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Vážený zákazník,
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, obsahuje užitečné informace pro správnou a 
účinnou údržbu Vašeho výrobku.

Zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smy-
slovými nebo duševními schopnostmi, anebo nezkušené a neznalé osoby za před-
pokladu, že jsou pod dohledem anebo byly poučeny o bezpečném použití zařízení a 
pochopily nebezpečí, která vyplývají z jeho použití. Děti se nesmí se zařízením hrát. 
Čištění a údržbu, jejichž provádění musí zajišťovat uživatel, nesmí provádět děti 
bez dohledu.

Naše společnost prohlašuje, že tyto výrobky jsou osazeny označením  v souladu se základními požadavky 
následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:
- Směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (do 20 Duben 2018)
- Nařízení Komise (ES) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (od 21 Duben 2018)
- 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.
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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 
Před zásahem na místech, která jsou vystavena teplu, vyčkejte, dokud zařízení nezchládne.

NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Elektrické části pod proudem, nebezpečí elektrického proudu.

NEBEZPEČÍ MRAZU
Díky vysokým 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.

  

SYMBOLY OVLÁDACÍHO PANELU (kapitola 1)

Otočte ovladač B Zobrazení displeje

Stiskněte ovladač B Stiskněte společně tlačítko A a ovladač B

Stiskněte tlačítko A 
nebo C Stiskněte společně tlačítka A a C

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE CÍTIT PLYN
• Vypněte kotel.
• Nezapínejte žádná elektrická zařízení (např. světla).
• Uhaste případné volné plamínky a vyvětrejte.
• Kontaktujte autorizovaný servis.
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.  

 
Zařízení není určeno 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.
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VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ 
  
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. 
• Zkontrolujte, zda má komín dostatečný tah, zda nemá zúžení a nejsoutam vyvedena odkouření dalších zařízen. Kromě případů 

společných odtahů spalin realizovaných podle platných norem a předpisů.
• 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. Před uvedením kotle do provozu odstraňte ochrannou fólii. Nepoužívejte však ostré nástroje nebo drsné materiály, 
které by mohly poškodit lak.

 
  
   
RADY JAK UŠETŘIT ENERGII

Nastavení vytápění
 
Nastavte teplotu na výstupu z kotle podle typu systému. Pro systémy s radiátory doporučujeme nastavit maximální teplotu 60°C, 
pro vyšší teplotu by nemusel být dosažen požadovaný komfort. V případě podlahového vytápění nepřekračujte teplotu, kterou 
stanovil projektant. Doporučujeme instalaci vnější sondy a/nebo ovládacího panelu pro automatické nastavování teploty podle 
podmínek a vnitřní teploty. Nedochází tak nadbytečné produkci tepla. Nastavte požadovanou teplotu tak, aby nedocházelo k 
přetápění místností. Každý stupeň navíc znamená větší spotřebu cca o 6%. Upravte teplotu také podle toho, jak jsou místnosti 
využívány. Např. ložnice nebo méně využívané pokoj mohou být vytápěny na nižší teplotu. Používejte časové programování a 
nastavte teplotu během noci nižší než během dne asi o 5°C. Menší rozdíl nevede k úsporám energií. Pouze v případě dlouhodobé 
nepřítomnosti, např. během dovolené, snižte nastavenou teplotu. Nezakrývejte radiátory, zabráníte tak správné cirkulaci vzduchu. 
Při větrání místností nenechávejte okna pouze pootevřená, ale zcela je otevřete.
 
 
TUV
 
Výraznou úsporu dosáhnete tím, že nastavíte teplotu TUV na požadovanou hodnotu, aby se nemusela dále smíchávat se 
studenou vodou. Každé další ohřívání vede k plýtvání energie a ke zvýšené tvorbě vodního kamene.
 

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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1. Uvedení kotle do provozu
Pro správné spuštění postupujte následovně:
 
• Otevřete plynový ventil (žluté barvy, běžně umístěn pod kotlem);
• Ověřte, zda hydraulický tlak systému odpovídá předepsanému tlaku (kapitola 8);
• Připojte kotel k elektrickému napájení;
• Kotel je ze závodu odeslaný s deaktivovaným topným a TUV okruhem. Dřív než je budete aktivovat, aktivujte postup 

ODVZDUŠNĚNÍ systému tak, jak je popsané v odstavci 15 ZVLÁŠTNÍ FUNKCE „Funkce odvzdušnění (312)“. Po dokončení 
funkce aktivujte topný a TUV okruh pomocí tlačítka EASY MENU ( ) tak, jak je popsané v odstavci 3. Tyto zásahy jsou 
určené pouze pro kvalifikované techniky.

 
Ovládací panel kotle může být nainstalovaný na zdi pro řízení teploty místnosti, kterou si přejete zatopit.
 

Ve fázi prvního spuštění, před úplným odvzdušněním plynového potrubí, může dojít k tomu, že se hořák nezapálí a poté se kotel 
zablokuje. Pro opětovné spuštění kotle viz kapitolu REŽIMY PROVOZU.
  

    

OVLÁDACÍ PANEL

 Legenda SYMBOLŮ 

Hořák zapálený
(Výkon %: 1<70% -  2>70%)

Režim provozu: komfortní teplota prostředí

Režim provozu: snížená teplota prostředí (pouze 
když je nainstalován v prostředí)

Režim provozu při topení:
1 = zóna 1  –  2 = zóna 2  –  3 = zóna 3

Režim provozu: TUV spuštěný

Režim provozu: AUTOMATICKÝ

Režim provozu: MANUÁLNÍ

Teplota prostředí (°C) Připojení SOLÁRNÍHO systému

Vnější teplota (°C) Výskyt závady

Vypnutý: topení a TUV deaktivované 
(je aktivní pouze protimrazová ochrana kotle) Závada, která brání v zapálení hořáku

Funkce kominík je aktivovaná Požadavek o zákrok servisního střediska

Funkce dovolená je aktivovaná Nízký tlak vody kotle/systému

Přenos dat 
(pouze když je připojené zařízení WIRELESS) Jednotky míry nastavené (SI/US)

1.1 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ NA OVLÁDACÍM PANELU
POSTUP KONFIGURACE PŘI UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
  
Během uvedení kotle do provozu je nezbytné provést následující (text bude anglicky , dokud nebude zvolen jiný jazyk, jak je 
uvedeno níže A-B-C):
  
•  B na 5 vteřin;
• na ovládacím panelu se zobrazí rostoucí hodnota procent 1 - 100. Synchronizace dat trvá několik minut;
• zvolte jazyk, datum a čas
  

CBA
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2. PŘÍSTUP DO MENU PRO KONFIGURACI PARAMETRŮ
LEGENDA DISPLEJE (viz obrázek vedle)

a Datum : den, měsíc, rok
b Den v týdnu
c Tlak kotle / topný okruh
d Čas: hodina a minuty

Pro vstup do konfiguračního menu dodržujte následující postup (odkazujeme 
na kapitolu „Popis symbolů“): 
  

 C    B  pro volbu požadovaného menu;  B  pro potvrzení nebo   
 C pro opuštění bez uložení. 

  
Seznam konfiguračních menu je následující: 
  
• Info (MENU INFORMACE)
• Čas a datum (MENU NASTAVENÍ ČASU A DATA)
• Obslužná jednotka (ZMĚNA JAZYKA)
• Časový program (PROGRAMOVÁNÍ HODIN)
• Časový program 1/TO3
• Časový program 4/TV
• Časový program 5
• Prázdniny TO (PROGRAM PRÁZDNINY)
• Topný okruh
• Teplá voda
• Průtoková příprava TV (nepoužitá)
• Chyba (ZÁVADY)
• Diagnostika zdroje tepla

  
2.1 MENU INFORMACE 

Pokud dojde k poruše, první zobrazený údaj je její kód.   
  

Pro zobrazení informací o kotli zvolte položku " Informace" postup viz kap. 2. 
  

Teplota kotle °C Přívodní teplota kotle
Vnější teplota °C Vnější teplota
Min. vnější teplota °C Minimální uložená hodnota vnější teploty (s připojenou vnější sondou)
Max. vnější teplota °C Maximální uložená hodnota vnější teploty (s připojenou vnější sondou)
Teplota TV °C Teplota TV (hodnota načtená sondou okruhu TV kotle)
Teplota kolektoru °C Okamžitá teplota sondy kolektoru (s napojením na solární systém)
Stav top okruhu (1,2,3) (Zap/Vyp) Režim provozu topného okruhu (okruhy: 1,2,3)
Stav TV Nabíjení Režim provozu TV
Stav kotle (Zap/Vyp) Režim provozu kotle 
Stav solárního systému - Uvádí, je-li slunečné záření dostačující (s napojením na solární systém)
Telefon na servis č. xxxxxxxxxx

2.2 MENU NASTAVENÍ ČASU A DATUMU 
Pro nastavení času a data postupujte dle instrukcí v kap. 2 dále následující:
 
• V menu zvolte Čas a Datum  B    1 (Hodiny / minuty)  B  (hodina bliká)
•  B  pro změnu času  B pro potvrzení (minuty blikají) B  pro změnu    B  pro potvrzení.
•  B  pro změnu 2 (Den / měsíc) a 3 (Rok) stejný postup jako výše.
•  C  pro návrat do předcházejícího menu.
 
  
2.3 VÝBĚR JAZYKU (menu Ovládací jednotka)
Pro změnu jazyku postupujte podle kapitoly 2 a následovně: 
• v menu zvolte Ovládací jednotka   B  pro výběr programovacího řádku 20 (Změna jazyku);
• B  pro výběr požadovaného jazyku   B  pro uložení.
• C  pro návrat do předcházejícího menu.
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2.4 NASTAVENÍ TEPLOTY
Nastavení teploty proveďte otočením ovladače B směrem doprava   pro zvýšení hodnoty a směrem doleva   pro její snížení 
a  B  pro potvrzení. 
  
  
TOPENÍ
  
Teploty, které lze nastavit v topném okruhu, jsou následující: 
  
• Přívodní teplota: je-li ovládací panel nainstalovaný na kotli.
  
• Teplota prostředí: je-li ovládací panel nainstalovaný na zdi.
TEPLÁ VODA TV
  
Pro nastavení teploty vody TV si svolte položku „ jmenovitá hodnota TV“, jak je uvedeno v kapitole 3 a   B  pro nastavení 
požadované hodnoty teploty. 
  
  
  

3. FUNKCE SPOJENÉ S TLAČÍTKEM EASY MENU (rychlé menu  )
Stiskněte tlačítko   A  e   B  pro listování v následujících funkcích: 
  
• Standby/provoz
• Posílený provoz TUV
• Režim provozu okruhu vytápění 1
• Teplota komfort okruhu vytápění 1
• Režim provozu TUV
• Jmenovité nastavení TUV
  
takže   B  pro aktivování zvolené funkce,  B pro změnu hodnoty a  B pro potvrzení.
  
  
Standby/provoz 
Při aktivování této funkce se na displeji zobrazí   a kotel není aktivní pro vytápění ani TUV (aktivní pouze protizámrazová 
funkce). Pro obnovení provozu opakujte výše uvedený postup.
  
Posílený provoz TUV
Tato funkce umožňuje ohřátí zásobníku (pokud je instalován), až je dosažena nastavená teplota, bez ohledu na nastavený časový 
program.
  
Režim provozu Topný okruh 1 
V tomto menu je možné zvolit režim provozu kotle, viz popis v kapitole 4.
  
Teplota komfort Topného okruhu 1 
Toto menu zvolte pro změnu hodnoty teploty komfort v místnosti.
  
Režim provozu TUV
i
Toho menu zvolte pro aktivaci "On" nebo deaktivaci "Off" provozu TUV. Funkce "Eco" se u tohoto typu kotle nepoužívá.
  
Jmenovitá hodnota TUV
Toto menu zvolte pro změnu maximální hodnoty teploty TUV.

Pokud je TUV neaktivní, na displeji zmizí symbol .
  
  

  

4. REŽIMY PROVOZU
4.1 VYTÁPĚNÍ
Pro vytápění jsou k dispozici 4 režimy: Komfort - Útlumový - Automatický - Vypnuto - protizámrazová ochrana. Pro nastavení 
jednoho z režimů postupujte následovně: 
  
• Z hlavního menu    A   B    Režim provozu TO 1   B  pro potvrzení.
• B (proti směru hodinových ručiček)   Komfort - Útlumový - Automatický - Vypnuto - protizámrazová ochrana   

B pro potvrzení nebo   C pro ukončení bez uložení.
   
PŘÍPAD 1 : ovládací panel je nainstalován v kotli
  
Otočením ovladače B se nastavujte teplota na výstupu kotle. 
  
POPIS REŽIMŮ PROVOZU
  
• Komfort: vytápění je stále aktivní (zobrazené symboly ).
• Útlumový: vytápění není aktivní(zobrazené symboly );
• Automatický: vytápění zavisí na časovém programu (zobrazené symboly );
• Vypnuto - protizámrazová ochrana: vytápění není aktivní.
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PŘÍPAD 2: ovládací panel je nainstalován na zdi 
  
Otočením ovladače B se nastavujte teplota ve vytápěné místnosti. 
  
POPIS JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ
  
• komfort: teplota ve vytápěné místnosti je komfortní, tovární hodnota je 20°C (symboly );
• Útlumový: teplota ve vytápěné místnosti je útlumová, tovární hodnota je 16°C (zobrazené symboly );
• Automatický: teplota ve vytápěné místnosti závisí na nastaveném časovém pásmu (zobrazené symboly );
• Vypnuto - protizámrazová ochrana-: kotel se zapne pouze v případě, pokud teplota v místnosti klesne pod 6°C.

Během provozu kotle v Automatickém režimu dočaně změníte teplot B . Tato změna zůstane platná až do příští změny časového 
programu.   

Protizámrazová funkce kotle je stále aktivní, kotel se zapne v případě, pokud teplota na výstupu klesne pod 5°C. Tato funkce je 
aktivní, pokud je kotel připojen do elektrické sítě a má přívod plynu.

4.1.1 NASTAVENÍ ÚTLUMOVÉ TEPLOTY VYTÁPĚNÍ
Pro nastavení útlumové teploty postupujte podle následujích pokynů: 
  
•  C   B    "Topný okruh 1"   B.
•  B    programovací řádek 712 (Útlumová teplota) takže   B  (hodnota teploty začne blikat) ;
•   B  pro změnu teploty a   B pro potvrzení.
•   C pro návrat do předcházejícího menu.
  
Nastavení komfort teploty je možné provést, kromě od tlačítka A viz kapitola 3, úpravou parametru 710 , viz popis výše. 

  
4.2 PROGRAM DOVOLENÁ
Tato funkce umožňuje uživateli zvolit teplotu během jeho nepřítomnosti (např. během dovolené). Lze nastavit minimální teplotu 
s protizámrazovou funkci nebo útlumovou teplotu(programovací řádek 648). Na řádku 641 (Předvýběr) je k dispozici 8 úrovní 
pro programování nazvané Období 1 (tedy 8 dní pro naprogramování zapnutí a vypnutí). Pokud je funkce aktivní, na displeji je 
zobrazen symbol . 
  
Postup pro nastavení této funkce a programování časových pásem je následující:
  
 
• C      Dovolená vytápění 1
• B   programovací řádek 641 ("Předvýběr")  B Období 1 (bliká)  B a zvolte, který nastavit (od 1 do) tedy  

B    programovací řádek 642.
• B  pro nastavení začátku období (642)  B   B pro nastavení měsíce  B a  B pro nastavení dne  B  pro 

potvrzení.   
• Stejně postupujte také pro nastavení programovacího řádku 643 (konec období, kotel bude aktivní následující den).
• Po ukončení nastavení začátku a konce zvoleného období  B   programovací řádek 648   B  B pro nastavení 

minimální provozní teploty, pokud je protizámrazová nebo útlumová a  B  pro potvrzení.
• Tyto 3 body opakujte pro nastavení jiných období nebo C  pro návrat do předcházejícího menu.

5. ČASOVÝ PROGRAM
Než začnete programovat, je nezbytné aktivovat automatický režim Automatický (kapitola REŽIMY PROVOZU).  
  

Časové programování v režimu vytápění (Časový program vytápění 1) a TUV (Časový program TUV) umožňují nastavit 
automatický režim kotle v denních časových pásmech v příslušných dnech v týdnu. Níže uvedený příklad denní časový program 
1) kde a je období provozu s komfortní teplotou a b je období provozu s útlumovou teplotou (kapitola REŽIMY PROVOZU). 
Nastavení provozu kotle mohou být provedena pro skupiny dnů nebo pro jednotlivé dny (všechny dny od Po do Ne).
 
 
PŘEDNASTAVENÉ TÝDENNÍ INTERVALY
(Programovací řádek 500 pro vytápění a 560 pro TUV)
 
• Po - Ne (skupiny dnů)
• Po - Pá (skupiny dnů)
• So - Ne (skupiny dnů)
• Po - Ůt - St - Čt - Pá - So - Ne (jednotlivé dny)
 
PŘEDNASTAVENÍ DENNÍ ČASOVÁ PÁSMA
(Programovací řádek 514 pro vytápění a 574 pro TUV)
 
• 06:00-08:00 .. 11:00-13:00 .. 17:00-23:00  (příklad na obr. vedle)
• 06:00-08:00 .. 17:00-23:00
• 06:00-23:00
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5.1 SKUPINY DNŮ
Tato funkce umožňuje nastavit jeden ze 3 možných týdenních intervalů, každý se 3 denními časovými pásmy pro zapnutí a 
vypnutí kotle. Pásma jsou přednastavena, ale uživatel je může měnit - programovací řádky 501...506. Intervaly jsou následující:
  
Po - Ne (tovární hodnota)  /  Po - Pá  /  So - Ne.

Pokud je systém rozdělen do zón, každá řízená vlastním ovládacím panelem/prostorovou jednotkou, každá zóna musí být 
naprogramovaná na každém zařízení zvlášť.  

  
5.2 JEDNOTLIVÉ DNY
Denní fáze zapnutí a vypnutí kotle mohou být nastaveny uživatelem. Pro každý zvolený den jsou k dispozici 3 přednastavená 
časová pásma, viz tabulka na konci této kapitoly. 

  
5.3 POSTUP PŘI ZMĚNĚ ČASOVÉHO PROGRAMU (vytápění / TUV) 
Po nastavení časového programu s využitím přednastavených programů je také možné upravit časová pásma - programovací 
řádky 501...506 pro vytápění a 561...566 pro TUV viz následující popis.

POSTUP PŘI ZMĚNĚ NAPROGRAMOVÁNÍ OKRUHU VYTÁPĚNÍ
  
•  C    B   "Denní program vytápění 1"   B   programovací řádek 500 (Předvýběr dnů).
•  B a pole skupiny dnů (kapitola SKUPINY DNŮ) začne blikat    B pro posun dnů ("Skupiny dnů" nebo "Jednotlivé 

dny")   B pro potvrzení.
•  B   programovací řádek 514 (Přednastavený program)   B  e  B pro výběr jednoho ze 3 přednastavených 

časových programů "Skupiny dnů" (kapitola SKUPINY DNŮ) nebo   B  o jednu polohu ve směru hodinových ručiček pro 
přechod na manuální programování: programovací řádek 501....506. 

  
  
POSTUP PŘI ZMĚNĚ PROGRAMOVÁNÍ OKRUHU TUV
  
Postup pro aktivování časového programu TUV je stejný jako pro vytápění. Rozdíl je pouze v názvu položky menu Časový 
program TUV a v programovacích řádcích pro nastavení 560 (Předvolba dnů). Pro deaktivování této funkce je nutné provést 
kroky viz podkapitola "Obnovení původního továrního nastavení".
  
SOUHRNNÁ TABULKA

SKUPINY DNŮ PROGRAMOVACÍ ŘÁDEK 514 (vytápění) / 574 (TUV)

Týdenní interval
Přednastavené programy

Zapnutí 1 – Vypnutí 1 Zapnutí 2 – Vypnutí 2 Zapnutí 3 – Vypnutí 3

Po – Ne 06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 23:00
Po – Pá 06:00 – 08:00 17:00 – 23:00
So – Ne 06:00 – 23:00

JEDNOTLIVÉ DNY PROGRAMOVACÍ ŘÁDKY  501 502 503 504 505 506 (vytápění) / 561 562 563 564 565 566 (TUV)

Denní interval
Přednastavené programy

Zapnutí 1 – Vypnutí 1 Zapnutí 2 – Vypnutí 2 Zapnutí 3 – Vypnutí 3

Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne 06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 23:00
   

Pro usnadnění programování je možné kopírovat již stávající programy na další dny v týdnu. Postup je následující.   
  

KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU NA JINÝ DEN
Poté, co jste naprogramovali časové pásmo na jeden ze dnů, je možné zkopírovat ho na jeden nebo více dnů v týdnu.
  
Parametr v závorce "(  )" se týká časového programování TUV
  
• Od programovacího rádku 514 (574) (pokud bylo použito jedno ze tří přednastavených časových pásem) nebo od programovacího 

řádku 501 (561) (pokud bylo provedeno manuální programování) otočte ovladačem doprava až k programovacímu řádku 515 
(575).

• Na displeji se zobrazí nápis Kopírovat?.
• B    Zkopíruj na a den v týdnu začne blikat.
• B  pro posun dnů v týdnu, zvolta na který zkopírovat program a B  pro potvrzení.
• Pokud chcete stejný program zkopírovat na více dnů, postupujte stejně.
• C  pro návrat do předcházejícího menu.
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OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ(Z VÝROBY)
  
Je možné zrušit provedené týdenní naprogramování, vždy aktivováním vytápění komfort (hodnta, který je nastavena, bude 00-24 
stejná pro všechny dny v týdnu). 
  
• C B  Časové programování vytápění 1  B   programovací řádek 500 (Časový program vytápění 1)nebo 

560 (Časový program TUV).
• B o jednu polohu proti směru hodinových ručiček,   programovací řádek 516 (Přednastavené hodnoty) pro vytápění a 

programovací řádek 576 pro TUV.
• B     o jednu polohu až po nápis ano   B  pro potvrzení.
• C  pro návrat do předcházejícího menu.
  

Po ukončení celého procesu je na displeji v hlavním menu vidět změněné označení denního programu. Vytápění je kativní 
24h. Pro nové naprogramování je třeba opakovat postup uvedený v kapitole ČASOVÝ PROGRAM.
  

  
5.4 FUNKCE ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU 
Aby nemohly do programu zasahovat neoprávněné osoby, je možné zablokovat všechny funkce spojené s tlačítkem C.
  
Pokyny pro ZABLOKOVÁNÍ 
  
• C  B   Ovládací jednotka   B  stiskněte pro potvrzení
• B    programovací řádek 27 (Zablokování programování)  B  pro potvrzení. 
• B   On   B  pro aktivaci funkce zablokování.
  
Postup pro ODBLOKOVÁNÍ
  
• C     A a B (držte stisknuta asi 6 vteřin)    Program Zablokování dočasně Off".
  
Tato fáze odblokování je dočasná a trvá 1 minutu. Poté se opět automaticky zablokuje. Pro trvalé odblokování funkce aktivujte 
dočasné odblokování, tedy  B na Off na programovacím rádku 27 (Zablokování programování)  a    B pro potvrzení 
odblokování.  

  

6. VYPNUTÍ KOTLE
Chcete-li kotel vypnout, přerušte přívod elektrického proudu do kotle. V režimu “Vypnuto - protizámrazová ochrana”   zůstane 
kotel vypnutý, ale elektrické obvody kotle zůstávají pod elektrickým proudem a je aktivní protizámrazová ochrana. 
  
  
  

7. PORUCHY
A Kód hlavní poruchy (viz tabulku)

B Kód sekundární poruchy

C Popis poruchy

Poruchy zobrazené na displeji jsou označeny symbolem   , zobrazeny jsou následující informace:
 
• Kód poruchy (A)
• Sekundární kód poruchy (B);
• Krátký popis poruchy (C);
• Na displeji se mohou objevit následující symboly:         jejichž význam je vysvětlen v kapitole UVEDENÍ KOTLE DO 

PROVOZU "OVLÁDACÍ PANEL".
 
Pokud dojde k poruše, hlavní menu zobrazíte   C. Symbol    zůstává na displeji a dává informaci, že kotel je v poruše, po 1 
minutě opět zobrazí poruchu, viz obr..

 
7.1 ODSTRANĚNÍ PORUCH
Poruchy lze odstranit AUTOMATICKY, MANUÁLNĚ nebo je nutný zásah AUTORIZOVANÉHO SERVISU. Následuje podrobný 
popis:
 
 
AUTOMATICKY
Pokud na displeji bliká symbol , porucha je odstraněna automaticky (dočasná chyba), jakmile zmizí příčina, která ji způsobila.
Poruchy tohoto typu jsou často kvůli vysokým teplotám na výstupu a/nebo na zpátečce, takže sa samy automaticky resetují, 
jakmile tepota klesne pod kritickou hranici. Pokud ke stejné poruše dochází častěji a/nebo se automaticky neresetuje, kontaktujte 
autorizovaný servis.
 
 
MANUÁLNĚ
Když se objeví kód poruchy, ručně lze resetovat  B   B   “Sì”   B pro potvrzení. Po několika vteřinách chybové 
hlášení zmizí.
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POŽADAVEK NA ZÁSAH AUTORIZOVANÉHO SERVISU
Pokud se na displeji zobrazí symbol  současně se symbolem , je nezbytné kontaktovat AUTORIZOVANÝ TECHNICKÝ 
SERVIS. Nejdříve však doporučujeme zaznamenat kód nebo kódy poruch i krátký text uvedený vedle.
 

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.   

TABULKA ZÁVAD 

 Popis závady Popis závady

10 Snímač vnější sondy 125 Bezpečnostní zákrok způsobený absencí oběhu.
(kontrola pomocí teplotního snímače)

20 Přívodní snímač NTC 128 Neexistuje plamen
28 Čidlo NTC spalin 130 Zákrok sondy NTC na zjištění spalin z důvodu přehřátí
40 Vratné čidlo NTC 133 Nedošlo ke spuštění (4 pokusy)

50 Čidlo NTC TV
(pouze pro model s topením pomocí bojleru) 151 Vnitřní závada desky kotle

52 Čidlo TV solárního systému (je-li napojený na solární systém) 152 Obecná chyba nastavení parametrů

73 Čidlo solárního kolektoru (je-li napojený na solární systém) 153
Nucený reset z důvodu stisknutí tlačítka Reset po dobu 
déle než 10 sekund (viz kapitolu “PORUCHY, KTERÉ 
NEMŮŽE RESETOVAT UŽIVATEL“)

83 Problém komunikace mezi kartou kotle a obslužnou jednotkou. 
Pravděpodobně došlo ke zkratu na kabeláži. 160 Závada chodu ventilátoru

84 Porucha v komunikaci mezi více obslužnými jednotkami 
(vnitřní závada) 321 Závada čidla NTC TV 

98 Příslušenství nezjištěno (*) 343 Obecná chyba nastavení parametrů solárního systému
(je-li napojený na solární systém)

109 Výskyt vzduchu v okruhu kotle (dočasná porucha) 384 Cizí světlo (parazitní plamen - vnitřní závada)

110
Zákrok bezpečnostního termostatu z důvodu přehřátí.
(čerpadlo je zablokované anebo se v okruhu vytápění 
nachází vzduch)

385 Příliš nízké napájecí napětí

111 Elektronický bezpečnostní zákrok z důvodu přehřátí. 386 Nedošlo k dosažení rychlostního limitu ventilátoru 

117 Příliš vysoký tlak hydraulického okruhu 430 Bezpečnostní zákrok způsobený absencí oběhu 
(kontrola pomocí tlakového snímače)

118 Příliš nízký tlak hydraulického okruhu 432 Bezpečnostní termostat aktivovaný z důvodu příliš vysoké 
teploty nebo chybějícího uzemnění (E110)

(*)  Po elektrickém zapojení kotle (nebo následkem Resetu kvůli zablokování) se na displeji bude znázorňovat kód závady, dokud nedojde k 
ukončení diagnostiky systému . Bude-li kód závady přetrvávat, znamená to, že příslušenství nebylo zjištěno.

Závady uvedené v tabulce mají obecný charakter a ne všechny se vztahují na modely kotlů popsané v tomto návodě. 
  
   

  

8. NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
Pravidelně kontrolujte, jestli má tlak znázorněný na manometru 
"D", při studeném zařízení, hodnotu 1 - 1,5 bar. V případě 
nízkého tlaku působte na ventil "A" pro naplnění kotle (obrázek 
vedle).
  

Doporučujeme provést fázi napouštění topného 
systému velmi pečlivě. Uvolněte všechny termostatické 
hlavice umístěné v systému, nechte pomalu natéct 

vodu, aby se do primárního výměníku nedostal vzduch, až 
je dosažen potřebný tlak pro provoz. Nakonec odvzdušněte 
radiátory. BAXI nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody 
způsobené vzduchem, který zůstal v primárním výměníku díky 
nedržení výše uvedených pokynů. 
  

A Napouštěcí ventil kotle

B Vypouštěcí ventil bojleru

C Vypouštěcí ventil kotle

D Manometr

  

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

 
Pokud by docházelo k častému poklesu tlaku, kontaktujte autorizovaný technický servis.
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9. ZMĚNA PLYNU
Kotle mohou pracovat jak na zemní plyn (G20), tak na LPG (G31). Pokud je nutná změna, obraťte se na autorizovaný technický 
servis.
    
 
  

10. 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. 
  

11. 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
Následující pokyny a poznámky jsou určeny pro instalatéry, kterým umožní bezchybnou instalaci. Pokyny týkající se zapalování 
a obsluhy kotle jsou obsaženy v části určené pro uživatele. Instalace musí být provedená v souladu s normami UNI a CEI, 
příslušnými zákony a místními technickými nařízeními.
Kromě toho, instalatér musí být kvalifikovaný pro instalaci topných zařízení. Kromě výše uvedeného je nutné dodržovat následující 
podmínky:

• V případě instalace zařízení do prostředí s teplotou pod 0°C přijměte vhodná opatření k zamezení tvorby ledu v sifonu a 
odvodu kondenzátu.

• Kotel lze používat s jakýmkoli typem konvertoru, radiátoru, či termokonvertoru s jedno nebo dvoutrubkovým napájením. Úseky 
okruhu budou v každém případě kalkulované podle běžných metod na základě průtoku vody/výtlačné výšky na výstupu z kotle 
(viz přílohu „SECTION“ E na konci návodu).

• První spuštění kotle musí vykonat pracovník autorizovaného technického servisu, který je uvedený v příloze. 
  
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍDAVNÉ ČERPADLO: v případě použití přídavného čerpadla doporučujeme zapojit na systém topení 
vhodně dimenzovaný hydraulický spínač. Je to z důvodu správného fungování tlakového spínače nacházejícího se na kotli. 
  
NASTAVENÍ TEPLOTY NA TOPNÉM SYSTÉMU PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ: s cílem zabránit častému zapalování a vypnutí 
doporučujeme zvýšit minimální bod nastavení teploty kotle v režimu topení tak, že změníte, jak je popsáno v kapitole 14.2.1, 
parametr 740 na hodnotu, která neklesne pod 45°C. 
  
NASTAVENÍ TEPLOTY NA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ: pro systém s nízkou teplotou (například podlahový 
systém) doporučujeme snížit maximální bod nastavení teploty kotle v režimu topení tak, že nastavíte parametr 741 na hodnotu 
maximálně 45°C 
  
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.  

   

12. INSTALACE KOTLE
Obrázek šablony najdete na konci návodu v příloze „SECTION“ C.
  
Po stanovení přesného umístění kotle, upevněte na zeď šablonu. Při instalaci postupujte od připojení vody a plynu, které se 
nachází na spodní části šablony. Ujistěte se, že zadní část kotle je co nejvíce zarovnaná se zdí (v opačném případě vypodložte 
dolní část). Doporučujeme nainstalovat na topný okruh dva uzavírací ventily (přívodní a vratní) G3/4 dodávané na objednávku, 
které v případě důležitých zákroků umožňují manipulaci bez potřeby vypustit celý topný systém. V případě již existujících systémů 
nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného instalovat na zpátečce a na spodní části kotle také vhodnou 
nádobu na zachycování usazenin a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem by se mohly dostat do oběhu. Po 
zavěšení kotle na zeď připojte vypouštěcí a sací potrubí dodané jako příslušenství, jak je uvedeno v následujících kapitolách. 
Připojte sifon na odpadovou šachtu, přičemž zachovejte stálý sklon. Vyhýbejte se horizontálním sklonům.

Nezvedejte zařízení tak, že budete vyvíjet sílu na plastové části jako je sifon nebo věžička spalin.  

Pečlivě upevněte hydraulické připojení kotle (max. silou 30 Nm).  
  
  

Před uvedením kotle do provozu naplňte sifon vodou, abyste zamezili rozšíření spalin v pokoji.

12.1 ČÁSTI BALENÍ
• Šablona (viz přílohu „SECTION“ C na konci návodu)  
• Plynový ventil se spojem
• Vstupní ventil vody se spojem
• 2 spoje Ø 3/4 + 1 spoj Ø 1/2 + sada těsnění
• 10 mm hmoždinky a skoby se závitem 
  
PŘÍSLUŠENSTVÍ dodávané na objednávku: - přívodní/vratní ventily topení a teleskopické spojky.
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13. INSTALACE POTRUBÍ ODTAHU SPALIN A SÁNÍ
Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému příslušenství, jehož popis 
následuje. Kotel je z výroby připraven na připojení koaxiálního potrubí odtahu spalin a 
sání, vertikálního nebo horizontálního typu. V případě děleného odkouření se používá 
sada pro dělené odkouření. 
UPOZORNĚNÍ
  
 C13, C33 Výstupní otvory vyústěných samostatných potrubí pro přivádění spalovacího 
vzduchu a pro odvádění spalin musí být umístěny uvnitř čtverce o straně 50 cm. 
Podrobné informace naleznete u jednotlivých částí příslušenství. 
  
C53 Koncovky potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin nesmí 
být umístěny na protilehlých stěnách budovy. 
  
C63 Maximální tlaková ztráta nesmí překročit hodnotu 100 Pa. Vedení musí být 
certifikováno pro specifické použití a pro teplotu vyšší než 100°C. Kotel může být 
instalován pouze se zařízením proti působení větru, které je certifikováno podle normy 
1856-1. 
  
C43, C83 Komín nebo kouřovod musí být schváleny k používání. 

Pro kvalitní instalaci doporučujeme používat příslušenství dodávané výrobcem.   

Pro zaručení vyšší bezpečnosti provozu je nutné, aby byli výfuky spalin dobře upevněné ke zdi pomocí příslušných upevňovacích 
svorek. Upevňovací svorky musí být umístěné ve vzdálenosti cca 1 metr jedna od druhé v blízkosti spojů.  
  

13.1 KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ
Tento typ odkouření umožňuje odtah spalin a sání spalovacího 
vzduchu jak vně budovy, tak v kouřovodu typu LAS. Koaxiální 
koleno 90° umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin - 
sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360°. Toto koleno 
může být používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu 
spalin, potrubí sání nebo s kolenem 45°.
  
V případě, že je potrubí odtahu spalin a sání vedeno vně 
budovy, musí vystupovat ze zdi alespoň 18 mm, aby bylo 
možné umístit růžici a utěsnit ji proti prosakování vody.

 
• Při vložení kolena 90° se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr.
• Při vložení kolena 45° se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru.
• První koleno 90° se nezapočítává do maximální možné délky. 

Je nutné dodržet minimální spádování vedení odtahu spalin směrem ke kotli, musí být 5 cm na metr délky.  

NĚKTERÉ PŘÍKLADY INSTALACE ODTAHOVÝCH POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ POVOLENÉ DÉLKY NAJDETE NA KONCI NÁVODU 
V PŘÍLOZE „SECTION“ D. 

  
  

13.2 ODDĚLENÉ POTRUBÍ
Tento typu odkouření umožňuje vedení odtahu spalin a sání jak 
vně budovy, tak přes jednotlivé kouřovody. Sání spalovacího 
vzduchu může být prováděno v jiném místě než je vyústění 
odtahu spalin. Sada pro dělené odkouření (příslušenství na 
objednávku) se skládá z redukční spojky odtahu spalin 100/80 
(B) a ze spojky sání vzduchu (A). Použijte těsnění a šrouby 
spojky sání vzduchu, které jste dříve sňali ze zátky.
  
Koleno o 90° umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin 
– sání tak, že ho přizpůsobíte jakýmkoliv požadavkům. Toto 
koleno můžete použít i jako přídavné koleno potrubí odtahu 
spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
  
  
• Při použití kolena o 90° se zkracuje celková délka potrubí o 0,5 metr.
• Při použití kolena o 45° se zkracuje celková délka potrubí o 0,25 metr.
• První koleno 90° není zahrnuto do výpočtu maximální délky odkouření.
 

A B
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SADA SAMOSTATNÉHO ZDVOJOVAČE (ALTERNATIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
  
Pro speciální instalace vedení odtahu spalin a sání lze použít 
rozdvojovací kus (příslušenství na objednávku (C). Tento prvek 
umožňuje orientovat výfuk spalin i sání jakýmkoliv směrem, a 
to díky možnosti rotace o 360°. Tento typu umožňuje vedení 
odtahu spalin a sání jak vně budovy, tak přes jednotlivé 
kouřovody. Sání spalovacího vzduchu může být prováděno 
v jiném místě, než je vyústění odtahu spalin. Rozdvojovací 
kus je umístěn na hrdle kotle (100/60 mm) a umožňuje 
spalovacímu vzduchu a spalinám vstupovat/vystupovat přes 
dvě oddělená vedení (80 mm). Bližší informace neleznete v 
návodu u příslušenství.

NĚKTERÉ PŘÍKLADY INSTALACE ODTAHOVÝCH POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ POVOLENÉ DÉLKY NAJDETE NA KONCI NÁVODU 
V PŘÍLOZE „SECTION“ D.   

14. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ
Elektrická bezpečnost přístroje je dosažena pouze v případě, že je kotel správně připojen na účinné uzemnění podle platných 
norem o bezpečnosti zařízení ČSN 332180. Kotel se připojuje do jednofázové elektrické napájecí sítě 230 V s uzemněním pomocí 
trojžilového kabelu, který je součástí vybavení kotle, přičemž je nutné dodržet polaritu Fáze - Nula. 
Připojení proveďte pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alespoň na 3 mm.
Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, použijte harmonizovaný kabel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 s maximálním průměrem 8 
mm. Pojistky typu 2A jsou umístěny v napájecí svorkovnici (při kontrole a/nebo výměně vytáhněte černý držák pojistky).
Když odstraníte ochranný kryt, vyklopte ovládací krabici směrem dolů a dostanete se ke svorkovnicím M1 e M2 .

  

Svorkovnice M1 je vystavena vysokému napětí. Dřív než provedete připojení, ujistěte se, zda kotel není elektricky napájený.
 
  

   

SVORKOVNICE M1 (dodržujte polaritu L - N)
(L) = Fáze (hnědá) 
  
(N) = Nulák (modrá). 
  

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

SVORKOVNICE M2
Svorka 8: nepoužitá. 

Svorky 9-10: připojení multifunkčního relé (například zónový 
systém)

Svorky 7 - 5 (společné): První pomocné čidlo (čidla solárního 
systému, kaskádového systému, zónového systému, atd.).

Svorky 6 - 5 (společné): Druhé pomocné čidlo (čidla solárního 
systému, kaskádového systému, zónového systému, atd.).

Svorky 4 - 5 (společné): připojení vnějšího čidla (příslušenství).

Svorky 1(pozadí) - 2(uzemnění) - 3(+12V): připojení ovládacího panelu (nízké napětí).
 
  
 
  
14.1 PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU
Pro připojení prostorového termostatu do kotle postupujte následujích způsobem: 
  
• odpojte kotel z elektrické sítě;
• přistupte ke svorkovnici M1;
• sejměte můstek na konci kontaktů 1-2 a zapojte kabely Prostorového termostatu;
• zapojte kotel do elektrické sítě a ujistěte se, že prostorový termostat funguje správně.

Svorka 1-2 svorkovnice M1 slouží pro připojení prostorového termostatu ON-OF z výroby je propojena můstkem. V případě, 
kdy je připojeno dálkové ovládání, které je dodáváno jako příslušenství na objednávku (kap.14.2), se propojovací můstek ze 
svorky 1-2 svorkovnice M1 odstraní.
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14.2 INSTALACE OVLÁDACÍHO PANELU NA STĚNU
Pro provoz kotle s nainstalovaným ovládacím panelem je nutné zakoupit si příslušenství B dodávané se základnou B1, které 
musíte umístit do kotle tak, jak je uvedeno na obrázku. Pro správnou montáž a použití viz pokyny dodané s příslušenstvím B . 
Postup je následující:
  
• Odpojte kotel z elektrického napájení.
• Převeďte tři kabely pocházející ze svorkovnice M2 kotle do otvoru na základně B1 , kterou zavěsíte na zeď.
• Připojte kabely 1-2-3 svorkovnice kotle M2 ke svorkám (1)-(2)-(3) svorkovnice základny B1.
• Upevněte základnu B1 na zeď pomocí hmoždinek a šroubů dodaných spolu s příslušenstvím.
• Připevněte ovládací panel A na základnu upevněnou na zdi, přičemž nevyvíjejte nadměrnou sílu.
• Umístěte prvek příslušenství 5 led B na přední panel kotle.
• Zapojte kotel do elektrického napájení a ujistěte se, zda se ovládací panel zapne.

LEGENDA PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU NA ZEĎ
A Ovládací panel B Příslušenství rozhrání led B1 Základna pro ovládací panel na zdi

(1) Pozadí displeje +12V (2) Uzemnění (3) Napájení/Signál +12V

Kabel (1) ze svorkovnice kotle M2 je elektricky napájen (12 V) kvůli podsvícení displeje. Zapojení tohoto kabelu není nezbytné 
pro provoz ovládacího panelu instalovaného na stěně.
  

Pro správné fungování Ovládacího panelu umístěného na stěně je nezbytné ho nakonfigurovat (aktivace prostorové sondy 
a modulované teploty na výstupu).   
  

    

14.2.1 NASTAVENÍ PARAMETRŮ

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

LEGENDA MENU NA OBR. 
1 Konečný uživatel 3 Technik
2 Uvedení do provozu 4 OEM

Postup pro přístup do čtyřech úrovní menu, které umožňují 
programování kotle, je následující: 
  
• z hlavního menu  C.
•   A a C (držte stisknuty asi 6 vteřin)  B    

menu 1-2-3-4 (viz obr. vedle a legenda).
•   C  opakovaně pro návrat zpět vždy o jednu úroveň až 

do hlavního menu.
Když je ovládací panel nainstalovaný na zeď, je nutné aktivovat 
čidlo prostředí a modulaci přívodní teploty; postup je 
následující:
 
A) ČIDLO PROSTŘEDÍ
 
• Vstupte do menu 2.
• B   Obslužná jednotka   B  pro potvrzení.
•  B    řádek programu 40 (Použití jako)    B.
•  B (proti směru hodinových ručiček)    Prostorový přístroj 1  B pro potvrzení (sonda prostředí je nyní aktivována).
•  C  pro návrat na předcházející menu poté  B  Konfigurace  B.
•  B  řádek programu 5977 (Funkce vstupu H5) poté  B pro potvrzení.
•  B  Žádný  B pro potvrzení.
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B) MODULACE TEPLOTY NA VSTUPU
Pro nastavení modulované teploty na vstupu je nutné deaktivovat parametr 742 (HC1). Postup je následující:
 
• Vstupte do menu 2.
• B    okruh vytápění 1   B  pro potvrzení  B     742 (Hodnota výstupu PT) B pro potvrzení. 
•  B (proti směru hod.ručiček)    "---"  tedy  B  pro potvrzení.
 

Pokud se při otočení tlačítka B v hlavním menu zobrazí na displeji teplota na vstupu místo teploty prostoru, znamená to, že 
parametr 742 není nastaven správně. 

  

14.2.2 VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ
Po dokončení každé konfigurace systému (např. zapojení do solárního systému, připojení vnějšího zásobníku, atd.) je třeba 
aktualizovat desku kotle na novou konfiguraci: 
  
• Vstupte do menu 2  viz popis na začátku této kapitoly.
• B   Konfigurace  B  B   programovací řádek6200 tedy  B.
• B   Ano  tedy B pro potvrzení. 
  

  
14.3 ZAPOJENÍ ZÓNOVÉHO SYSTÉMU
PŘIPOJENÍ SYSTÉMU 
  
• Připojte ventil/čerpadlo zóny1 ke svorkám 9-10 svorkovnice 

M2 kotle, anebo pro modely kotlů pouze pro topení ke 
svorkám 1-2 svorkovnice M3, jak je uvedeno v kapitole 14.

• Připojte kontakt prostorového termostatu ostatních zón ke 
svorkám 1-2 svorkovnice M1.

  
KONFIGURACE PARAMETRŮ 
  
Nastavte ovládací panel jako Prostorový přístroj 1; při této 
konfiguraci bude ovládací panel řídit zónu topení 1 a funkce 
TV. 
  
• Vstupte do menu 2, jak je uvedeno v kapitole 14.2.1.
• B   Obslužná jednotka  B  B  řádek programu 

42   B  pro potvrzení.
• B (proti směru hodinových ručiček) Topný okruh 1   

B pro potvrzení.
• C  pro návrat na předcházející menu poté B    

Konfigurace  B.
• B řádek programu 5715 (Topný okruh 2)  B na Zap (okruh druhé zóny je nyní aktivovaný).
• B    řádek programu 5977 (Funkce vstupu H5) poté  B pro potvrzení.
• B    Prostorový termostat TO2   B (termostat druhé zóny je nyní aktivovaný).
  

Z Zóna (1..n) EV Elektroventil zóny
R Relé RT Prostorový termostat

  



71

Č
á

s
t IN

S
T

A
L

A
T

É
R

 (c
s

)

7219840.04 (1-11/17)

14.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
14.4.1 VNĚJŠÍ SONDA
Vnější sonda (příslušenství na objednávku), může být 
připojena ke kotli, viz obr. Lze nastavit parametr nazvaný 
vliv prostředí, pomocí kterého se stanoví důležitost teploty 
prostoru vzhledem k vnější teploě a naopak (tovární hodnta 
je 50%-50%). 
  
Příklad: pokudje nastavena hodnota vlivu prostředí 60%, 
bude vliv vnější sondy 40% (čím vyšší vliv bude mít prostředí, 
tím nižší vliv bude mít sonda a naopak).
  
 Postup pro nastavení vlivu prostředí je následující: 
  
• C tedy   A a C (asi 6 vteřin)  Konečný 

uživatel - Uvedení do provozu - Odborník - OEM.
• B   "Uvedení do provozu"  B pro potvrzení.
• B   "Topný okruh 1"  B pro potvrzení.
• B   programovací řádke 750 (Vliv prostředí)  B  pro potvrzení.
• B  a zvolte hodnotu % k parametru, který stanovuje vliv prostředí na systém  B pro potvrzení.
• C pro návrat do předcházející menu. 
  
NASTAVENÍ KLIMATICKÉ KŘIVKY Kt  
 
Pro nastavení klimatické křivky Kt, vstupte do menu 2 jak je uvedeno v kapitole 14.2.1 a postupujte následovně:
  . 
•  B    720 (Strmost topné křivky)   B  pro potvrzení
•  B    (od 0,10 do 4)    B  pro potvrzení.
  
Zvolte si jednu z dostupných klimatických křivek, viz graf křivek na konci návodu v příloze „SECTION“ E (předem nastavená 
křivka je 1,5). 
  
  
LEGENDA GRAFU KŘIVEK Kt - příloha „SECTION“ E

Přívodní teplota Vnější teplota
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15. UVEDENÍ DO PROVOZU - SPECIÁLNÍ FUNKCE
Po elektrickém zapojení kotle se na displeji objeví kód „311“ a zařízení je připraveno pro postup spojený s „prvním zapnutím“.
Dodržujte postup „FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU“ uvedený v následujícím odstavci a aktivujte funkci 312.
Po ukončení této operace je zařízení připraveno k zapnutí hořáku.
 

Během této fáze doporučujeme udržovat tlak systému na hodnotě mezi 1 a 1,5 bar.  
  

K dispozici jsou tyto funkce:
 
• Funkce kominík (303) - Volby: Plný výkon (max. výkon kotle), Částečný výkon (redukovaný výkon), Plný výkon vytápění (max. 

výkon kotle po vytápění).
• Contr. stop funzione (304) - Volby: od 100% (max. tepelný výkon) do 0% (redukovaný tepelný výkon). Aktivování této funkce 

usnadňuje operaci nastavení plynové armatury.
• Manuální provoz (301) - Volby: 25 - 90 (°C) Aktivováním této funkce je kotel v provozu pro vytápění na nastavenou hodnotu 

teploty.
• Funkce odvzdušnění (312) - Volby: On  (aktivování funkce) - Off (ukončení funkce). Viz kapitola 15.1 "Funkce odvzdušnění 

systému".
 
Postup pro aktivování této funkce je následující:
  
• Z hlavního menu    A a C (držte stisknuta asi 6 

vteřin)    názvy FUNKCÍ (viz obr. vedle: 303 - 304 - 301 
- 312)

• B   pro výběr FUNKCE    B  pro AKTIVOVÁNÍ 
vzolené funkce tedy   B     menu FUNKCE   B  

  pro změnu (viz níže uvedený příklad).
     
Příklad: otočte tlačítkem B pro aktivování funkce NASTAVENÍ 
(programovací řádek 304), stiskněte tlačítko B, funkce je nyní 
aktivní a přednastavená na 100% (kotek dosáhne max. výkon). 
Stiskněte tlačítko a otočte jím, nastavíte tak požadovanou 
úroveň výkonu (0% odpovídá redukovanému výkonu).
   
  

Pokud chcete funkci přerušit manuálně, opakujte výše uvedený postup. Když je funkce deaktivována, na displeji se zobrazí 
nápis “ off”.   

15.1 FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU
Tato funkce umožňuje odstranění vzduchu z topného systému po instalaci kotle nebo pokud byla během údržby vypuštěna voda 
z primárního okruhu. Elektronická deska aktivuje cyklus zapnutí/vypnutí čerpadla, který trvá 10 minut. Funkce se na konci cyklu 
automaticky zastaví. 
  

Pokud chcete funkci přerušit manuálně, opakujte výše uvedený postup. Když je funkce deaktivována, na displeji se zobrazí 
nápis “ off”.   

15.2 FUNKCE „ANTILEGIONELLA“

Funkce proti legionele NENÍ aktivní. Aktivujete ji pomocí parametru 1640 viz následující popis.  

Funkci ANTILEGIONELLA aktivujte takto: 
  
• Vstupte do MENU 2 viz popis v kapitole 14.2.1.
•  B  Okruh TUV  B     B  programovací řádek 1640 tedy  B pro potvrzení.
•  B  Periodicky nebo Pevný den v týdnu tedy zvolte jendu z možností a  B pro potvrzení.
  
Zvolíte-li možnost Periodicky funkce je aktivována každý týden ve stanovený den a hodinu. Den a hodinu nastavíte podle popisu 
uvedeného výše. Pro nastavení rozmezí po kolika dnech (1-7) se má funkce aktivovat nastavte parametr 1641 a pro nastavení 
času spuštění funkce parametr 1644 . 
  
Zvolíte-li možnost Pevný den v týdnu , funkce je aktivována každý týden v daný den a hodinu. Pomocí parametru 1642 nastavíte 
den (od pondělí do neděle), kdy se má funkce aktivovat a parametr 1644 je pro nastavení času aktivování funkce.
  

303 304 301 312
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16. PORUCHY, KTERÉ NEMŮŽE RESETOVAT UŽIVATEL
V případě neobnovitelných ZÁVAD, jako jsou například E151, E162 
nebo překročení 5 pokusů o manuální RESET ze strany uživatele, je 
nezbytné provést RESET desky. Vyjměte ovládací panel (nachází-li se 
v kotli) a stiskněte černé tlačítko R umístěné pod gumovou čepičkou 
(symbol ).

17. PLYNOVÁ ARMATURA 
  
Na tomto zařízení není třeba provádět žádné mechanické seřízení ventilu. Systém se sám elektronicky 
přízpůsobí.

Pi Tlakový ventil napájení plynu
Pout Tlakový ventil plynu hořáku

  

17.1 ZPŮSOB ZMĚNY PLYNU
Pouze autorizovaný servis může přizpůsobit kotel na provoz z plynu G20 na G31 nebo naopak. Pro provedení kalibrace je třeba 
nastavit parametry karty (poč. otáček ventilátoru - viz TABULKU 1) jak je uvedeno v následující části:
 
Vstupte do MENU 2 jak je uvedeno v kapitole NASTAVENÍ PARAMETRŮ.
 
•  B     Sitherm Pro    B    B       2720     B.
•  B     Zap     B.
•  B      2721     B.
•  B      Zemní plyn nebo Kapalný plyn     B .
•  B      2720    B.
•  B      Vyp     B.
•  C         Kotel     B    B      2441     B.
• B       B.
•  C        Hořáková automatika    B.
• B     9524    B.
• B       B.
•  B     9529    B.
•  B       B.
 

Po dokončení výměny plynu doporučujeme uvést typ použitého plynu na výrobní štítek.     

TABULKA 1: PARAMETRY RYCHLOSTI VENTILÁTORU  

PARAMETRY - Poč. otáček/min (rpm)

2441 9529 9524

Model 
kotle 

Max výkon topení Max výkon TUV Pmin

G20 G31 G20 G31 G20 G31

33 5200 5100 7100 7000 1000 1250

24 4700 4400 6800 6500 1000 1500

7692537
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18. PARAMETRY SPALOVÁNÍ
Kotel je vybaven 2 vstupy, které slouží pro měření účinnosti spalování a hygienické nezávadnosti 
spalin. Jeden vstup je do spalinové cesty (A), pomocí kterého lze kontrolovat hygienickou 
nezávadnost a účinnost spalování. Druhý vstup je na nasávání spalovaného vzduchu (B), kde je 
možné v případě koaxiálního odkouření kontrolovat, zda nedochází ke zpětně cirkulaci spalin. Na 
spalinové cestě mohou být kontrolovány následující parametry:
 
• teplota spalin;
• koncentrace kyslíku ( ) nebo popř. oxidu uhličitého ( );
• koncentrace oxidu uhelnatého ( ).
 
Teplota spalovacího vzduchu musí být měřena na vstupu nasávání vzduchu (B), vložením sondy NTC o délce 8 cm (C).
 
  

Aktivace " Funkce kominík" viz kapitola 15. 
  

  
  
18.1 KONTROLA SPALOVACÁNÍ (CO 2)
Pro správný provoz kotle musí obsah (CO2- O2) ve spalinách splňovat hodnoty uvedené v následující tabulce. Pokud je naměřená 
hodnota (CO2- O2) jiná, zkontrolujte elektrody a jejich vzdálenost (kapitola UMÍSTĚNÍ ELEKTROD). Pokud je třeba, vyměňte 
elektrody a správně je umístěte. Pokud se tím problém nevyřeší, použijte následující funkci.

G20 G31

CO2 % O2 % CO2 % O2 %
Jmenovitá hodnota 8,7 5,4 10 5,7
Povolená hodnota 8,0 - 9,4 6,6 – 4,1 9,3 – 10,7 6,7 – 4,6

Měření spalin musí být prováděno pomocí kalibrovaného analyzátoru.   

  
 

Během běžného provozu kotel provádí automatické kontroly spalování. V této fázi lze během krátkých okamžiků zjistit 
hodnoty CO vyšší než 1000 ppm. 

  
  
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pro první zapnutí nebo v případě výměny detekční elektródy odkazujeme na následující tabulku pro ověření správného obsahu 
O2 a CO2.  

G20 G31
CO2 % O2 % CO2 % O2 %

Jmenovitá hodnota
Qmax 8,5 5,7 9,5 6,4
Qmin 8,0 6,6 9,0 7,2

Povolená hodnota
Qmax 7,8 – 9,2 7,0 – 4,5 8,8 – 10,2 7,5 – 5,4
Qmin 7,3 – 8,7 7,9 – 5,4 8,3 – 9,7 8,3 – 6,1
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19. REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Kotel je konstruován tak, aby vyhovoval všem příslušným evropským normativním předpisům, a jeho součástí je: 
  
• Bezpečnostní termostat přehřátí  
Tento prvek, jehož senzor je umístěn na výstupu do topení, přeruší přívod plynu do hořáku v případě přehřátí vody primárního 
okruhu. 
  
  
  

  Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek. 

  
• Sonda NTC spalin  

Tento prvek je umístěn na primárním výměníku. Elektronická deska zablokuje přívod plynu do hořáku v případě, že dojde k 
přehřátí vody v primárním výměníku. 
  
  
  

  Obnovení provozu je možné teprve tehdy, až teplota klesne pod < 90°C. 

  
  Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek 

  
• Ionizační kontrolní elektroda  

Ionizační elektroda zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo neúplného zažehnutí hořáku. V tomto případě se kotel 
zablokuje. 
  
• Hydraulický spínač tlaku  

Tento prvek umožňuje zapálení hlavního hořáku pouze tehdy, pokud je tlak v systému vyšší než 0,5 bar. 
  
• Doběh čerpadla  

Doběh čerpadla, spouštěný elektronicky, trvá 3 minuty a je aktivován vy vytápění po vypnutí hlavního hořáku kvůli zásahu 
prostorového termostatu. 
  
• Protizámrazová 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. 
  
• Funkce proti zablokování čerpadla  

V případě, že není požadavek na teplo v okruhu topení a/nebo v okruhu TUV po dobu 24 hodin, automaticky se na 10 vteřin 
aktivuje čerpadlo. 
  
• Funkce proti zablokování trojcestného ventilu  

V případě, že není požadavek na teplo po dobu 24 hodin, dojde k úplnému protočení trojcestného ventilu. 
  
• Hydraulický pojistný ventil (okruh vytápění)  
Tento pojistný ventil nastavený na 3 bary sloužní okruhu vytápění. Doporučujeme připojit pojistný ventil k odpadu se sifonem. Je 
zakázáno používat pojistný ventil k vypouštění okruhu vytápění. 
  
• Předtočení čerpadla okruhu vytápění  
V případě požadavku provozu pro topení může kotel před samotným zapálením hořáku provést předtočení čerpadla. Doba 
předtočení závisí na provozní teplotě a na podmínkách instalace a pohybuje se od několika vteřin do několika minut. 
  
 
  
 
  

20. ÚDAJE O PRŮTOKU VODY/VÝTLAČNÉ VÝŠCE NA VÝSTUPU KOTLE
  
Použité čerpadlo modulačního typu s vysokou výtlační výškou (na grafu v příloze „SECTION“ E je znázorněný rozsah 
modulace od minimální po maximální hodnotu), která je vhodná pro použití na jakémkoli topném systému - jednotrubkovém nebo 
dvoutrubkovém. Automatický odvzdušňovací ventil, vestavěný v těle čerpadla, umožňuje rychlé odvzdušnění topného systému.
  
LEGENDA GRAF ČERPADLA - příloha „SECTION“ E
  

Q PRŮTOK
H VÝTLAČNÍ VÝŠKA

MIN Minimální rychlost modulace
MAX Maximální rychlost modulace
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21. ROČNÍ ÚDRŽBA
  

Pokud byl kotel v provozu, vyčkejte, až zchladne spalovací komora a rozvody.   

Před jakýmkoliv zásahem se přesvědčte, zda kotel není napájen z elektrické sítě. Pokud během údržby došlo ke změně 
parametrů, po ukončení zásahu nastavte opět původní parametry.  
  

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

   
  
K zajištění optimálního provozu 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 ionizační elektrody;
• Kontrola stavu hořáku a jeho správné upevnění;
• Kontrola případných nečistot uvnitř spalovací komory. Pro čištění použijte vysavač.
• Kontrola správného nastavení plynové armatury;
• Kontrola přetlaku v topném systému;
• Kontrola tlaku v expanzní nádobě;
• Kontrola správného provozu ventilátoru;
• Kontrola průchodnosti vedení tahu odkouření;
• Kontrola případných nečistot v sifonu (pro kondenzační kotle);
      

Pro vyprázdnění a vyčištění sifonu nedoporučujeme používat servisní zátku nacházející se na jeho dně. Vyjměte sifon z vnitřní 
části kotle a vyčistěte ho proudem vody. Naplňte sifon čistou vodou a vraťte ho zpět, přičemž věnujte pozornost zajištění všech 
připojení.  

21.1 UMÍSTĚNÍ ELEKTROD

5
±1

4
±0

,5

10 ±1
CG_2190

22. 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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23. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:  NUVOLA PLATINUM+  24 GA 33 GA

Kategorie  II2H3P

Typ plynu - G20 - G31
Jmenovitý tepelný příkon TV kW 24,7 34,0
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 16,5 24,7
Snížený tepelný příkon kW 2,5 3,4
Jmenovitý tepelný výkon TV kW 24 33,0
Jmenovitý tepelný výkon  80/60 °C kW 16 24,0
Jmenovitý tepelný výkon  50/30 °C kW 17,4 26,1
Snížený tepelný výkon  80/60 °C kW 2,4 3,3
Snížený tepelný výkon  50/30 °C kW 2,7 3,6
Jmenovitá účinnost 50/30 °C % 105,4 105,4
Maximální tlak vody okruhu TV / topení bar 8 / 3
Minimální tlak vody okruhu topení bar 0,5
Objem bojleru / expanzní nádoby TV / topení l 40 / 2 / 7,5
Minimální tlak expanzní nádoby TV / topení bar 2,5 / 0,8
Výroba vody TV při ∆T = 25 °C l/min 13,8 18,9
Výroba vody TV při ∆T = 35 °C l/min 9,8 13,5
Specifický průtok „D“ (EN 13203-1) l/min 14,9 18,3
Rozsah teplot topného okruhu °C 25÷80
Rozsah teplot okruhu TV °C 35÷60
Typologie odkouření - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 - B23
Průměr koaxiálního odkouření mm 60/100
Průměr děleného odkouření mm 80/80
Max. hmotnostní průtok spalin kg/s 0,012 0,016
Min. hmotnostní průtok spalin kg/s 0,001 0,002
Maximální teplota spalin °C 80
Třída NOx - 6
Plnící tlak zemního plynu 2H mbar 20
Plnící tlak propanu 3P mbar 37
Elektrické napětí napájení V 230
Frekvence napájení Hz 50
Jmenovitý elektrický výkon W 91 105
Čistá hmotnost kg 65,5 67,5
Rozměry    (výška/šířka/hloubka) mm 950/600/466
Stupeň ochrany proti vlhkosti (EN 60529) - IPX5D
Certifikát CE č. 0085CM0140

SPOTŘEBY TEPELNÉHO PŘÍKONU Qmax a Qmin
Qmax (G20) - 2H m3/h 2,61 3,60
Qmin (G20)  - 2H m3/h 0,26 0,36
Qmax (G31) - 3P kg/h 1,92 2,64
Qmin (G31)  - 3P kg/h 0,19 0,26
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24. TECHNICKÉ PARAMETRY
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

BAXI NUVOLA PLATINUM+     24 GA 33 GA 
Kondenzační kotel  Ano Ano 
Nízkoteplotní kotel(1)  Ne Ne 
Kotel typu B11  Ne Ne 
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních 
prostorů   Ne Ne 

Kombinovaný ohřívač  Ano Ano 
Jmenovitý tepelný výkon Prated kW 16 24 

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

P4 kW 16.0 24.0 

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

P1 kW 5.4 8.0 

Sezónní energetická účinnost vytápění ƞs % 93 93 
Užitečná účinnost při jmenovitém tepel 
ném výkonu a ve vysokoteplotním reži 
mu(2) 

ƞ4 % 88.0 87.9 

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

ƞ1 % 98.1 98.1 

Spotřeba pomocné elektrické energie     
Plné zatížení elmax kW 0.025 0.035 
Částečné zatížení elmin kW 0.012 0.012 

Pohotovostní režim PSB kW 0.004 0.004 

Další položky     
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu Pstby kW 0.058 0.061 
Spotřeba elektrické energie zapalovací 
ho hořáku Pign kW 0.000 0.000 

Roční spotřeba energie QHE GJ 50 74 
Hladina akustického výkonu ve vnitřním 
prostoru LWA dB 49 53 

Emise oxidů dusíku NOX mg/kWh 18 26 

Parametry teplé vody pro domácnosti     
Deklarovaný zátěžový profil  XL XL 

Denní spotřeba elektrické energie Qelec kWh 0.162 0.134 

Roční spotřeba elektrické energie AEC kWh 36 29 

Energetická účinnost ohřevu vody ƞwh % 81 81 

Denní spotřeba paliva Qfuel kWh 24.240 24.530 

Roční spotřeba paliva AFC GJ 18 18 
(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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25. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 BAXI NUVOLA PLATINUM+   24 GA 33 GA 

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

Třída energetické účinnosti ohřevu vody   A A

Jmenovitý tepelný výkon (Prated nebo Psup) kW 16 24 

Vytápění vnitřních prostorů – roční spotřeba energie GJ 50 74 

Ohřev vody – roční spotřeba energie 
kWh(1) 36 29 
GJ(2) 18 18 

Sezónní energetická účinnost vytápění % 93 93 
Energetická účinnost ohřevu vody % 81 81 

Hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru dB 49 53 
(1)  Elektrické energie 
(2)  Paliva 


