte vnější čidlo ke dvěma kabelům ČERVENÉ barvy, které jsou osazené hlavovým 

krytem fastonu;
• u modelů určených pouze pro topení: připojte vnější čidlo ke svorkovnici M2, viz elektrická schémata na konci návodu v příloze 

„SECTION“ B;
• po připojení vnějšího čidla si můžete zvolit klimatickou křivku „kt“ působením na tlačítka   tak, že si ji zvolíte mezi 

dostupnými křivkami (0...90), viz graf křivek na konci návodu v příloze „SECTION“ E (přednastavená křivka je 0).
 
LEGENDA GRAFU KŘIVEK Kt - „SECTION“ E

Přívodní teplota Vnější teplota
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11. PLYNOVÁ ARMATURA A ELEKTRONICKÉ DESKY
11.1 ZPŮSOB VÝMĚNY PLYNU
Kotel může být autorizovaným technickým servisem transformován pro použití na metan (G 20) nebo LPG (G 31). Operace, které 
je třeba provést, jsou následující:
 
1) výměna rampy trysek hlavního hořáku;
2) nastavení parametrů elektronické desky;
3) mechanická kalibrace regulátoru tlaku plynové armatury;
4) závěrečné kontroly.  
 
1) Výměna rampy trysek hlavního hořáku
• Odpojte kotel od zdroje elektrického napájení;
• zavřete ventil pro přívod plynu;
• vyjměte přední panel kotle;
• vyjměte připojovací trubku A plynového ventilu/

rampy trysek;
• odšroubujte 2 šrouby B upevňující 2 svorky C k 

hořákům a přesuňte je bokem;
• zezdola vytáhněte rampu s tryskami;
• vyměňte rampu s tryskami (ověřte jejich průměr 

podle použitého plynu - viz tabulku trysky-tlak 
hořáku);

• při opětovné montáži postupujte v opačném 
pořadí a ověřte nepřítomnost úniku plynu.

 
UPOZORNĚNÍ: jednotlivé trysky se nesmí z rampy odšroubovat, je třeba vyměnit celou rampu.

2) Nastavení parametrů elektronické desky
• Připojte kotel do zdroje elektrického napájení;
• nastavte parametry (Fxx) na hodnoty uvedené v následující tabulce, podle typu plynu a postupu popsaném v odstavci 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ.

G20 G31
F02 0 1

3) Mechanická kalibrace regulátoru tlaku plynové armatury
• Připojte kladný odběr tlaku tlakoměru, podle možnosti vodního, k odběru tlaku ( Pb) plynové 

armatury;
• otevřete plynový ventil a přesuňte kotel do režimu „Zima“;
• otevřete ventil pro odběr užitkové vody na průtok nejméně 10 litrů za minutu anebo se ujistěte 

o existenci maximální žádosti o teplo.
 
3a) Regulace jmenovitého výkonu:
• vyjměte kryt modulátoru;
• seřiďte mosazní šrouby (a), dokud nedosáhnete hodnoty tlaku odpovídající jmenovitému 

výkonu uvedené v tabulku trysky-tlak hořáku;
• ověřte, že dynamický tlak napájení kotle, naměřený na odběru tlaku (Pa) plynové armatury, 

odpovídá správnému tlaku uvedenému v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI.
 
3b) Regulace redukovaného výkonu:
• odpojte napájecí kabel modulátoru a seřiďte šroub (b), dokud nedosáhněte hodnoty tlaku 

odpovídající redukovanému výkonu uvedené v tabulku trysky-tlak hořáku;
• znovu připojte kabel;
• namontujte kryt modulátoru a zaplombujte.
 

Tabulku trysky-tlak hořáku

Typ plynu G20 G31
Průměr trysek (mm) 0,85 0,52
Tlak hořáku (mbar*)
REDUKOVANÝ VÝKON 2,5 5,8

Tlak hořáku (mbar*)
JMENOVITÝ VÝKON 13,3 30,8

Počet trysek 26

* 1 mbar = 10,197 mm H2O

  
4) Závěrečné kontroly
• Na výrobním štítku kotle si poznačte provedenou transformaci, specifikujte typ plynu a provedenou kalibraci.

7730973
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11.2 VÝMĚNA PLYNOVÉ ARMATURY
V případě výměny plynové armatury postupujte následovně:
• odpojte kotel od zdroje elektrického napájení;
• zavřete ventil pro přívod plynu;
• vyměňte plynovou armaturu;
• otevřete ventil pro přívod plynu a kontrolujte, nedochází-li k únikům plynu;
• postupujte podle operací popsaných v odstavci ZPŮSOB VÝMĚNY PLYNU v bodech 3.
 
11.3 KALIBRACE PLYNOVÉ ARMATURY
Při kalibraci plynové armatury postupujte podle operací popsaných v odstavci ZPŮSOB VÝMĚNY PLYNU v bodech 3. 
 
11.4 VÝMĚNA ELEKTRONICKÉ DESKY
V případě výměny elektronické desky postupujte následovně:
 
• odpojte kotel od zdroje elektrického napájení;
• zavřete ventil pro přívod plynu;
• vyjměte přední panel kotle;
• vyměňte elektronickou desku;
• zapojte kotel do zdroje elektrického napájení;
• na displeji se zobrazuje nápis “E98”;
• nastavte parametry F01, F02, F03 a F12 tak, jak je uvedené v odstavci NASTAVENÍ PARAMETRŮ, podle modelu kotle 

uvedeném na výrobním štítku.
 
11.5 VÝMĚNA ELEKTRONICKÉ DESKY + PLYNOVÁ ARMATURA
V případě současné výměny elektronické desky a plynového ventilu postupujte podle následujících kroků:
 
• odpojte kotel od zdroje elektrického napájení;
• zavřete ventil pro přívod plynu;
• vyjměte přední panel kotle;
• vyměňte elektronickou desku;
• vyměňte plynovou armaturu;
• otevřete ventil pro přívod plynu a kontrolujte, nedochází-li k únikům plynu;
• zapojte kotel do zdroje elektrického napájení;
• na displeji se zobrazuje nápis “E98”;
• nastavte parametry F01, F02, F03 a F12 tak, jak je uvedené v odstavci NASTAVENÍ PARAMETRŮ, podle modelu kotle 

uvedeném na výrobním štítku;
• postupujte podle operací popsaných v odstavci ZPŮSOB VÝMĚNY PLYNU v bodech 3;

12. ZOBRAZENÍ PARAMETRŮ NA DISPLEJI (FUNKCE „INFO“)
Nejméně na 6 sekund stiskněte tlačítko  pro zobrazení některých informací o provozu kotle na displeji.

Když je funkce „INFO“ aktivována, na displeji se zobrazí nápis „A00“, který se střídá se zobrazováním hodnoty teploty 
náběhu kotle.

CG_1808

Stiskněte tlačítka   pro zobrazení následujících informací:
  
A00: aktuální hodnota teploty náběhu topení (°C);
A01: aktuální hodnota teploty teplé užitkové vody (°C);
A02: aktuální hodnota vnější teploty (°C) (s připojeným vnějším čidlem);
A03: aktuální hodnota teploty spalin (°C);
A04: okamžitá hodnota kontrolního signálu plynové armatury (%);
A05: hodnota rozsahu výkonu (MAX CH) (%);
A06: hodnota teploty nastavení topení (°C);
A07: hodnota teploty nastavení TUV (°C);
A08: poslední zjištěná chyba na kotli;
A09: nepoužívá se;
A10: nepoužívá se.
  
Tato funkce je aktivní po dobu 3 minut. Funkci „INFO“ lze předčasně přerušit stisknutím tlačítka  anebo odpojením kotle od 
zdroje elektrického napětí.
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13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ
Pro nastavení parametrů kotle stiskněte současně nejméně na 6 sekund tlačítka  a  . Když je funkce aktivována, na displeji 
se zobrazuje nápis „F01“, který se střídá s hodnotou zobrazovaného parametru.
  
Změna parametrů
 
• Pro posun mezi parametry působte na tlačítka  ;
• Pro změnu jednoho parametru působte na tlačítka  ;
• Pro uložení hodnoty stiskněte tlačítko ; na displeji se znázorní nápis „MEM“;
• Pro opuštění funkce bez uložení stiskněte tlačítko ; na displeji se znázorní nápis „ESC“;

DOPORUČUJEME VŠECHNY ZMĚNY PARAMETRŮ ZAZNAMENÁVAT DO TABULKY NA KONCI TOHOTO NÁVODU. 

  

Parametr Popis parametrů Nastavení z výroby

F01 Typ kotle: 010=utěsněná komora - 020=otevřená komora 020
F02 Typ použitého plynu: 000=METAN - 001=LPG 000 - 001

F03

Hydraulický systém
000 = kotel s průtokovým ohřevem
003 = kotel s externím zásobníkem
004 = kotel pouze pro topení

000

F04 - F05 Nastavení programovatelného relé 1 a 2 (Viz pokyny pro SERVICE)
000=žádná přidělená funkce 000

F06
Nastavení maximální hodnoty topení (°C)
000=85°C (Vypnutí hořáku při 90 °C)
001=45°C (Vypnutí hořáku při 50 ℃)

000

F07 Konfigurace vstupu přednostního čidla TUV 000
F08 Max výkon topení (0-100%) 100
F09 Max výkon v režimu TUV (0-100%) 100
F10 Min výkon v režimu topení a TUV (0-100%) 000

F11 Doba čekání v režimu topení před novým zapnutím
000=10 sekund - 001...010 = 1...10 minut 003

F12 Identifikace modelu kotle 007

F13 Doběh čerpadla okruhu vytápění
000=10 sekund - 001...240 = 1...240 minut 003

F14 Test ověření správné pozice čidla TUV 000=Deaktivované - 001=Vždy aktivované 000
F15 Nastavení z výroby 000

F16 Funkce proti bakterii legionella
000 = Neaktivní - 055…067 = Aktivní (hodnoty 55…67°C) 000

F17 Konfigurace hydraulického snímače tlaku 001
F18 Odblokování parametrů pro SERVICE 000
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14. ZJIŠŤOVÁNÍ A VYŘEŠENÍ ZÁVAD SERVICE
Závady znázorněné na displeji jsou označené symbolem „E“ a číslem (kód závady). Pro kompletní 
seznam závad viz následující tabulku.
Dojde-li na displeji k zobrazení symbolu „R“, závada si ze strany uživatele vyžaduje RESET.
Pro resetování stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko  . V případě opakujícího se zásahu 
tohoto prvku kontaktujte autorizovaný technický servis.
 
 

ZNÁZORNĚNÝ 
KÓD ZÁVADA MOŽNÁ PŘÍČINA ZÁSAH SERVICE

E01 Zablokování kvůli 
neuskutečněnému 
zapnutí.

•	Nedostatečný plnící tlak plynu.
•	Kabel zapalovač-kontrola 

plamene přerušený.
•	Elektroda pro kontrolu plamene 

poškozená anebo nesprávně 
umístěna.

•	Poškozená plynová armatura.
•	Poškozená elektronická deska.

•	Ověřte, že uzavírací ventil plynu je otevřený a žádný 
vzduch v plnícím okruhu plynu.

•	Ověřte plnící tlak plynu.
•	Ověřte spojení kabelu a správný kontakt s elektrodou 

pro kontrolu plamene a se zapalovačem.
•	Ověřte připojení plynové armatury k elektronické 

desce.
•	Zkontrolujte integritu elektrody pro kontrolu plamene 

a její polohu (viz odstavec UMÍSTĚNÍ ZAPALOVACÍ 
ELEKTRODY A ELEKTRODY PRO KONTROLU 
PLAMENE).

E02 Zablokování kvůli 
zásahu bezpečnostního 
termostatu.

•	Nedostatečná cirkulace vody v 
primárním okruhu (zablokované 
čerpadlo anebo ucpaný výměník).

•	Poškozený limitní termostat.
•	Kabely limitního termostatu 

přerušené.
•	Čidlo NTC vstupu CH poškozené.
•	Poškozená elektronická deska.

•	Ověřte provoz čerpadla (odšroubujte přední zátku 
a pomocí šroubováku odblokujte oběžné koleso 
čerpadla).

•	Ověřte napájecí kabely čerpadla.
•	Ověřte integritu limitního termostatu a v případě 

potřeby ho vyměňte.
•	Oveřte spojení kabelů limitního termostatu.
•	Zkontrolujte čidlo NTC vstupu CH (*).
•	Oveřte, že výměník není ucpaný.

E03 Zásah termostatu spalin. •	Potrubí spalin ucpané.
•	Poškozený  spalin termostat.
•	Kabely  spalin termostatu 

přerušené.

•	Ověřte, že potrubí výfuk spalin nejsou ucpané a jsou 
nainstalované správně.

•	Ověřte integritu spalin termostatu a v případě potřeby 
ho vyměňte.

•	Oveřte spojení kabelů spalin termostatu.
E04 Bezpečnostní chyba 

kvůli neuskutečněnému 
zapnutí anebo častým 
ztrátám plamene.

•	Viz příčiny uvedené v E01.
•	Viz příčiny uvedené v E42.

•	Viz zásahy uvedené v E01.
•	Viz zásahy uvedené v E42.

E05 Závada vstupního čidla. •	Čidlo NTC vstupu CH poškozené 
(okruh otevřený anebo zkrat).

•	Kabely vstupního čidla CH 
přerušené anebo zkrat.

•	Zkontrolujte čidlo NTC vstupu CH (*).
•	Ověřte spojení kabelů vstupního čidla CH.
•	Oveřte, jestli na kabelech nedošlo ke zkratu.

E06 Závada čidla TUV. •	Čidlo NTC DHW poškozené 
(okruh otevřený anebo zkrat).

•	Kabely čidla DHW přerušené 
anebo zkrat.

•	Zkontrolujte čidlo NTC DHW (*).
•	Ověřte spojení kabelů čidla DHW.
•	Oveřte, jestli na kabelech nedošlo ke zkratu.

E08 Chyba v okruhu 
amplifikace plamene.

•	Elektronická deska nemá 
připojení na uzemnění.

•	Poškozená elektronická deska.

•	Zkontrolujte spojení uzemnění mezi elektronickou 
deskou (konektor X4) a napájecí svorkovnicí.

E09 Chyba v bezpečnostním 
okruhu plynové armatury.

•	Poškozená elektronická deska. •	Vyměňte elektronickou desku.

E10 Nedošlo k povolení 
hydraulického snímače 
tlaku.

•	Tlak okruhu CH systému <0,5 
bar.

•	Hydraulický snímač tlaku 
poškozený.

•	Kabely hydraulického snímače 
tlaku přerušené.

•	 Je-li tlak okruhu CH <0,5 bar, systém naplňte (viz 
odstavec NAPLNĚNÍ SYSTÉMU).

•	Ověřte správný provoz hydraulického snímače tlaku.
•	Oveřte spojení kabelů hydraulického snímače tlaku.

E22 Vypnutí způsobené 
poklesy napájení.

•	Napájecí napětí V<162V (k 
automatické obnově dojde při 
V>168V).

•	Poškozená elektronická deska.

•	Ověřte, že poklesy napájení jsou způsobené příčinami 
mimo kotle, v daném případě kontaktujte dodavatele 
elektrické energie.

E25 Bezpečnostní zákrok kvůli 
nedostatečné cirkulaci.

•	Nedostatečná cirkulace vody 
v okruhu CH (zablokované 
čerpadlo anebo ucpaný výměník).

•	Čidlo NTC vstupu CH poškozené.
•	Poškozená elektronická deska.

•	Ověřte provoz čerpadla (odšroubujte přední zátku 
a pomocí šroubováku odblokujte oběžné koleso 
čerpadla).

•	Ověřte napájecí kabely čerpadla.
•	Zkontrolujte čidlo NTC vstupu CH (*).
•	Oveřte, že výměník není ucpaný.

E26 Bezpečnostní zásah kvůli 
přehřátí čidla NTC vstupu 
CH.

•	Viz příčiny uvedené v E25. •	Viz zásahy uvedené v E25.
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ZNÁZORNĚNÝ 
KÓD ZÁVADA MOŽNÁ PŘÍČINA ZÁSAH SERVICE

E35 Parazitní plamen (chyba 
plamene).

•	Elektronická deska nemá 
připojení na uzemnění.

•	Elektroda pro kontrolu plamene 
poškozená anebo nesprávně 
umístěna.

•	Poškozená elektronická deska.

•	Zkontrolujte spojení uzemnění mezi elektronickou 
deskou (konektor X4) a napájecí svorkovnicí.

•	Zkontrolujte integritu elektrody pro kontrolu plamene 
a její polohu (viz odstavec UMÍSTĚNÍ ZAPALOVACÍ 
ELEKTRODY A ELEKTRODY PRO KONTROLU 
PLAMENE).

E98 Nesprávná konfigurace 
parametrů elektronické 
desky

•	Elektronická deska byla 
vyměněna a ještě nedošlo k její 
konfiguraci podle modelu kotle.

•	Parametry F03 a F12 nebyly 
nastaveny anebo nejsou správné.

•	Nastavte parametry F03 a F12 na hodnoty uvedené v 
tabulce v odstavci NASTAVENÍ PARAMETRŮ podle 
modelu kotle uvedeném na výrobním štítku.

„St“
bliká

Funkce Rozmrazování je 
aktivovaná. Kotel nezapne 
hořák a neuspokojí 
žádosti o teplo, anebo 
funguje při redukovaném 
výkonu.

•	Primární okruh zmrazený
•	Čidlo NTC vstupu CH poškozené.
•	Poškozená elektronická deska.

•	Kotel vhodně rozmrazte a ujistěte se, že není 
elektricky napájený. Poté ho zapněte (kód „St“ po 
několika minutách provozu hořáku zmizne).

•	Zkontrolujte čidlo NTC vstupu CH (*).

Teplota náběhu 
<2°C bliká

Funkce Rozmrazování je 
aktivovaná. Kotel nezapne 
hořák a neuspokojí 
žádosti o teplo.

•	Primární okruh zmrazený
•	Čidlo NTC vstupu CH poškozené.
•	Poškozená elektronická deska.

•	Kotel vhodně rozmrazte a ujistěte se, že není 
elektricky napájený. Poté ho zapněte (kód „St“ po 
několika minutách provozu hořáku zmizne).

•	Zkontrolujte čidlo NTC vstupu CH (*).

CH = topný okruh
DHW = teplá užitková voda
(*) Čidlo NTC DHW a vstupu CH: hodnota odolnosti vůči zimě cca 10 kΩ @ 25°C (odolnost se zvyšováním teploty klesá).
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15. REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Kotel je konstruován tak, aby vyhovoval všem příslušným evropským nařízením, a je speciálně osazen následujícími prvky:
 
• Bezpečnostní termostat
Tento termostat, jehož čidlo je umístěno na přívodu topení, přeruší přívod plynu k hořáku v případě přehřátí vody primárního 
okruhu. V tomto případě se kotel zablokuje a pouze po odstranění příčiny zásahu lze zopakovat zapnutí tak, že stiskněte nejméně 
na 2 sekundy tlačítko  .
 
 

 Je zakázáno uvádět toto bezpečnostní zařízení mimo provoz.
 
• Termostat spalin
Tento termostat, jehož senzor je umístěn na levé části přerušovače tahu, přeruší přívod plynu k hlavnímu hořáku v případě 
ucpaného komínu a/nebo nedostatečného tahu. V tomto případě se kotel zablokuje a zobrazuje se kód poruchy E03. V okamžiku, 
kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zapálení tak, že otočíte na okamžik (alespoň na 2 sekundy) ovladač z 
obrázku 2 do polohy  .
 
 

 Je zakázáno uvádět toto bezpečnostní zařízení mimo provoz.
 
• Ionizační čidlo plamene
Elektroda pro kontrolu plamene, umístěna v centrální části hořáku, zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo 
neúplného zapálení hořáku.
V tomto případě se kotel zablokuje po 3 pokusech o zapnutí.
Pro obnovení normálních provozních podmínek je třeba stisknout nejméně na 2 sekundy tlačítko .
 
• Hydraulický snímač tlaku
Tento prvek umožňuje zapnutí hlavního hořáku pouze v případě, že tlak v systému překračuje hodnotu 0,5 bar.
 
• Doběh čerpadla topného okruhu
Elektronicky prováděný doběh čerpadla trvá 3 minuty a je aktivovaný v režimu topení po vypnutí hořáku z důvodu zásahu 
prostorového termostatu.
 
• Protimrazová ochrana
Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění a TUV, která se aktivuje, když je teplota vody 
přiváděné do sysétmu nižší než 5 °C. Tato funkce uvede do provozu hořák, kerý pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné 
vody dosáhne hodnoty 30 °C. Tato funkce je aktivní, pokud je kotel elektricky napájen, pokud je přiváděn plyn a v systému je 
předepsaný tlak.
  
• Nedostatečná cirkulace vody v primárním okruhu (pravděpodobně je zablokované čerpadlo)
V případě absence nebo nedostatečné cirkulace vody v primárním okruhu se kotel zablokuje a na displeji se znázorní kód chyby 
E25
.
• Funkce proti zablokování čerpadla
V případe, že v režimu topení a/nebo TV není zajištěno požadované teplo po dobu nepřetržitě 24 hodin, čerpadlo se automaticky 
uvede do provozu na 10 sekund.
Tato funkce je zprovozněna v případě, že kotel je elektricky napájený.
 
• Hydraulický pojistný ventil (topný okruh)
Tento pojistný ventil, nastavený na 3 bary, slouží topnému okruhu.
Doporučujeme připojit pojistný ventil k odkouření se sifonem. Je zakázáno používat pojistný ventil k vypouštění topného okruhu.

16. ÚDAJE O PRŮTOKU VODY/VÝTLAČNÉ VÝŠCE NA VÝSTUPU KOTLE
Použité čerpadlo se vyznačuje vysokou výtlačnou výškou vhodnou pro použití na jakémkoli typu topného systému, jednotrubkovém 
nebo dvoutrubkovém. Automatický odvzdušňovací ventil, vestavěný v tělese čerpadla, umožňuje rychlé odvzdušnění topného 
systému.
  
LEGENDA GRAFY ČERPADLA - „SECTION“ E

Q PRŮTOK 

H VÝTLAČNÍ VÝŠKA
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17. ROČNÍ ÚDRŽBA
Pokud byl kotel v provozu, vyčkejte, až zchladne spalovací komora a rozvody. 
  

Před provedením jakéhokoli zásahu se ujistěte, že kotel není elektricky napájený. Po provedení údržby vraťte ovladače a/nebo 
provozní parametry kotle do původního stavu.  

Pro čištění zařízení nepoužívejte drsné, agresivní a/nebo hořlavé látky (jako např. benzín, aceton, atd.). 

  
K zajištění optimální účinnosti kotle je nezbytné jednou ročně provádět následující kontroly:
 
• Kontrola stavu a těsnosti těsnění okruhu plynu a spalování. Vyměňte opotřebovaná těsnění za nové a originální náhradní díly;
• Kontrola stavu a správného umístění zapalovací a kontrolní elektrody plamene;
• Kontrola stavu hořáku a jeho správné upevnění;
• Kontrola případných nečistot uvnitř spalovací komory. Na čištění používejte vysavač;
• Kontrola správného nastavení plynového ventilu;
• Kontrola tlaku v systému topení;
• Kontrola tlaku v expanzní nádobě;
• Kontrola správného tahu potrubí na odtah spalin a sání;

17.1 HYDRAULICKÁ SKUPINA
Pro zvláštní provozní zóny, kde vlastnosti tvrdosti vody překračují hodnoty 20 °F (1 °F = 10 mg uhličitanu vápenatého na litr vody) 
doporučujeme nainstalovat na vstup studené vody dávkovač polyfosfátů nebo systémy se stejným účinkem v souladu s platnými 
nařízeními.

  
17.2 UMÍSTĚNÍ ELEKTRODY

3
u0
,5

7720828

17.3 ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Filtr užitkové vody je uložen uvnitř příslušné vyjmutelné vložky a nachází se na vstupu studené vody (E) (viz obrázek na konci 
návodu v příloze „SECTION“ F). Pro čištění filtru postupujte následovně:
 
• odpojte kotel od zdroje elektrického napájení;
• zavřete ventil pro vstup užitkové vody;
• vyjměte svorku (1-E) filtru tak, jak je to uvedeno na obrázku, a bez vyvíjení nadměrné síly vyjměte vložku (2-E) obsahující filtr;
• odstraňte z filtru možné nečistoty a kaly;
• vraťte filtr zpět do vložky a vložte ji na své místo tak, že ji zajistíte pomocí svorky.
 
Doporučujeme vyčistit od vodního kamene také místo uložení a příslušné čidlo NTC umístěné na okruhu TV (4).

V případě výměny a/nebo čištění kroužků "OR" hydraulické jednotky nepoužívejte oleje nebo maziva, používejte pouze 
výrobek Molykote 111.
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17.4 DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKU VODA-VODA
Výměník voda-voda, destičkového typu z nerezové ocele, lze snadno odmontovat pomocí běžného šroubováku (viz obrázek na 
konci návodu v příloze „SECTION“ F), v souladu s následujícím postupem:
  
• vypusťte systém, podle možnosti s omezením na kotel, pomocí příslušného vypouštěcího ventilu;
• vypusťte vodu z okruhu TV;
• vyjměte dva upevňovací šrouby (pohled zepředu) výměníku voda-voda a vytáhněte ho ze svého místa (B).
 
Pro čištění výměníku a/nebo okruhu TV doporučujeme používat prostředky Cillit FFW-AL nebo Benckiser HF-AL.

Během demontáže jednotlivých dílů hydraulické jednotky věnujte maximální pozornost. Nepoužívejte špičaté nástroje a 
nevyvíjejte nadměrnou sílu při vyjímání upevňovací svorky.

18. PARAMETRY SPALOVÁNÍ
Pro měření účinnosti spalování a rozboru spalin při provozu, je nezbytné udělat otvor do odtahu spalin. Tento otvor musí být 
ve vzdálenosti od kotle, která bude 2-krát větší než vnitřní průměr odtahu spalin. Pomocí tohoto otvoru mohou být zjišťovány 
následující údaje:
 
• teplota spalin;
• koncentraci kyslíku (O2) nebo oxidu uhličitého (CO2);
• koncentraci oxidu uhelnatého (CO).
 
Měření tepoty spalovaného vzduchu musí být prováděno v blízkosti vstupu vzduchu do kotle. Otvor, který musí být vyřezán 
odpovědným technikem při uvedení kotle do provozu, musí být následně uzavřen tak, aby byla zaručena těsnost odtahu spalin 
během normálního provozu.

Měření spalin musí být prováděno pomocí kalibrovaného analyzátoru.   

  
 

19. ODINSTALOVÁNÍ, LIKVIDACE A RECYKLACE

Pouze kvalifikovaní technici mají povolení zasahovat na zařízení a na systému. 
 

  
Před odinstalováním zařízení se ujistěte o odpojení elektrického napájení, uzavření vstupního ventilu plynu a uvedení všech 
připojení kotle a systému do bezpečného stavu.
Zařízení je třeba likvidovat správně v souladu s platnými nařízeními, zákony a předpisy. Je zakázáno likvidovat zařízení a 
příslušenství společně s domovním odpadem.
Více než 90% materiálů zařízení lze recyklovat.  
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20. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: ECO5 BLUE 24
Kategorie - II2H3P

Typ plynu - G20 - G31

Jmenovitý tepelný příkon TUV kW 26,3

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,3

Redukovaný tepelný příkon kW 10,6

Jmenovitý tepelný výkon TUV kW 24

Jmenovitý tepelný výkon topení kW 24

Regulovaný tepelný výkon v režimu topení kW 24

Redukovaný tepelný výkon kW 9,3

Maximální tlak vody okruhu TUV / topení bar 8 / 3

Objem expanzní nádoby l 6

Minimální tlak expanzní nádoby bar 0,5

Minimální dynamický tlak vody okruhu TUV bar 0,15

Minimální průtok užitkové vody I/min 2,0

Výroba užitkové vody při ΔT =25 °C I/min 13,7

Výroba užitkové vody při ∆T = 35 °C I/min 9,8

Specifický průtok „D“ (EN 13203-1) I/min 11,2

Rozsah teploty topného okruhu °C 30/85

Rozsah teploty okruhu TUV °C 35/60

Typologie odkouření - B11BS

Průměr odkouření mm 120

Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,020

Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,018

Maximální teplota spalin °C 110

Minimální teplota spalin °C 85

Třída NOx - 6

Plnící tlak zemního plynu 2H mbar 20

Plnící tlak propanu 3P mbar 37

Elektrické napětí napájení V 230

Elektrická frekvence napájení Hz 50

Jmenovitý elektrický příkon W 60

Čistá hmotnost kg 27

Rozměry    (výška/šířka/hloubka) mm 730/400/298

Stupeň ochrany proti vlhkosti (EN 60529) - IPX5D

Certifikát CE č. 0085BM0324

SPOTŘEBY TEPELNÉHO PŘÍKONU Qmax a Qmin

Qmax (G20) – 2H m3/h 2,78

Qmin (G20) – 2H m3/h 1,12

Qmax (G31) – 3P kg/h 2,04

Qmin (G31) – 3P kg/h 0,82
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21. TECHNICKÉ PARAMETRY
 

  

 

BAXI ECO5 BLUE   24 
Kondenzační kotel   Ne 
Nízkoteplotní kotel(1)   Ano 
Kotel typu B11   Ano 
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních 
prostorů   Ne 

Kombinovaný ohřívač   Ano 
Jmenovitý tepelný výkon Prated kW 24 

Užitečný tepelný výkon při jmenovitém 
tepelném výkonu a ve vysokoteplotním 
režimu(2) 

P4 kW 24.0 

Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovi 
tého tepelného výkonu a v nízkoteplot 
ním režimu(1) 

P1 kW 7.1 

Sezónní energetická účinnost vytápění ƞs % 77 
Užitečná účinnost při jmenovitém tepel 
ném výkonu a ve vysokoteplotním reži 
mu(2) 

ƞ4 % 82.2 

Užitečná účinnost při 30 % jmenovitého 
tepelného výkonu a v nízkoteplotním re 
žimu(1) 

ƞ1 % 80.7 

Spotřeba pomocné elektrické energie    
Plné zatížení elmax kW 0.012 
Částečné zatížení elmin kW 0.012 

Pohotovostní režim PSB kW 0.003 

Další položky    
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu Pstby kW 0.183 
Spotřeba elektrické energie zapalovací 
ho hořáku Pign kW 0.000 

Roční spotřeba energie QHE GJ 90 
Hladina akustického výkonu ve vnitřním 
prostoru 

LWA dB 50 

Emise oxidů dusíku NOX mg/kWh 22 

Parametry teplé vody pro domácnosti    
Deklarovaný zátěžový profil   XL 

Denní spotřeba elektrické energie Qelec kWh 0.154 

Roční spotřeba elektrické energie AEC kWh 34 

Energetická účinnost ohřevu vody ƞwh % 74 

Denní spotřeba paliva Qfuel kWh 27.100 

Roční spotřeba paliva AFC GJ 20 
(1) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u 

ostatních ohřívačů 50 °C (na vstupu do ohřívače). 
(2) Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu 

ohřívače. 
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22. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

  

 

 
 BAXI ECO5 BLUE  24 

Vytápění vnitřních prostorů – teplotní aplikace  Střední 
Ohřev vody – deklarovaný zátěžový profil  XL 
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění  C 

Třída energetické účinnosti ohřevu vody  B 

Jmenovitý tepelný výkon (Prated nebo Psup) kW 24 
Vytápění vnitřních prostorů – roční spotřeba energie GJ 90 

Ohřev vody – roční spotřeba energie 
kWh(1) 34 
GJ(2) 20 

Sezónní energetická účinnost vytápění % 77 
Energetická účinnost ohřevu vody % 74 

Hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru dB 50 
(1)  Elektrické energie 
(2)  Paliva 


