Návod na instalaci, údrΩbu a obsluhu

Plynov∆ závìsn∆ kotel pro pøipojení na komín

JUNKERS
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Bezpeènostní pokyny

Bezpeènostní pokyny
Pøi zápachu plynu:
B Uzavøít plynov∆ kohout (viz. str 20).
B Otevøít okna.
B Nemanipulovat s elektrick∆mi spínaèi.
B Uhasit otevøené ohnì.
B Odjinud okamΩitì zavolat servisní firmu nebo
plynárenskou pohotovostní sluΩbu, do jejíΩ
prohlídky nesmí b∆t kotel provozován.
Pøi zápachu zplodin spalování:
B Vypnout kotel (viz. str 21).
B Otevøít okna a dveøe.
B Podat zprávu odborné firmì, do jejíΩ prohlídky
nesmí b∆t kotel provozován.
Pøi poΩáru pøístroje:
B Uzavøít plynov∆ kohout pøístroje.
B Dle moΩnosti odstavit pøístroj z provozu.
B Odpojit pøístroj od el.sítì.
B Uhasit oheò hasícím prá∂kov∆m nebo snìhov∆m
pøístrojem.
Pøístroje na tekuté plyny smí b∆t ha∂eny pouze
prá∂kov∆m hasicím pøístrojem.
UΩivatel nesmí provádìt na pøístroji Ωádné
zmìny-zásahy nebo opravy.
Instalace, pøestavba
B Instalaci a pøestavbu svìøit pouze autorizované
odborné firmì.
B Nepozmìòovat díly vedení spalin.
B Pøi provozu zaøízení, které je závislé na
vzduchu místnosti: neuzavírat nebo
nezmen∂ovat vìtrací a odvìtrávací otvory ve
dveøích, oknech nebo zdech. Pøi vestavbì
spárotìsn∆ch oken zajistit pøívod èerstvého
vzduchu.
ÚdrΩba
B Doporuèení pro zákazníka: uzavøít smlouvu
o pravidelné údrΩbì s autorizovanou odbornou
firmou a nechat provádìt údrΩbu jednou roènì.
B Provozovatel je zodpovìdn∆ za bezpeènost a vliv
kotle na Ωivotní prostøedí.
B PouΩívat pouze originální náhradní díly!
V∆bu∂né a snadno vznìtlivé materiály
B V blízkosti kotle neskladujte a nepouΩívejte Ωádné
v∆bu∂né a snadno vznìtlivé materiály, resp.
hoølavé a tìkavé látky (papír, øedidla, barvy atd.).
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Vzduch pro spalování/vzduch místnosti
B K zábranì koroze musí b∆t vzduch pro spalování/
vzduch v místnosti/prost∆ agresivních látek (jako
napø. halogenov∆ch uhlovodíkù, které obsahují
chlorové nebo fluorové slouèeniny). Tím se
zabrání korozi.
InstruktáΩ zákazníka
B Informovat zákazníka o zpùsobu èinnosti kotle
a pro∂kolit v obsluze.
B Upozornit zákazníka, Ωe nesmí provádìt Ωádné
zmìny nebo opravy.
Pøi zatopení pøístroje vodou:
B Uzavøít plynov∆ kohout pøístroje.
B Odstavit spotøebiè z provozu.
B Odpojit spotøebiè od el. sítì.
Po obnovení podmínek pøístupu ke spotøebièi a
moΩnosti jeho vysu∂ení a vyèi∂tìní, objednejte
odbornou prohlídku a vysu∂ení u Va∂eho odborného
servisního místa JUNKERS. Po zatopení vodou
nesmí b∆t pøístroj bez pøedchozího odborného
o∂etøení servisním mechanikem JUNKERS uveden
do provozu.
Po celou dobu pøedpokládané Ωivotnosti
pøedstavuje spotøebiè pøedvídateln∆ zdroj
nebezpeèí:
B Zdroj poΩáru pøi nedodrΩení instalaèních
podmínek a vzdáleností a druhu uskladnìn∆ch
látek v blízkosti plynového spotøebièe.
B Zdroj úniku spalin a plynu pøi nedodrΩení
pravideln∆ch servisních prohlídek.
B Zdroj úrazu el. proudem a popálenin pøi svévolné
nepovolené manipulaci v rozporu s tímto
instalaèním a obsluΩn∆m návodem a pøi
nedodrΩení instalaèních podmínek.
Pøeprava
B Pøi pøepravì a skladování dodrΩujte znaèení na
obalu spotøebièe. Nevystavujte spotøebiè
nárazùm. Pøi pøepravì a uskladnìní nesmí teplota
okolí klesnout pod bod mrazu z dùvodu
zbytkového obsahu vody v pøístroji. Pøepravovat
a skladovat lze kotel pøi teplotách vy∂∂ích neΩ
0 °C.
MontáΩ
B MontáΩ a instalaci spotøebièe smí provádìt pouze
autorizovaná odborná firma a uvedení pøístroje do
provozu smí provádìt pouze pro∂kolení
pracovníci uznaného servisního místa JUNKERS.
V opaèném pøípadì hrozí ztráta záruèních
podmínek v∆robce. Servisní pracovník je povinen
svoji odbornost a zpùsobilost doloΩit
provozovateli (uΩivateli) servisním prùkazem
JUNKERS.
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PouΩité symboly

DemontáΩ
B Po uplynutí Ωivotnosti spotøebièe se obra»te na
Va∂e smluvní servisní místo. Servisní místa
JUNKERS jsou povinna na náklady provozovatele
provést likvidaci vyøazeného spotøebièe.
Obsluha:
B Pøístroj smí obsluhovat pouze osoba dospìlá,
pouèená a seznámená s tímto návodem k
obsluze, v rozsahu daném úvodním pouèením
odborn∆m servisním pracovníkem pøi uvádìní
kotle do provozu. Obsluhu nesmí provádìt osoby
nezletilé, nepouèené a bez znalostí tohoto
návodu. Mìnit parametry pøístroje prvky obsluhy,
nastavené odborn∆m servisním pracovníkem pøi
uvádìní spotøebièe do provozu se nedoporuèuje.
Je zakázáno jak∆mkoliv zpùsobem
manipulovat s prvky pro nastavení parametrù
kotle, které jsou pøístupny po demontáΩi krytu
a se kter∆mi je oprávnìn manipulovat
v∆hradnì odborn∆ servis. RovnìΩ je zakázáno
jak∆mkoliv zpùsobem upravovat nebo mìnit
funkci dílù a celkù kotle. Èásti odtahového
zaøízení nesmìjí b∆t mìnìny nebo upravovány.
NedodrΩením tìchto pokynù pøi provozu kotle po
dobu jeho pøedpokládané Ωivotnosti mùΩe dojít k
pøedvídatelnému nebezpeèí ohroΩení bezpeènosti
provozu plynového spotøebièe.

Na základì zákona è.133/1985 Sb. a na základì
vyhlá∂ky 21 MV/1996 Sb., §17, jsou upraveny
povinnosti uΩivatele plynového zaøízení a to jak
fyzické, tak i právnické osoby. Je nutno:
B UdrΩovat spotøebiè v bezpeèném a
provozuschopném stavu.
B Zajistit pravidelnou údrΩbu, èi∂tìní a kontrolu
spotøebièe plynného paliva, kouøovodu a komínu.

PouΩité symboly
Bezpeènostní pokyny jsou v textu
vyznaèeny v∆straΩn∆m trojúhelníkem
a podloΩeny ∂edou barvou.
Zv∆raznìná slova symbolizují v∆∂i nebezpeèí, které
mùΩe vzniknout, pokud opatøení pro zabránìní ∂kod
nejsou respektována.
• Pozor znamená, Ωe mohou vzniknout men∂í
vìcné ∂kody.
• Varování znamená, Ωe mohou vzniknout lehké
újmy na zdraví osob nebo tìΩké vìcné ∂kody.
• Nebezpeèí znamená, Ωe mohou vzniknout téΩké
újmy na zdraví osob.V mimoøádn∆ch pøípadech je
ohroΩen Ωivot.

i

Upozornìní v textu jsou oznaèena
vedle zobrazen∆m symbolem. Jsou
ohranièena vodorovn∆mi èarami pod
a nad textem.

Upozornìní obsahují dùleΩité informace v takov∆ch
pøípadech, kde nehrozí nebezpeèí pro èlovìka nebo
kotel.
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Údaje o kotli

1

Údaje o kotli

1.1

Prohlá∂ení

1.3

Podepsáním protokolu o posuzování shody a
akceptaci prùmyslov∆ch v∆robkù (PECA) mezi
Èeskou republikou a èlensk∆mi zemìmi Evropského
spoleèenství dne 26.2.2001 v Bruselu, mùΩe b∆t
tento v∆robek uveden na trh bez dal∂ího omezení a
jiΩ není vystavováno písemné uji∂tìní o shodì s
harmonizovan∆mi normami.
Kotel odpovídá platn∆m poΩadavkùm evropsk∆ch
smìrnic 90/396 EWG, 92/42 EWG, 89/336 EWG a
èesk∆m technick∆m normám vztahujícím se k
naøízení vlády è.177/1997 Sb.
Splòuje poΩadavky na nízkoteplotní topné kotle.
Identifikaèní èíslo
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFK

CE-0085 AT 0145

Kategorie

II2H3B/P

Druh zaøízení

B11BS

Rozsah dodávky

• Plynové topné zaøízení pro ústøední topení
• Pøipevòovací materiál (∂rouby s pøíslu∂enstvím)
• Sada tiskopisù k dokumentaci zaøízení
• MontáΩní pøipojovací deska.

1.4

Popis kotle

• Plynové zaøízení k montáΩi na stìnu s komínov∆m
pøipojením pro vytápìní - typ ZE a nebo typ ZWE
- pro vytápìní a ohøev TUV
• Typ ZE je moΩno pøestavìt na typ ZSE, kter∆ je
urèen∆ k pøipojení nepøímo - ohøevného zásobníku
• V∆mìník tepla
• Bosch Heatronic s multifunkèním displejem
• Plynulá regulace v∆konu (PCL)
• Automatické zapalování
• Plné ji∂tìní pøes Bosch Heatronic s kontrolou
ionizace a magnetick∆ch ventilù dle EN 298

tab. 1

• Omezovaè teploty v 24 V elektrickém obvodu

1.2

Pøehled typù

• Automatick∆ odvzdu∂òovaè na èerpadle, ruèní
odvzdu∂òovaè na expanzní nádobì

ZWE 24-4 MF

K

23

• Expanzní nádoba

ZWE 24-4 MF

K

31

• Teplotní èidlo a regulátor teploty pro topení

ZSE 24-4 MF

K

23

ZSE 24-4 MF

K

31

ZE 24-4 MF

K

23

• Systém ochrany proti zamrznutí topného okruhu

ZE 24-4 MF

K

31

• MoΩnost sníΩení topného v∆konu pøi zachování
maximálního v∆konu uΩitkové vody

• Regulátor teploty pro teplou vodu
• Pøednostní ohøev teplé vody

tab. 2
Z
W
S
E
24
-4
MF
K
23
31

Závésn∆ kotel pro ústøední vytápìní
Kombinované provedení
MoΩnost pøipojení zásobníku
Øada zaøízení Euro...
Topn∆ v∆kon 24 kW
Konstrukèní øada
Multifunkèní displej
Komínové zaøízení
Zemní plyn H
Kapaln∆ plyn

• Èidlo hlídaèe odtahu spalin

• Ochrana proti zablokování èerpadla
• Manometr tlaku topné vody.

Index udává skupinu plynu podle EN 437:
Index

Wobbe-Index

Skupina plynu

23

12,7 - 15,2 kWh/m3

Zemní a ropné
plyny, skupina 2H

31

20,2 24,2 kWh/m3

Kapaln∆ plyn,
skupina 3B/P

tab. 3
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1.5

Pøíslu∂enství (viz. také ceník)

Pøípoje vody a plynu

• Prostorov∆ regulátor
• Ekvitermní regulátor
• Vestavné spínací hodiny
• Sady pro pøestavbu plynu
• Pøestavbová sada dílù pro montáΩ pøipojovací
desky s horizontální technikou propojení pro
uzpùsobení na vertikální propojovací techniku
znaèky JUNKERS (náhrada za staré kotle i jin∆ch
znaèek)
• Sady pro montáΩ nad omítku a pod omítku
• Pøestavbová sada typu ZE na ZSE
• Propojovací sady mezi kotlem a nepøímoohøevn∆m zásobníkem
• Modul LSM pro ovládání dal∂ích externích prvkù v
závislosti na provozním stavu kotle.
obr. 1
43
47
112
114
173

Rozmìry

min.

100

130

320

min.

100

235

101

850

835

=

360

240

=

738

1.6

Nábìhov∆ okruh vytápìní
zpìtn∆ okruh vytápìní R3/4"
pøipojovací ∂roubení R3/4"
pøipojovací ∂roubení pro TUV R1/2"
pøípoj studené vody R1/2"

~ 120
~ 100

13
440

200

200

1,5

8,5

103

30

~ 100

338

4 534-6.1 R

obr. 2
13
101
103

6

MontáΩní pøipojovací deska
Plá∂»
Panel s krytem

320
338

Závìsná li∂ta
Pozice pro v∆stup elektrického kabelu ze stìny
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1.7

Konstrukce kotle/funkèní schéma

1.7.1

ZWE 24-4 MFK
6.1

39

34

35

27.2

26

411

6

J

32

29

30

33

36

413

53

3
441

20

64
63

93

6.3

27.1

57.1

J

69
18
57

56

8.1

7
11

4

2

15

317

61

3
0

55

4
5

1

E

7

0

13
14
43

44

45

46

48

47
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obr. 3
3
4
6
6.1
6.3
7
8.1
11
13
14
15
18
20
26
27.1
27.2
29
30
32
33
34
35
36
39

Mìøící hrdlo (tlak na tryskách)
Bosch Heatronic
Omezovaè teploty - v∆mìník
Èidlo hlídaèe odtahu spalin
Snímaè teploty (TUV) - NTC
Mìøící hrdlo pøipojovacího pøetlaku plynu
Manometr
Bypass
MontáΩní pøipojovací deska
Nálevkov∆ sifon (pøíslu∂enství)
Pojistn∆ ventil (topn∆ okruh)
Èerpadlo topení
Expanzní nádoba
Ventil pro plnìní dusíku
Automatick∆ odvzdu∂òovaè
Ruèní odvzdu∂òovaè
Trysky injektoru
Hoøák
Elektroda hlídání plamene
Zapalovací elektroda
Potrubí uΩitkové vody (TUV)
Tepeln∆ blok
Snímaè teploty v nábìhu - NTC
Pøeru∂ovaè tahu
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43
44
45
46
47
48
53
55
56
57
57.1
61
63
64
69
93
317
411
413
441

Nábìhová voda topení
V∆stup teplé vody (TUV)
Plynov∆ vstup
Vstup studené vody (TUV)
Vratná voda topení
Odtok
Regulátor tlaku
Sítko
Plynová armatura
Pojistn∆ ventil 1
Pojistn∆ ventil 2
Tlaèítko pro odblokování poruchy
Stavìcí ∂roub pro max. mnoΩství plynu
Stavìcí ∂roub pro min. mnoΩství plynu
Regulaèní ventil
Omezovaè prùtoku
Displej
Komora hoøáku
Mìøiè prùtoku (TUV) ‰ turbínka (u ZWE)
Otvor pro vyrovnání tlaku
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1.7.2

ZSE 24-4 MFK
6.1

39

35

27.2

26

411

6

J

32

29

30

33

36

53

3

20

441
64
63
27.1
57.1

69

7

55

8.1
15

317

61

4

12

18

57

56

84
3
0

2

4
5

1

E

7

43

44

0

13
14
45

46

48

47
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obr. 4
3
4
6
6.1
7
8.1
12
13
14
15
18
20
26
27.1
27.2
29
30
32
33
35
36
39
43
44
45
46
47
48
53
55
56
57
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Mìøící hrdlo (tlak na tryskách)
Bosch Heatronic
Omezovaè teploty - v∆mìník
Èidlo hlídaèe odtahu spalin
Mìøící hrdlo pøipojovacího pøetlaku plynu
Manometr
Zkratovací vedení
MontáΩní pøipojovací deska
Nálevkov∆ sifon (pøíslu∂enství)
Pojistn∆ ventil (topn∆ okruh)
Èerpadlo topení
Expanzní nádoba
Ventil pro plnìní dusíku
Automatick∆ odvzdu∂òovaè
Ruèní odvzdu∂òovaè
Trysky injektoru
Hoøák
Elektroda hlídání plamene
Zapalovací elektroda
Tepeln∆ blok
Snímaè teploty v nábìhu - NTC
Pøeru∂ovaè tahu
Nábìhová voda topení
V∆stup topné vody do zásobníku (TUV)
Plynov∆ vstup
Vratná voda ze zásobníku (TUV)
Vratná voda topení
Odtok
Regulátor tlaku
Sítko
Plynová armatura
Pojistn∆ ventil 1

57.1
61
63
64
69
84
317
411
441

Pojistn∆ ventil 2
Tlaèítko pro odblokování poruchy
Stavìcí ∂roub pro max. mnoΩství plynu
Stavìcí ∂roub pro min. mnoΩství plynu
Regulaèní ventil
Hydraulick∆ pøepínaè
Displej
Komora hoøáku
Otvor pro vyrovnání tlaku
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1.7.3

ZE 24-4 MFK
6.1

39

35

26

27.2

411

6

J

32

29

30

33

36

53

3
441

20
64
63

27.1

57.1
56
7
11

4

2

18

57

8.1

55

15

317

61

3
0

69

4
5

1

E

7

0

13
14

43

45

48

47
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obr. 5
3
4
6
6.1
7
8.1
11
13
14
15
18
20
26
27.1
27.2
29
30
32
33
35
36
39
43
45
47
48
53

Mìøící hrdlo (tlak na tryskách)
Bosch Heatronic
Omezovaè teploty - v∆mìník
Èidlo hlídaèe odtahu spalin
Mìøící hrdlo pøipojovacího pøetlaku plynu
Manometr
Bypass
MontáΩní pøipojovací deska
Nálevkov∆ sifon (pøíslu∂enství)
Pojistn∆ ventil (topn∆ okruh)
Èerpadlo topení
Expanzní nádoba
Ventil pro plnìní dusíku
Automatick∆ odvzdu∂òovaè
Ruèní odvzdu∂òovaè
Trysky injektoru
Hoøák
Elektroda hlídání plamene
Zapalovací elektroda
Tepeln∆ blok
Snímaè teploty v nábìhu - NTC
Pøeru∂ovaè tahu
Nábìhová voda topení
Plynov∆ vstup
Vratná voda topení
Odtok
Regulátor tlaku
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55
56
57
57.1
61
63
64
69
317
411
441

Sítko
Plynová armatura
Pojistn∆ ventil 1
Pojistn∆ ventil 2
Tlaèítko pro odblokování poruchy
Stavìcí ∂roub pro max. mnoΩství plynu
Stavìcí ∂roub pro min. mnoΩství plynu
Regulaèní ventil
Displej
Komora hoøáku
Otvor pro vyrovnání tlaku

9

Údaje o kotli

1.8

Elektrické propojení
33
365

364

61

317

366

363

367

4.1

25 V

153
230V/AC

230 V

325

310

136

135

312

328
302

313

151

318

315 319

329

1 2 4 78 9

84

L N Ns Ls LR

M

300 314

161
303

328.1

413

6

M
18
68

57

57.1

56
36

6.1

6.3

32
6 720 610 705-02.1R

obr. 6
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36
56
57
57.1
61
68
84
135
136
151
153
161
300
302
303
310
312
313
314
315
317
318
319
325
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Trafo zapalování
Omezovaè teploty - v∆mìník
Èidlo hlídaèe odtahu spalin
Snímaè teploty (TUV) - NTC (u ZWE)
Èerpadlo topení
Elektroda hlídání plamene
Zapalovací elektroda
Snímaè teploty v nábìhu - NTC
Plynová armatura
Pojistn∆ ventil 1
Pojistn∆ ventil 2
Tlaèítko pro odblokování poruchy
Regulaèní magnet
Hydraulick∆ pøepínaè (u ZSE)
Hlavní vypínaè
regulátor teploty topné vody
Pojistka T 2,5 A, AC 230 V
Transformátor
Mùstek
Kódovací zástrèka
Pøípojka ochranného vodièe
Pøipojení NTC èidla zásobníku
Regulátor teploty teplé vody
Pojistka T 1,6 A
Pojistka T 0,5 A
Konektor vestavného ekvitermního regulátoru TA 211 E
Svorkovnice pro regulátor
Displej
Konektor pøipojení pro spínací hodiny (pøíslu∂enství)
Svorkovnice pro termostat zásobníku (24 V DC)
Deska plo∂ného spoje

328
328.1
329
363
364
365
366
367
413

Svorkovnice AC 230 V
Mùstek
Konektor pøipojení pro LSM
Indikace provozu hoøáku
Kontrolka pøipojení k síti
Tlaèítko ˆKominík†
Servisní tlaèítko
ECO - tlaèítko
Mìøiè prùtoku (TUV) ‰ turbínka (u ZWE)
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Údaje o kotli

1.9

Technické údaje
Jednotka

ZWE 24-4

ZSE 24-4

ZE 24-4

ˆ23†
ˆ31†
ˆ23†
ˆ31†
ˆ23†
ˆ31†
zemní
kapaln∆
zemní
kapaln∆
zemní
kapaln∆
plyn (G 20) plyn (G 31) plyn (G 20) plyn (G 31) plyn (G 20) plyn (G 31)
Max. jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon
Max. jmenovité tepelné zatíΩení
Min. jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon
Min. jmenovité tepelné zatíΩení
Jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon (Teplota vody)
Pøipojovací hodnoty plynu (SPOTØEBA)
ˆ23† zemní plyn (G 20)
ˆ31† Propan (G 31)
Pøípustn∆ pøipojovací pøetlak plynu
ˆ23† zemní plyn (G 20)
ˆ31† Propan (G 31)
Expanzní nádoba
Vstupní tlak
Celkov∆ objem
UΩitn∆ objem
Topení
Jmenovit∆ objem topné vody
Max. nábìhová teplota
Min. nábìhová teplota
Max. pøípustn∆ provozní tlak (topení)
Min. provozní tlak (topení)
Teplá voda
Jmenovit∆ objem teplé vody
Min. mnoΩství teplé vody
Max. mnoΩství teplé vody
V∆toková teplota
Max. pøípustn∆ tlak uΩitkové vody
Min. proudov∆ tlak
Specifické prùtoèné mnoΩství
Hodnoty pro v∆poèet prùøezu dle DIN 4705
Hmotnostní proud spalin pøi jmenovitém topném
v∆konu
Teplota spalin pøi jmenovitém topném v∆konu /
pøi minimálním topném v∆konu
CO2 pøi max. jmenovitém tepelném v∆konu
CO2 pøi min. jmenovitém tepelném v∆konu
Tøída NOx
Kouøovod
Elektrické pøipojovací hodnoty
El. napìtí
Frekvence
Pøíkon:
Èerpadlo v poloze 1
Èerpadlo v poloze 2
Èerpadlo v poloze 3
Druh krytí
Pøípojka regulátoru
V∂eobecné
Hmotnost (bez obalu)
V∆∂ka
©íøka
Hloubka

kW
kW
kW
kW
kW

24,3
27,9
8,0
9,2
24,3

-

m3/h
m3/h

3,0
-

2,2

3,0
-

2,2

3,0
-

2,2

mbar
mbar

17-25
-

28-37

17-25
-

28-37

17-25
-

28-37

73/57

67/54

5,5
2,2

6,7
2,3

bar
l
l

0,5
8
4,7

l
˚C
˚C
bar
bar

1,3

1,7

l
l/min
l/min
˚C
bar
bar
l/min

0,6
2
8
40 - 60
10
0,2
11,4

87
45
3
0,5
-

kg/h

73/57

67/54

73/57

°C
%
%

5,5
2,2

6,7
2,3

5,5
2,2

67/54

140/90
6,7
2,3

mm

3
Ø130

AC ... V
Hz

230
50

W
W
W
IP

80
100
120
X4D
Regulátor pro plynulou regulaci 24 V

kg
mm
mm
mm

36
850
440
360

tab. 4
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Pøedpisy

2

Pøedpisy

Pøi plánování a instalaci topné soustavy je nutno
dodrΩet v∂echny normy a pøedpisy pro zapojení
plynov∆ch spotøebièù, pitné vody, elektrick∆ch
zaøízení a pøipojení na komín platné v ÈR.
Pøístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou
urèeny v∆hradnì pro pøipojení na teplovodní topn∆
okruh a pro pøipojení na rozvod teplé uΩitné vody pøi
dodrΩení parametrù dle údajù v tabulce technick∆ch
hodnot.
Pøístroj nesmí b∆t vyuΩit jako zdroj tepla k ohøevu
roztokù jin∆ch neΩ voda nebo smìs vody a
protizámrazového prostøedku a rovnìΩ nesmí b∆t
pøístroj provozován jako zdroj páry.Pøístroj nesmí b∆t
konstrukènì upravován. Nesmí b∆t mìnìno vnitøní
elektrotechnické ovládání a automatika. Nesmí b∆t
mìnìny a vyøazovány pojistné a zabezpeèovací
prvky.
U pøístroje nesmí b∆t nastaven vy∂∂í v∆kon, neΩ je
uveden v nastavovacích tabulkách.
Instalaèní podmínky pro plynové kotle s v∆konem
do 50 kW
Pøi instalaci a pouΩívání plynového spotøebièe musí
b∆t dodrΩeny v∂echny pøedpisy ÈSN 0601008 èl. 21,
zejména:

ÈSN 33 2135 pouze v zónách 2 a 3. MontáΩ nad
vanou není v obvykl∆ch pøípadech dovolena.
Související normy
• ÈSN 07 0240 Teplovodní a parní kotle
• ÈSN 06 1008 PoΩární bezpeènost lokálních
spotøebièù a zdrojù tepla
• ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní
Projektování a montáΩ
• ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení pro ústøední
vytápìní a ohøívání uΩitkové vody
• ÈSN 38 6441 Odbìrná plynová zaøízení na
svítiplyn, na zemní plyn v budovách
• ÈSN 73 4201 Navrhování komínù a kouøovodù
• ÈSN 73 4210 Provádìní komínù a kouøovodù a
pøipojování spotøebièù paliv
• ÈSN 33 2180 Pøipojování elektrick∆ch pøístrojù a
spotøebièù
• ÈSN 38 6460 Pøedpisy pro instalaci a rozvod
propan - butanu v obytn∆ch budovách
• ÈSN 33 2000 - 7 ‰ 701 Elektrická zaøízení
Èást 7: Zaøízení jedno- úèelová ve zvlá∂tních
objektech
Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a
um∆vacím prostorem

• Plynov∆ spotøebiè obsluhujte dle pokynù v
návodu k obsluze.

• ÈSN 33 2000 - 3 Elektrická zaøízení
Èást 3: Stanovení základních charakteristik

• Obsluhu plynového spotøebièe smí provádìt
pouze dospìlé osoby, které jsou pouèené o
obsluze spotøebièe.

• ÈSN 33 2000 - 5 -51 Elektrická zaøízení
Èást 5: V∆bìr a elektrick∆ch zaøízení
Kapitola 51: V∂eobecné pøedpisy

• Plynov∆ spotøebiè smí b∆t bezpeènì pouΩíván v
prostøedí s vnìj∂ími vlivy normálními ve smyslu
ÈSN 33 2000-5 a ÈSN 33 2000-3. Za okolností
vedoucích k nebezpeèí pøechodného vzniku
nebezpeèí poΩáru nebo v∆buchu (napø. lepení
linolea, PVC apod.), musí b∆t plynov∆ spotøebiè
vèas pøed vznikem nebezpeèí vyøazen z provozu.

• ÈSN 32 2000 - 4 - 41 Elektrická zaøízení
Èást 4: Bezpeènost
Kapitola 41: Ochrana pøed úrazem elektrick∆m
proudem.

• Pøipojení plynového spotøebièe ke komínovému
sopouchu smí b∆t provedeno jen se souhlasem
kominického podniku dle ÈSN 73 4201 a
ÈSN 73 4210.
• Pøed montáΩí plynového spotøebièe musí mít
uΩivatel od plynárny povolení k pøipojení
plynového spotøebièe na plynovou pøípojku.
• Pøipojení plynového spotøebièe na komín, plyn a
el.sí» smí provádìt jen odborn∆ instalaèní závod.
• Plynov∆ spotøebiè je nutno umístit tak, aby visel
pevnì na nehoølavém podkladu, pøesahujícím
pùdorys plynového spotøebièe nejménì o
100 mm na v∂ech stranách
• Na plynov∆ spotøebiè a do vzdálenosti men∂í, neΩ
bezpeèná vzdálenost od nìho, nesmìjí b∆t
kladeny pøedmìty z hoølav∆ch hmot.
• Pøi instalaci spotøebièe v koupelnì, spr∂e nebo
um∆várnì respektujte ÈSN 33 2000-7-701. Kotel
má krytí (IP)X4D a mùΩe b∆t instalován ve smyslu
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Èeské technické normy vztahující se k naøízení
vlády è. 177/1997 Sb., kter∆mi se stanoví
technické poΩadavky na spotøebièe plynn∆ch
paliv:
• ÈSN EN 449 Spotøebièe spalující zkapalnìné
uhlovodíkové plyny. Spotøebièe k vytápìní pro
domácnost bez pøipojení ke kouøovodu (vèetnì
spotøebièù s difúzním katalytick∆m spalováním).
• ÈSN EN 625 Kotle pro ústøední vytápìní. Zvlá∂tní
poΩadavky na funkci ohøevu vody kombinovan∆ch
kotlù pro domácnost o jmenovitém tepelném
pøíkonu nejv∆∂e 70 kW.
• ÈSN EN 297 Kotle ústøedního topení na plynná
paliva. Provedení B11 a B11BS s atmosférick∆m
hoøáky se jmenovit∆m topn∆m pøíkonem nejv∆∂e
70 kW.
• ÈSN 60335-1: 1999 Bezpeènost elektrick∆ch
spotøebièù pro domácnost a podobné úèely
èást 1: V∂eobecné poΩadavky.
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Instalace

3

Instalace
Nebezpecí: Exploze!
B Pøed pracemi na plynovém pøístroji
vΩdy uzavøít plynov∆ kohout.

i

Instalaci, pøipojení k elektrické síti,
pøipojení plynu a odtahu spalin i uvedení
do provozu smí b∆t provedeno pouze
instalaèním podnikem, zaregistrovan∆m
u plynárenského resp.
elektrorozvodného podniku.

B Pøed instalací je tøeba získat stanovisko
plynárenského podniku.
B Kotel vestavìt pouze do uzavøeného teplovodního
systému. Minimální mnoΩství obìhové vody není
pro provoz potøebné.
B Otevøené topné systémy musí b∆t pøestaveny na
systémy uzavøené.
B Propláchnout topn∆ systém za úèelem odstranìní
neèistot a to v obou smìrech, nejlépe opakovanì.
B Pøed pøipojením kotle neopomeòte profouknout
plynové potrubí vedoucí ke kotli krátk∆m
odpu∂tìním plynu z dùvodu vyfouknutí neèistot z
plynového potrubí.
B Pøi tlakové zkou∂ce plynového potrubí uzavøít
plynov∆ kohout ke kotli, aby nedo∂lo k po∂kození
plynové armatury kotle.
B Po provedení tlakové zkou∂ky plynového potrubí
je nezbytné provést odlehèení tlaku v potrubí je∂tì
pøed otevøením plynového kohoutu pøed kotlem.
Zabráníte tak moΩn∆m ∂kodám na plynové
armatuøe kotle.
B Neinstalovat kotel v místech s vysokou vlhkostí,
spoleènì s praèkami a podobn∆mi stroji. Teplota
okolí kotle nesmí pøekroèit hodnotu 35 °C.
B V blízkosti kotle neskladovat v∆bu∂né, hoølavé a
lehce zápalné materiály a kapaliny.
B Na spotøebiè a do vzdálenosti men∂í, neΩ je
bezpeèná vzdálenost od nìho, nesmìjí b∆t
kladeny pøedmìty z hoølav∆ch hmot.
B Je doporuèeno pøed vstupem vratného okruhu
do kotle namontovat filtr topné vody.
B U kotlù ZWE pro okruh TUV v pøívodu ke kotli, je
doporuèeno zaøadit pojistn∆ ventil pro ochranu
vnitøních rozvodù a v∆mìníku proti pøípadn∆m
pøetlakov∆m rázùm (pøi pouΩití pákov∆ch baterií) a
nebo pøi neúmìrnì vysokém vstupním pøetlaku
uΩitné vody v objektu.
B Kotel je nutno umístit tak, aby vzdálenosti mezi
pøeru∂ovaèem tahu spalin a odtahu spalin od
obloΩení zárubní dveøí, trámù a podobn∆ch
prvkù (vèetnì potrubí z umìl∆ch hmot a jeho
izolace) nebyly men∂í neΩ 200 mm.
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B Po vybalení kotle zlikvidovat zbytky obalù a
polystyrénového obloΩení do tøídìného odpadu.
B U samotíΩn∆ch systémù je tøeba kotel pøipojit pøes
hydraulickou v∆hybku na stávající potrubní sí».
B NepouΩívat pozinkovaná topná tìlesa a potrubí.
Tím je zabránìno tvorbì plynu.
B Pøi pouΩití prostorového regulátoru nesmí b∆t na
topném tìlese v øídící místnosti namontován
Ωádn∆ termostatick∆ ventil.
B Hluk proudìní vody v topném systému mùΩe b∆t
odstranìn vestavbou pøepou∂tìcího ventilu
(pøíslu∂enství è. 687), resp. u dvojpotrubních
topení vestavbou trojcestného ventilu na
nejvzdálenìj∂í topné tìleso.
B Kotel je vhodn∆ pro instalace v systému topení s
umìlohmotn∆m potrubím (P.E.X., ...).
B KaΩdé topné tìleso vybavit odvzdu∂òovaèem
(manuálním nebo automatick∆m) a na nejniΩ∂ím
bodì systému umístit plnicí a vypou∂tìcí kohout.

i

K èi∂tìní nepouΩívat rozpou∂tìdla nebo
tìsnící prostøedky.

B Pro star∂í topné systémy a podlahová topení je
doporuèeno pouΩít antikorozní prostøedek.
B Pøi pouΩití prostøedkù ochrany topného systému
proti korozi mohou b∆t pouΩity pouze prostøedky
schválené pro pøístroje JUNKERS!
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Instalace

3.1

Volba místa instalace

Odtah spalin

Pøedpisy k místu instalace
Pro zaøízení do 50 kW platí ÈSN EN 483 a TPG80001
- Kotle na plynná paliva pro ústøední vytápìní.
B Dbát specifická ustanovení jednotliv∆ch zemí.
B Je nutné respektovat odstup stropu, nutné vìtrací
otvory a odstup plá∂tì, obr. 7.

3.2

2

≥300

≥600cm
≥100

B Zkontrolujte prùøez komínu dle ÈSN 73 4201,
ÈSN 06 1610 a ÈSN 73 4210, pøípadnì nechte
provést vyvloΩkování komínu, izolaci apd.
B Kouøovod musí b∆t z materiálù v provedení
vyhovujícím ÈSN (odtah spalin musí b∆t pevn∆,
øádnì utìsnìn∆, kontrolovateln∆,èistiteln∆, ...)

≥75

MontáΩ montáΩní pøipojovací
desky a závìsné li∂ty

Stanovit místo instalace kotle, pøitom dbát
následujících omezení:
• Maximální odstup od v∂ech nerovností povrchu,
jako hadic, potrubí, v∆stupkù zdí atd.
• Pøístupové podmínky pro údrΩbáøské práce
(pokud moΩno dodrΩet minimální odstup 50 mm
okolo kotle).

i
≥600cm

2
6 720 610 422-04.10

obr. 7

Vìtrací otvory pøi vestavbì do skøínì

Spalovací vzduch
K zábranì koroze musí b∆t spalovací vzduch prost∆
agresivních látek.
Za koroznì pùsobící platí halogenové uhlovodíky,
které obsahují chlorové nebo fluorové slouèeniny.
Tyto mohou b∆t obsaΩeny napø. v rozpou∂tìdlech,
barvách, lepidlech a pohonn∆ch plynech sprejù
a domácích èistících prostøedcích atd.
Povrchová teplota
Nejvy∂∂í povrchová teplota kotle je niΩ∂í neΩ 85˚C.
Tím nejsou podle TRGI resp. TRF nutná zvlá∂tní
bezpeènostní opatøení pro hoølavé konstrukèní
materiály a vestavn∆ nábytek. Je tøeba dbát
odli∂n∆ch pøedpisù jednotliv∆ch zemí.
Kotle na kapaln∆ plyn umístìné pod úrovní terénu
Kotel splòuje poΩadavky dle TRGI 1996 a
ÈSN 38 6440 pro instalaci pod úroveò terénu, pokud
je zabránìno pøívodu plynu s vypnutím plynového
spotøebièe elektro-mag. ventilem v domovní skøíni.
Doporuèujeme proto pøipojení modulu LSM 5, kter∆
souèinnost kotle s elektro-mag.ventilem pomùΩe
zajistit.
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Pro zapu∂tìní rozvodné skøínì je pod
kotlem nutno ponechat 200 mm
volného prostoru.

B Pøipojení instalaèního potrubí bez montáΩní desky
je nepøípustné.
B Pro pøipojení plynu je montáΩní deska vybavena
prùchodkou-vsuvkou s 3/4" vnìj∂ím závitem. Tuto
prùchodku je moΩno zamìnit za pøiloΩenou 1/2"
prùchodku, pro pøipojení na 1/2" plynové potrubí.
B Pøed zavì∂ením kotle neopomenout z montáΩní
desky a z pøípojn∆ch míst kotle odstranit ucpávky.
Mezi pøípojná místa vloΩte pøíslu∂ná tìsnìní, která
jsou v balení s kotlem.
Pøipevnìní na stìnu
B Pøipevnit a vyrovnat montáΩní ∂ablonu na
poΩadovaném místì.
B Vyvrtat díry pro upevòovací ∂rouby (Ø 8 mm).
B Zhotovit stìnov∆ prùraz pro pøíslu∂enství odtahu
spalin.

i

Odstraòte montáΩní ∂ablonu døíve neΩ
nainstalujete závìsnou li∂tu, montáΩní
pøipojovací desku a pøíslu∂enství.

B Závìsnou li∂tu pøipevnit na stìnu pomocí dvou
∂roubù pøiloΩen∆ch ke kotli.
B Pøipevnit na stìnu montáΩní pøipojovací desku
pomocí dodan∆ch ∂roubù a hmoΩdinek.
B Zkontrolovat vyrovnání závìsné li∂ty a montáΩní
pøipojovací desky a utáhnout ∂rouby.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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3.3

Instalace rozvodù

3.3.1 UΩitková voda
Jsou-li v∂echny kohouty uzavøeny, nesmí statick∆
tlak pøekroèit 10 bar.

320

V opaèném pøípadì:
B Vybavit systém redukèním ventilem.

240

=

738

=

Je-li souèástí systému u pøívodu uΩitkové vody
zpìtn∆ ventil nebo omezovaè tlaku:
B Namontovat pojistnou skupinu, která v pøípadì
pøetlaku v okruhu zajistí pøipojení na v∆tokové
zaøízení instalované na viditelném místì.

~ 120
~ 100

200

obr. 8
320
338

pomocná závìsná li∂ta
poloha elektrického v∆vodu ze stìny

200

30

~ 100

338

Potrubí uΩitkové vody a armatury musí b∆t
dimenzovány tak, aby v závislosti na vstupním
pøetlaku zaruèovaly dostateèn∆ prùtok v místech
odbìru.
V pøípadech, kdy by mohla uΩitná voda obsahovat
mechanické neèistoty, instalujte na vstupu filtr.
Pøi pouΩití potrubí z plastù je tøeba zaøadit na okruh
TUV kovové èásti potrubí délky 1,5 m mezi plastové
rozvody a montáΩní pøipojovací desku kotle a to jak
na stranì studené tak i teplé vody.
Spojitá regulace kotle automaticky reguluje v∆kon v
závislosti na odebíraném mnoΩství TUV a zaji∂»uje
rovnomìrnou teplotu teplé vody na v∆stupu z kotle
pro rùzná prùtoèná mnoΩství. Tím je moΩno
pøipojovat termostatické mísící baterie pro odbìrná
místa TUV a nebo provozovat kotel v reΩimu TUV i pøi
kolísavém a nízkém vstupním pøetlaku uΩitné vody.
3.3.2

Topení

Pøípoje vody a plynu
Pojistn∆ ventil topení
Tento má za úkol chránit topení a celou instalaci
proti moΩnému pøetlaku. Nastavení z v∆robního
podniku je dimenzováno tak, Ωe ventil zareaguje,
pokud tlak v obìhu dosáhne cca. 3 bar.

obr. 9

Nábìhov∆ a vratn∆ okruh topného systému
Doporuèuje se namontovat na nejniΩ∂ím místì
systému odpou∂tìcí a plnící kohout topné vody tak,
aby bylo moΩno pøi plnìní systému sledovat pøetlak
vody v systému a aby bylo umoΩnìno pøi
periodick∆ch kontrolách topného systému
provedení oboustranného proplachu potrubí.
RovnìΩ je doporuèeno namontovat pøed vstupem
vratného okruhu do kotle filtr topné vody. Pøi
závadách vznikl∆ch prùnikem zbytkù ze sváøení èi
kalù pùvodního topení nepøebírá JUNKERS
zodpovìdnost za vzniklé ∂kody na kotli.
Sifon pro jímání úkapù
Toto pøíslu∂enství øe∂í problém zachytávání úkapù
pojistn∆ch ventilù topení a pøívodu TUV. Sifon pro
jímání úkapù, se napojuje na odpadní potrubí.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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Potrubí a topná tìlesa
PouΩití pozinkovan∆ch potrubí se nedoporuèuje z
dùvodù moΩnosti v∆vinu plynù v topné vodì a
následné korozi.
Ochranné prostøedky proti zamrznutí a tìsnící
prostøedek potrubí
V topn∆ch systémech s nepravideln∆m provozem, u
kter∆ch je nebezpeèí zamrznutí, se doporuèuje
pøidat v pøedepsaném pomìru do systému ochrann∆
prostøedek ˆAntifogen A† nebo ˆFritherm 90†.
Tìsnící prostøedek, kter∆ se pøidává do topné vody,
mùΩe na základì praktick∆ch zku∂eností, vést k
problémùm (usazeniny) v tepelném v∆mìníku. Z
tohoto dùvodu jeho pouΩití nedoporuèujeme.
©kody, které vzniknou pøimísením tìsnících
prostøedkù do topné vody, nespadají do záruèních
závad.
Hluk proudìní vody v topném okruhu
Pøi pouΩití termostatick∆ch hlavic i u jednotliv∆ch
topn∆ch tìles topného okruhu mùΩe vzniknout
nepøíznivì vysoká rychlost proudìní topného média
s následkem ru∂iv∆ch hlukù.
Z toho dùvodu je doporuèeno provést v∆poètem
ovìøení dynamick∆ch pomìrù a v nutném pøípadì
nainstalovat pod montáΩní li∂tu kotle obtokov∆
ventil - Bypas (pøíslu∂enství è.687).

3.4

MontáΩ kotle
Varování: Dùsledkem neèistot
v potrubním systému mùΩe dojít
k po∂kození kotle.
B Pøi práci na plynov∆ch dílech a
rozvodech vΩdy uzavøete plynov∆
kohout.
B Propláchnout potrubní sí» za úèelem
odstranìní neèistot.

B Odstraòte obal a dbejte pøitom pokynù na balení.
Odstranit plá∂»

i

Plá∂» je zaji∂tìn proti neoprávnìnému
sejmutí jedním nebo dvìma ∂rouby
(mechanické zaji∂tìní).
B Plá∂» zajistìte vΩdy pomocí tìchto
∂roubù.

B Odstranit boèní pojistn∆ ∂roub vpravo.
B Stisknout aretaèní páèku smìrem dozadu.
B Smìrem dopøedu sejmout plá∂» kotle.

3.3.3 Pøípojka plynu
Pøívodní plynové potrubí musí b∆t dostateènì
dimenzováno pro napájení v∂ech pøipojen∆ch
spotøebièù dle technick∆ch pravidel a ÈSN.
Pøed agregát nainstalujte plynov∆ uzavírací kohout,
pøípadnì i regulaèní membránov∆ ventil.

3.

1.

2.
2.
4 377-15.2O

obr. 10
Pøíprava upevnìní
B Bezpodmíneènì stáhnout ochranné krytky ze
v∂ech pøípojek a nasadit originální tìsnìní dodaná
spolu s kotlem.
Zavìsit kotel
B Zaøízení postavit na montáΩní pøipojovací desku.

16
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B Zaøízení nadzvednout a podél stìny opìt spustit,
aby se zavìsilo na li∂tu.
B Zkontrolovat správnost usazení v∂ech tìsnìní na
montáΩní pøipojovací desce a utáhnout pøevleèné
matice trubkov∆ch pøípojù.

Kontrola pøípojù

Vodní pøípoje

Kouøovod smí b∆t proveden pouze
odborn∆m podnikem a to z materiálù a
v provedení vyhovujícím ÈSN. Odtah
spalin øádnì utìsnìte.

B Otevøít uzavírací ventil studené vody a naplnit
okruh teplé vody (zku∂ební tlak: max. 10 bar).
B Otevøít kohouty údrΩby pro nábìh a zpáteèku
topení a naplnit topn∆ systém.
B Odvzdu∂nit kotel pomocí vestavìného
rychloodvzdu∂òovaèe.
B Zkontrolovat tìsnost v∂ech rozpojovacích míst.

Nebezpecí: Pozor na odtah spalin!
DrΩák spalinového èidla nesmí b∆t
ohnut!

Odvzdu∂nìní systému
Na expanzní nádobì je namontován ruèní
odvzdu∂òovaè 27.2 a na èerpadle dodateènì
automatick∆ odvzdu∂òovaè 27.1.

Pøipojit spalinové potrubí

i

3.5

Motorická spalinová klapka mùΩe b∆t pouΩita v
kombinaci s LSM 5 a lze ji propojit s øídící deskou
kotle.
Kotel je vybaven automatickou ochranou proti
nesprávnému toku spalin. V pøípadì zapùsobení
pojistky vlivem zpìtného toku spalin dojde k
zablokování kotle a na displeji se rozsvítí údaj A4. Pøi
nahromadìní spalin v komoøe hoøáku se rozsvítí údaj
A2. Po cca 20 min. opakuje kotel automaticky start.
Tato pojistka nesmí b∆t odstranìna z provozu, nesmí
b∆t neodbornì opravována, nesmí b∆t pro opravu
pouΩito jin∆ch dílù neΩ JUNKERS a po kaΩdé opravì
musí servisní pracovník JUNKERS vΩdy zkontrolovat
její funkci. Kouøovod musí b∆t po celé délce
kontrolovateln∆ a èistiteln∆

B Naplnit topn∆ okruh na tlak 1 aΩ 2 bar.
B Otevøít oba odvzdu∂òovaèe, systém odvzdu∂nit.
B Ruèní odvzdu∂òovaè 27.2 na expanzní nádobì
zavøít.

i

Automatick∆ odvzdu∂òovaè 27.1 na
èerpadle musí zùstat otevøen∆.

B Topn∆ systém opìt naplnit na 1 aΩ 2 bar.
Informujte zákazníka
Povinností odborného pracovníka pøi seznamování
uΩivatele s obsluhou je tøeba i ukázat uΩivateli
doplòování, odvzdu∂òování jakoΩ i kontrolu tlaku
topné vody na manometru.
Plynové vedení
B Uzavøít plynov∆ kohout za úèelem ochrany
plynové armatury pøed ∂kodami zpùsoben∆mi
pøetlakem (max. pøetlak 150 mbar).
B Zkontrolovat plynové potrubí.
B SníΩit pøetlak.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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Elektrické zapojení

4

Elektrické zapojení
Nebezpecí: úrazu elektrick∆m
proudem!
B Pøed pracemi na elektrické instalaci
vΩdy odpojit kotel od elektrické sítì
(pojistka, jistiè).

V∂echny regulaèní, øídící a bezpeènostní prvky kotle
jsou propojeny k okamΩitému provozu
a odzkou∂eny.
Pøístroj je nutno pøipojit na sí» 230V - 50 Hz a propojit
s regulací, pøièemΩ sí»ov∆ pøípoj musí mít
samostatné ji∂tìní. V∂e se provádí v souladu s
platn∆mi ÈSN. V Ωádném pøípadì nesmí b∆t kotel
pøipojen na rozdvojku a prodluΩovací kabel.
B Kabel nechat vyènívat ze stìny min. 50 cm.
B Pro ochranu pøed støíkající vodou (IP) kabel vΩdy
vest kabelovou prùchodkou s odpovídajícím
prùmìrem díry, obr. 13.
B U dvoufázov∆ch sítí (IT-sí»):
Pro dostateèn∆ ionizaèní proud vestavìt mezi
vodiè N a pøipojení ochranného vodièe odpor (obj.
è. 8 900 431 516).

4.1

i

• Vhodné jsou následující typy kabelù:
– NYM-I 3 x 1,5 mm2
– CYKY 3 x 1,5 mm2/C pøípadnì
CYKY 3 x 1,0 mm2/C
Pozor: V Ωádném pøípadì nesmí b∆t
kotel pøipojen na rozdvojku a
prodluΩovací kabel.
Otevøít rozvádìè
B Clonu spodem vytáhnout a odejmout.

3

0

4

2

5

1

E

6 720 610 332-10.1R

obr. 11
B Vy∂roubovat ∂roub a kryt stáhnout smìrem
dopøedu.

Pøipojení kotle
3

0

Elektrické pøipojení musí odpovídat
platn∆m pøedpisùm pro elektroinstalace
v domácnostech.

4

2

5

1

E

B Ukostøení je bezpodmíneènì nutné.
B Pøi pouΩití pøipojení pomocí el. vidlice musí b∆t po
dokonèení instalace vidlice pøístupná.
B Elektrické pøipojení zrealizovat pomocí
rozpojitelného zaøízení s min. 3mm odstupem
kontaktù (napø. pojistky, jistièe).
• Pro ochranu pøed støíkající vodou (IP) kabel vΩdy
vést skrz kabelovou prùchodku s odpovídajícím
prùmìrem díry (obr. 13).
• Propojení a instalaèní práce a jejich bezpeènost
se provádí v souladu s platn∆mi ÈSN. Pøipojení na
sí» se uskuteèní pevn∆m pøívodem opatøen∆m
hlavním dvoupólov∆m spínaèem, jehoΩ rozpojené
kontakty jsou vzdáleny minimálnì 3 mm. Fázov∆
vodiè se pøipojuje na svorku L, nulov∆ vodiè na
svorku N a ochrann∆ vodiè (zelenoΩlut∆) na svorku
oznaèenou symbolem uzemnìní. Pokud se pro
sí»ové pøipojení pouΩije kabel se zástrèkou,
doporuèuje se dodrΩet zásadu umístìní fázového
kabelu (pøi pohledu ze pøedu od kolíkù) na prav∆
kolík. Souèasnì se doporuèuje provést kontrolu
rozvodu v zásuvce. Fáze vlevo, nulov∆ vodiè
vpravo a ochrann∆ vodiè na kolíku. Ochrann∆
vodiè nesmí b∆t pøeru∂en∆

18
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obr. 12
B Kabelovou prùchodku uøíznout podle prùmìru
kabelu.
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obr. 13
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B Kabel protáhnout tahov∆m odlehèením a pøipojit.
B Kabel zdrojového napìtí zajistit tahov∆m
odlehèením.
®íla pro zemnìní musí b∆t je∂tì volná, kdyΩ ostatní
jiΩ jsou napnuté.
L

Prostorov∆ regulátor pro plynulou regulaci 24 V
B Prostorov∆ regulátor pro plynulou regulaci
TR 100, TR 200 pøipojit dle vyobrazení:

N NS L S L R

4130-14.1R

obr. 15
B Pøi pouΩití regulátorù s beznapì»ov∆m kontaktem
se vyøadí funkce plynulé regulace v∆konu kotle.
Spínací hodiny
B Spínací hodiny DT1, DT2 pøipojit ke kotli v souladu
s dodan∆m instalaèním návodem.

obr. 14

4.2

Pøipojení regulátoru topení,
dálkového ovládání nebo spínacích
hodin

Ekvitermní regulátor napø. TA 211 E
B Pøipojit v souladu s instalaèním návodem
pøíslu∂ného regulátoru pøípadnì doplnit vhodn∆m
dálkov∆m ovládáním (napø. TW 2, TFQ 2 T/W).

4.3

Pøipojení zásobníku

Zásobníky JUNKERS s èidlem NTC se pøipojují
pøímo na øídící desku zaøízení. Kabel vèetnì
konektoru je pøiloΩen k zásobníku.
B Vylomit umìlohmotn∆ jaz∆èek.
B VloΩit kabel NTC zásobníku.
B Konektor zasunout do øídící desky.

1 2 4 7 8 9

4151-48.10R

obr. 16
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Uvedení do provozu

5

Uvedení do provozu

obr. 17

5.1

8.1
14
15.1
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367

Uvedení do provozu musí b∆t provedeno v∆robcem
zaøízení nebo jím povìøen∆m odborn∆m servisem.
Pøed zapálením hoøáku svìdomitì vyèistit místnost
umístìní kotle od stavebních zbytkù.
Nasávané zbytky izolace, vrtná dr» atd. mohou
zpùsobit zasazení kotle a po∂kození hoøáku.
Pokud provádíme v blízkosti kotle práce, pøi kter∆ch
dochází k znaènému vzniku (rozvíøení) prachu, je
vΩdy tøeba kotel vypnout, zejména pøi brou∂ení
sádrokartonov∆ch materiálù.
V pøípadì poruchy zaøízení zapøíèinìné
neèistotami v okolí kotle, JUNKERS nepøebírá
záruky a odpovìdnost.

i

20

manometr
Nálevkov∆ sifon (pøíslu∂enství)
V∆tok z pojistného ventilu
Tlaèítko pro odblokování poruchy
Hlavní vypínaè
Regulátor teploty topné vody
Kohouty údrΩby nábìhového a zpìtného potrubí
Pøípoj TUV
Plynov∆ kohout (ventil)
pøípoj studené vody R1/2"
Samolepící typov∆ ∂títek kotle
Regulátor teploty teplé vody
Displej
Indikace provozu hoøáku
Kontrolka pøipojení k síti
tlaèítko ˆKominík†
Servisní tlaèítko
ECO - tlaèítko

Dle typového ∂títku (pozice 295) a
nastaven∆ch parametrù se vyplní a na
viditelném místì vylepí pøiloΩené
bezpeènostní ∂títky. Obdobnì se vyplní
i protokol o uvedení do provozu
(viz. strana 39).

Pøed uvedením do provozu

Varování: Provoz bez vody v topném
systému mùΩe mít za následek
po∂kození zaøízení!
B Kotel ZWE neprovozovat bez
pøipojené TUV.
B Otevøít ventily topného systému (170),
pøed tím, neΩ bude systém plnìn
vodou.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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B Otevøít uzavírací ventil studené vody (173) a
systém ze strany uΩitkové vody odvzdu∂nit.
B Nastavit vstupní tlak expanzní nádoby na
statickou v∆∂ku topného systému (viz strana 24).
B Otevøít ventily topn∆ch tìles.
B Otevøít kohouty údrΩby (170).
B Topn∆ systém pomalu naplnit na 1-2 bar.
B Odvzdu∂nit topná tìlesa.
B Ruèní odvzdu∂òovaè 27.2 na expanzní nádobì
zavøít.

5.3

Zapnutí topení

B Pootoèit regulátor teploty
, aby se pøizpùsobila
nábìhová teplota topnému systému:
– poloha E : nastavení nábìhové nízké
(ekonomické) teploty (cca. 75 ˚C)
– Topení pro nábìhové teploty do 90˚C: poloha
max (viz. strana 24, †Zru∂ení nízkoteplotního
omezení‡).
Pøi provozu hoøáku svítí kontrolka (363) èervenì.

Automatick∆ odvzdu∂òovaè 27.1 na
èerpadle musí zùstat otevøen∆.

i

B Topn∆ systém opìt naplnit na 1-2 bar.
B Zkontrolovat, zda druh plynu uveden∆ na ∂títku
odpovídá plynu odebíranému.
B Otevøít plynov∆ kohout (172).

obr. 19

5.2

5.4

Vypnutí/zapnutí kotle

Zapnutí
B Kotel zapnout hlavním vypínaèem (135) do polohy
(I).
Kontrolka (364) svítí zelenì a na displeji se bude,
po testování kotle, zobrazovat nábìhová teplota
topné vody.

6 720 610 333-05.1O

Regulace topení

B Regulátor teploty místnosti (TR...) nastavit na
poΩadovanou teplotu místnosti.

20°C
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25

30
5
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obr. 20

obr. 18

i

Po zapnutí se na cca. 10 s
zobrazí P1 do P6.

Vypnutí
B Kotel vypnout hlavním vypínaèem (135) do
polohy (0).
Kontrolka zhasne. Spínací hodiny (pokud jsou k
dispozici) se po uplynutí záloΩního chodu zastaví.
Nebezpecí: úrazu elektrick∆m
proudem!
B Pøed pracemi na elektrické instalaci
vΩdy odpojit kotel od elektrické sítì
(pojistka, jistiè).
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21

Uvedení do provozu

5.5

Kotle s nepøímo ohøívan∆m
zásobníkem: Nastavení teploty TUV
Varování: nebezpeèí opaøení!
B V normálním provozu nenastavovat
teplotu vy∂∂í jak 60˚C.
B Teploty do 70˚C nastavit pouze
krátkodobì za úèelem tepelné
dezinfekce.

5.6

Teplota TUV (u ZWE)

Teplota TUV mùΩe b∆t nastavena regulátorem
teploty
v rozsahu cca. 40˚C aΩ 60˚C.
Nastavená teplota nebude na displeji zobrazena.

Zásobník bez vlastního regulátoru teploty (s
èidlem NTC)
B Nastavit teplotu teplé vody na regulátoru teploty
zaøízení.
U zásobníku s teplomìrem je teplota vody
indikována na zásobníku.

6 720 610 333-07.1O

obr. 22
Poloha regulátoru

Teplota vody

Lev∆ doraz

cca. 40˚C



cca. 55˚C

Prav∆ doraz

cca. 60˚C

tab. 6
6 720 610 333-07.1O

obr. 21
Poloha regulátoru

Teplota teplé vody

Lev∆ doraz

cca. 10˚C
(Ochrana proti mrazu)



cca. 60˚C

Prav∆ doraz

cca. 70˚C

tab. 5
Tlaèítko-ECO
Volba mezi komfortním COM a úsporn∆m ECO
reΩimem: Stisknout a drΩet tlaèítko ECO
, na
displeji se objeví - - a tlaèítko ECO
po uvolnìní
svítí.

Tlaèítko-ECO
Volba mezi komfortním COM a úsporn∆m ECO
reΩimem: Stisknout a drΩet tlaèítko ECO
, na
displeji se objeví - - a tlaèítko ECO
po uvolnìní
svítí.
Komfortní provozní reΩim, tlaèítko (ECO) nesvítí
(nastavení z v∆roby)
Kotel udrΩuje teplotu TUV na nastavené hodnotì.
Tím je dána krátká èekací doba pøi odbìru uΩitkové
vody. Z toho dùvodu kotel zapíná i v dobì, kdy se
Ωádná voda neodebírá.
Úsporn∆ provozní reΩim, tlaèítko (ECO) svítí
Kotel neudrΩuje teplotu TUV v kotli na nastavené
hodnotì. Pøednostní sepnutí pøípravy TUV v∂ak
zùstává aktivní a pøi odbìru TUV se provede ohøev
na Ωádanou teplotu.

Komfortní provozní reΩim, tlaèítko (ECO) nesvítí
(nastavení z v∆roby)
Pøi komfortním provozu COM je upøednostnìn
zásobník. Nejprve je ohøáta voda v zásobníku na
nastavenou teplotu a poté pøejde zaøízení do
provozu topení.
Úsporn∆ provozní reΩim, tlaèítko (ECO) svítí
V ekonomickém provozu ECO støídá zaøízení topn∆
reΩim kaΩd∆ch 12 minut mezi topn∆m provozem a
ohøevem do zásobníku.
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Uvedení do provozu

5.7

Letní provoz
(pouze pøíprava TUV)

B Nastavení regulátoru teploty
pøístroje
poznaète.
B Regulátor teploty
na pøístroji otoète
zcela
vlevo.
Topení je vypnuto. Zùstává v provozu ohøev teplé
vody a el. pøipojení spínacích hodin.
Varování: Nebezpeèí zamrznutí topného
systému. V letním reΩimu je aktivní jen
ochrana proti zamrznutí pøístroje.

5.8

Ochrana proti zamrznutí

Ochrana proti zamrznutí topného systému:
B Nechte zapnuté topení, regulátor teploty
nastavte
minimálnì na 1.
Ochrana proti zamrznutí zásobníku TUV:
B Regulátor teploty
otoète na lev∆ doraz (10 ˚C).

5.10 Hlídaè odtahu spalin
Pøi úniku spalin odstaví elektronika kotel z provozu.
Na displeji se zobrazí hlá∂ení A4 . Po 20-ti minutách
se kotel automaticky opìt nastartuje.
B Pøi uvádìní kotle do provozu zkontrolujte hlídaè
odtahu spalin (viz. kapitola 8.1).
Pøi èastém vypínání:
B Povìøit oprávnìn∆ servis kontrolou kotle, resp.
kontrolou odtahu spalin.

5.11 Ochrana blokování èerpadla

i

Tato funkce zabraòuje zatuhnutí èerpadla
topení po del∂í provozní pøestávce.

Po kaΩdém vypnutí èerpadla následuje naèítání èasu
za úèelem krátkého protoèení èerpadla ve 24
hodinov∆ch intervalech.

Pøi vypnutém topení:
B Do topné vody pøimíchat prostøedek proti
zamrznutí FSK, Schilling Chemie (podíl 20%50%), Antifrogen N v pøedepsaném pomìru
(ochrana proti zamrznutí jen topného systému).

5.9

i

Poruchy
Pøehled poruch najdete v tabulce na
stranì 36.

Bìhem provozu se mohou vyskytnout poruchy.
Displej indikuje poruchu a tlaèítko
mùΩe blikat.
Pokud tlaèítko
bliká:
B Tlaèítko
drΩet stisknuté, dokud se na displeji
neobjeví - -.
Kotel se opìt uvede do provozu a na displeji je
zobrazena nábìhová teplota.
Pokud tlaèítko

nebliká:

B Kotel vypnout a opìt zapnout.
Kotel se opìt uvede do provozu a na displeji je
zobrazena nábìhová teplota.
Pokud nelze poruchu odstranit:
B Obrátit se na odborn∆ podnik nebo zákaznick∆
servis a nahlásit poruchu.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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Individuální nastavení

6.1

Mechanické nastavení

6.1.1 Kontrola objemu expanzní nádoby
Následující diagramy umoΩòují pøibliΩn∆ odhad, zda
vestavìná expanzní nádoba dostaèuje, nebo zda je
potøebná dodateèná expanzní nádoba (ne pro
podlahové topení).
Pro zobrazené charakteristiky byly zohlednìny
následující klíèové údaje:
• 1% vodní pøedlohy v expanzní nádobì nebo 20%
jmenovitého objemu v expanzní nádobì
• Diference pracovního tlaku pojistného ventilu
0,5 bar (odpovídá normì)
• Pøedtlak expanzní nádoby odpovídá statické
v∆∂ce systému nad kotlem
• Maximální provozní pøetlak: 3 bar.
tv ( °C )
90
B

6.1.2 Nastavení teploty nábìhu
Teplota nábìhu mùΩe b∆t nastavena v rozsahu od
45˚C do 90˚C.
Nízkoteplotní omezení
Regulátor teploty
je z v∆roby omezen∆ v poloze E
na max. teplotu nábìhu 75˚C.
Nastavení topného v∆konu kotle na vypoètenou
spotøebu tepla není nutné, nebo» ve spojení
s pokojov∆m termostatem JUNKERS nebo
s ekvitermní regulací JUNKERS se tak dìje
automaticky dle okamΩit∆ch potøeb vytápìného
objektu.
Zru∂ení nízkoteplotního omezení
U topn∆ch systémù s poΩadovanou vy∂∂í nábìhovou
teplotou z kotle lze nízkoteplotní omezení zru∂it
a nastavit na projektem stanovenou vy∂∂í
nábìhovou teplotu topného systému.
B ©roubovákem sejmout Ωluté víèko regulátoru
teploty.

80
75
70
60
55
50
40
6 720 610 332-27.1O

A

30

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
VA ( l )
6 720 610 421-07.1O

0

obr. 23
I
II
III
IV
V
A
B
tV
VA

Pøetlak 0,2 bar
Pøetlak 0,5 bar
Pøetlak 0,75 bar (nastavení z v∆roby)
Pøetlak 1,0 bar
Pøedtlak 1,3 bar
Pracovní rozsah expanzní nádoby
Potøeba dodateèné expanzní nádoby
Nábìhová teplota
Objem systému v litrech

B V mezních oblastech: zjistit pøesnou velikost
nádoby dle normy.
B Pokud prùseèík leΩí vpravo vedle køivky: instalovat
dodateènou expanzní nádobu.

24

obr. 24
B ®luté víèko otoèené o 180˚ opìt nasadit (v∆stupek
musí smìøovat dovnitø).
Teplota nábìhu jiΩ není omezována.
Pozice

Nábìhová teplota

1
2
3
4
5
E
max

cca. 45˚C
cca. 51˚C
cca. 57˚C
cca. 63˚C
cca. 69˚C
cca. 75˚C
cca. 87˚C

tab. 7
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6.1.3

Zmìna charakteristiky èerpadla topení
Pokud je nìkolik èerpadel topení
zapojeno sériovì (za sebou), je tøeba
hydraulického rozpojení.

i

B Otáèky èerpadla topení lze zmìnit pøepínaèem na
svorkovnici èerpadla.

H

(bar)

0,5
0,4

6.2

6.2.1 Obsluha øídicí jednotky Bosch Heatronic
Bosch Heatronic umoΩòuje komfortní nastavení a
kontrolu mnoha funkcí kotle.
Tento popis se omezuje pouze na funkce potøebné k
uvedení do provozu.
Podrobn∆ popis najdete v servisní knize pro
odborníka.

2

III

0,3
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obr. 25

Q

1

I

0,1

I
II
III
H

5

II

0,2

0

Nastavení øídicí jednotky
Bosch Heatronic

Charakteristika polohy spínaèe I
Charakteristika polohy spínaèe II
Charakteristika polohy spínaèe III
Zbytková èerpací v∆∂ka za kotlem
(zahrnuje i tlakovou ztrátu kotle)
MnoΩství obìhové vody

obr. 26 Pøehled ovládacích prvkù (v∆chozí poloha
regulátorù pro nastavování servisních
funkcí)
1
2
3
4
5

Servisní tlaèítko
Tlaèítko ˆKominík†
Regulátor teploty topné vody
Regulátor teploty TUV
Displej

Volba servisní funkce:
Pøed nastavováním servisních funkcí je nutno dát
regulátory teplot do v∆chozí polohy regulátorù pro
nastavování servisních funkcí (viz obr. 26), tzn.
Regulátor teploty topné vody otoèit doprava na bod
E, regulátor teploty TUV otoèit téΩ doprava na bod
oznaèen∆ èern∆m puntíkem / odpovídá teplotì
55 ˚C (u ZWE) nebo 60 ˚C (u zásobníkù TUV).

i

Zapamatujte si polohy regulátorù
teploty
a
. Otoète regulátory po
nastavení do v∆chozí polohy.

Servisní funkce jsou rozdìleny do dvou rovin:
1. rovina obsahuje servisní funkce do 4.9, 2. rovina
obsahuje servisní funkce od 5.0.
B K volbì servisní funkce 1. roviny: nastavit
regulátory teplot do v∆chozí polohy regulátorù pro
nastavování servisních funkcí, stisknout a drΩet
tlaèítko
dokud se na displeji neobjeví - -.
B K volbì servisní funkce 2. roviny: nastavit
regulátory teplot do v∆chozí polohy regulátorù pro
nastavování servisních funkcí (viz obr. 26),
stisknout a souèasnì drΩet tlaèítka
a
dokud
se na displeji neobjeví = =.
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B Pro volbu servisní funkce otáèet regulátorem
teploty
.

Servisní funkce

Index

Zpùsob spínání èerpadla

2.2

Omezení poètu cyklù
sepnutí

2.4

Max. teplota nábìhu

2.5

Diference spínání

2.6

Max. topn∆ v∆kon

5.0

B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

, dokud displej

Viz.
strana

26
27
27
28
28

6 720 610 332-32.1O

obr. 27
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.2.
Po krátké dobì ukazuje displej nastaven∆ zpùsob
spínání èerpadla.

tab. 8
Nastavení hodnoty
B Pro nastavení hodnoty toèit regulátorem
teploty
.
B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
UloΩení hodnoty
B 1. rovina: stisknout a drΩet tlaèítko
, dokud
displej neukazuje [ ].
B 2. rovina: souèasnì stisknout a drΩet tlaèítka
, dokud displej neukazuje [ ].
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obr. 28
a

Po ukonèení v∂ech nastavení
B Teplotní regulátory
hodnoty.
6.2.2

i

a

vrátit na pùvodní

Volba zpùsobu spínání èerpadla pro
provoz topení (servisní funkce 2.2)
Pøi pøipojení ekvitermního regulátoru je
automaticky nastavován zpùsob
spínání èerpadla 3.

B Otáèet regulátorem teploty
, dokud se na
displeji neobjeví poΩadované èíslo zpùsobu
spínání 1 aΩ 3.
Displej i tlaèítko
blikají.
B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
B Stisknout a drΩet tlaèítko
dokud displej
neukazuje [ ].
Zpùsob spínání je uloΩen v pamìti.

MoΩná nastavení jsou:
• Zpùsob spínání 1 pro topné systémy bez
regulace.
Èerpadlo je spínáno regulátorem teploty nábìhu
topení.
• Zpùsob spínání 2 (nastavení z v∆robního
podniku) pro topné systémy s prostorov∆m
regulátorem.
Pro topné systémy s prostorov∆m regulátorem.
Èerpadlo bìΩí dále, regulátor teploty nábìhu
topení spíná pouze plyn. Externí prostorov∆
regulátor spíná plyn a èerpadlo topení.
Dobìh èerpadla èiní 3 minuty.

6 720 610 332-34.1O

obr. 29
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.

• Zpùsob spínání 3
pro topné systémy s ekvitermním regulátorem
topení.Regulátor spíná èerpadlo. Pøi letním
provozu bìΩí èerpadlo pouze pøi pøípravì teplé
vody v zásobníku (u ZSE).
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6.2.3

Omezení poètu cyklù sepnutí
(servisní funkce 2.4)
Omezení poètu cyklù sepnutí mùΩe b∆t nastaveno v
rozsahu od 0 - 15 min (seøízení z v∆robního podniku:
3 minuty).
Nejkrat∂í moΩné èasové rozmezí spínání èiní
1 minutu (doporuèené u jednotrubkov∆ch
a vzduchov∆ch vytápìní).
Pøi 0 je naèítání èasov∆ch impulsù vypnuto.

B Stisknout a drΩet tlaèítko
dokud displej
neukazuje [ ].
Zpùsob spínání je uloΩen v pamìti.

6 720 610 332-34.1O

i

Pøi pøipojení ekvitermního regulátoru
není tøeba na kotli provádìt Ωádná
nastavení.
Omezení poètu cyklù sepnutí je
optimalizováno regulátorem.

obr. 32
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.
6.2.4

B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

, dokud displej

Nastavení max. teploty nábìhu (servisní
funkce 2.5)
Maximální teplotu nábìhu lze nastavit v rozmezí od
45˚C do 90˚C (nastavení z v∆robního podniku).
B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

, dokud displej
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obr. 30
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.4.
Po krátkém èase ukazuje displej nastavené
omezení poètu cyklù sepnutí.

6 720 610 332-32.1O

obr. 33
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.5.
Po krátkém èase ukazuje displej nastavenou
nábìhovou teplotu.
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obr. 31
B Otáèet regulátorem teploty
tak, aby displej
ukazoval poΩadovanou hodnotu omezení poètu
cyklù sepnutí 0 a 15.
Displej i tlaèítko
blikají.
B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
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obr. 34
B Otáèet regulátorem teploty
dokud displej
neukazuje poΩadovanou nábìhovou teplotu od 45
do 90.
Displej i tlaèítko
blikají.
B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
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B Stisknout a drΩet tlaèítko
dokud displej
neukazuje [ ].
Zpùsob spínání je uloΩen v pamìti.

B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
B Stisknout a drΩet tlaèítko
dokud displej
neukazuje [ ].
Zpùsob spínání je uloΩen v pamìti.

6 720 610 332-34.1O

obr. 35
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.
6.2.5

i

Nastavení diference spínání
(servisní funkce 2.6)
Pøi pøipojení ekvitermního regulátoru je
diference spínání pøevzata regulátorem.
Nastavení na kotli není tøeba.

Diference spínání je dovolená odchylka od
nastavené poΩadované nábìhové teploty. MùΩe b∆t
nastavena v krocích po 1 K. Rozsah nastavení je
mezi 0 a 30 K (nastavení z v∆robního podniku: 0 K).
Minimální teplota nábìhu èiní 45˚C.
B Vypnout omezení poètu cyklù sepnutí (nastavení
0., viz. kapitola 6.2.3).
B Stisknout a drΩet tlaèítko
, dokud displej
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.
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obr. 38
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.
6.2.6

Nastavení topného v∆konu
(servisní funkce 5.0)
Topn∆ v∆kon lze mezi min. topn∆m v∆konem a
jmenovit∆m topn∆m v∆konem omezit na specifickou
potøebu tepla.

i

I pøi omezeném topném v∆konu je pøi
odbìru teplé vody k dispozici pln∆
tepeln∆ v∆kon.

Z v∆robního podniku je nastaven jmenovit∆ tepeln∆
v∆kon, indikace na displeji je 99.
B Tlaèítko
a
souèasnì stisknout a drΩet,
dokud displej neukazuje = =.
Tlaèítka
a
svítí.
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obr. 36
B Otáèet regulátorem teploty
dokud displej
neukazuje 2.6.
Po krátkém èase ukazuje displej nastavenou
diferenci spínání.

obr. 39
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 5.0.
Po krátké dobì ukazuje displej nastavenou
hodnotu topného v∆konu v procentech (99. =
jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon).
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obr. 37
B Otáèet regulátorem teploty
dokud displej
neukazuje poΩadovanou diferenci spínání mezi 0 a
30.
Displej i tlaèítko
blikají.
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obr. 40
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B Topn∆ v∆kon v kW a pøíslu∂n∆ index vyèíst z
tabulek pro nastavení topného v∆konu (viz.
strana 37 nebo 37).
B Otáèet regulátorem teploty
dokud displej
neukazuje poΩadované charakteristické èíslo.
Displej a tlaèítka
a
blikají.
B Zmìøit prùtok plynu a porovnat s údaji u indexu.
Pøi odchylkách zkorigovat index!
B Hodnotu zaznamenat do pøiloΩeného protokolu o
uvedení do provozu (viz. strana 38).
B Stisknout a drΩet tlaèítko
a
dokud displej
nezobrazí [ ].
Zpùsob spínání je uloΩen v pamìti.

6.2.7

Odeètení hodnot z Bosch Heatronic

V pøípadì opravy toto znaènì zjednodu∂uje
nastavení.
B Odeèíst nastavené hodnoty (viz. tabulka 9) a
zaznamenat do protokolu o uvedení do provozu.
Po odeètení:
B Teplotní regulátory
hodnotu.

1

4

opìt nastavit na pùvodní

2

6 720 610 332-56.1O

3

6 720 610 332-52.1O

obr. 42

obr. 41
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.
Servisní funkce
Zpùsob spínání
èerpadla

Omezení poètu
cyklù sepnutí

Jak odeèíst?

2.2

(3) otáèet, dokud (4)
neukazuje 2.2. Èekat,
aΩ se (4) zmìní. Èíslo
zaznamenat.

2.4

(3) otáèet, dokud (4)
neukazuje 2.4. Èekat,
aΩ se (4) zmìní. Èíslo
zaznamenat.

Stisknout (2), dokud (4)
neukazuje ‰ ‰ .
Max. teplota
nábìhu

Diference spínání

Max. topn∆
v∆kon

2.5

(3) otáèet, dokud (4)
neukazuje 2.5. Èekat,
aΩ se (4) zmìní. Èíslo
zaznamenat.

2.6

(3) otáèet, dokud (4)
neukazuje 2.6. Èekat,
aΩ se (4) zmìní. Èíslo
zaznamenat.

5.0

Stisknout (1) a (2),
dokud (4) neukazuje
==.

(3) otáèet, dokud (4)
neukazuje. Èekat, aΩ se
(4) zmìní. Èíslo
zaznamenat.

(2) stisknout, dokud (4)
neukazuje ‰ ‰.

Stisknout (1) a (2),
dokud (4) neukazuje
= =.

tab. 9
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7

Seøízení plynu dle místních podmínek

7.1

Nastavení plynu

7.1.2

Zejména po pøestavbì na jin∆ druh plynu musí b∆t
zkontrolováno, resp. seøízeno nastavení mnoΩství
plynu pro min. a max. tepeln∆ v∆kon.
V∆robce kotle provádí následující nastavení:
• Zemní plyn: kotle na zemní plyn jsou ve v∆robním
podniku seøízeny na Wobbe-index = 14,9 kWh/m 3
a pøipojovací pøetlak = 20 mbar a zaplombovány.

Metoda nastavení tlaku na tryskách

Tlak na tryskách pøi max. topném v∆konu (pro
ohøev teplé vody - dále jen TV)
B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

, dokud displej

Pro nastavení plynu pouΩijte 5mm
∂irok∆ ∂roubovák bez magnetického vlivu.

i

Jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon mùΩe b∆t nastaven dle
metody tlaku na tryskách nebo volumetrickou
metodou. Pro oba zpùsoby seøízení je tøeba
U-trubkov∆ manometr.
Metoda nastavení tlaku na tryskách je èasovì ménì
nároèná, proto má b∆t uplatnìna pøednostnì.
Nastavovat vΩdy maximální topn∆ v∆kon a potom
minimální topn∆ v∆kon.
7.1.1

6 720 610 332-32.1O

obr. 44
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.0.
Po krátké dobì je zobrazen nastaven∆ provozní
reΩim (0. = normální provoz).

Pøíprava

B Odejmout plá∂» (viz. kapitola 3.4).
B Vy∂roubovat tìsnící ∂roub (3) a pøipojit U-trubkov∆
manometr.

6 720 610 332-60.1O

obr. 45
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.
(= jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon pro TV).
Displej i tlaèítko
blikají.

!
$ !
$ "

%

$ #

6 720 610 332-61.1O

obr. 46
B Odstranit zaplombovan∆ kryt (viz. obr. 43) nad
obìma seøizovacími ∂rouby plynu.
B Pro ˆmax† zvolit tlak na trysce (mbar) z tabulky na
str. 37. Seøizovacím ∂roubem (63) nastavit tlak na
tryskách. Otáèení doprava znamená více plynu,
otáèení doleva ménì plynu.

6 7 2 0 6 1 0 8 8 9 -7 0 .1 R

obr. 43
3
7
63
64
65
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mìøící hrdlo tlaku na tryskách
mìøící hrdlo pøipojovacího tlaku plynu
∂roub pro seøízení max.tlaku
∂roub pro seøízení min.tlaku
zaplombovan∆ kryt
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Tlak na tryskách pøi min. v∆konu
(pro TV)
B Otáèet regulátorem teploty
doleva, dokud
displej neukazuje 1. (= min. jmenovit∆ tepeln∆
v∆kon pro TV).
Displej i tlaèítko
blikají.

B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

, dokud displej

6 720 610 332-32.1O

obr. 49
6 720 610 332-63.1O

obr. 47
B Pro ˆmin† zvolit tlak na trysce (mbar) z tabulky na
str. 37. Seøizovacím ∂roubem (64) nastavit tlak na
tryskách.

B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.0.
Po krátké dobì je zobrazen nastaven∆ provozní
reΩim (0. = normální provoz).

B Nastavené min. a max. hodnoty zkontrolovat,
resp. zkorigovat.
Pøipojovací tlak
B Vypnout plynov∆ závìsn∆ kotel a uzavøít plynov∆
kohout. Sejmout U-trubkov∆ manometr a pevnì
utáhnout tìsnící ∂roub (3).

6 720 610 332-60.1O

obr. 50
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.
(= max. jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon pro TV).
Displej i tlaèítko
blikají.

6 720 610 332-61.1O

obr. 51
B Zkontrolovat potøebn∆ pøipojovací pøetlak.
obr. 48
B Vy∂roubovat 2 upevòovací ∂rouby skøíòky
rozvádìèe a skøíòku rozvádìèe sklopit smìrem
dolù.
B Vy∂roubovat tìsnící ∂roub (7) a pøipojit U-trubkov∆
manometr na mìøící hrdlo. (viz obr. 43).
B Otevøít plynov∆ kohout a zapnout plynov∆ závìsn∆
kotel.

– U zemního plynu má b∆t tlak mezi 17 aΩ
25 mbar.
– U kapalného plynu je na typovém ∂títku
uvedena hodnota.

i

Pøi tlaku niΩ∂ím neΩ 17 mbar resp.
vy∂∂ím neΩ 25 mbar nesmí b∆t
provádìna jakákoliv nastavení ani
zprovoznìní kotle. Je tøeba zjistit pøíèinu
a odstranit chybu. Pokud toto není
moΩné, uzavøít pøívod plynu a
vyrozumìt plynárnu.

Opìtovné nastavení manuálního provozního
reΩimu
B Regulátor teploty
otáèet úplnì doleva, dokud
displej neukazuje 0. (= normální provoz).
Displej i tlaèítko
blikají.

6 720 610 935 CZ (02.12)
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B Stisknout a drΩet tlaèítko
, dokud displej
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.
B Teplotní regulátory
a
vrátit na pùvodní
hodnoty.
Displej ukazuje teplotu nábìhu.
B Pøi neobvyklém tvaru plamene provést kontrolu
trysek.
B Vypnout plynov∆ závìsn∆ kotel, uzavøít plynov∆
kohout, odejmout U-trubkov∆ manometr a pevnì
za∂roubovat tìsnící ∂roub (7).
B Nasadit a zaplombovat kryt seøizovacích ∂roubù
plynu.
Pozor: Po nastavení a seøízení kotle
musí b∆t nalepeny na vnitøní èást
kotle, vedle v∆robního ∂títku,
pøiloΩené ∂títky s bezpeènostními
upozornìními, s urèením druhu plynu
a s nastaven∆mi hodnotami.
7.1.3 Volumetrická metoda nastavení
Pøi napájení smìsí kapalného plynu/vzduchu v
spotøebních ∂pièkách zkontrolovat nastavení dle
metody nastavení tlaku na tryskách.
B U plynárny zjistit Wobbe-index (Wo) a spalné teplo
(Ho), resp. provozní v∆høevnost (HuB).

i

Pro dal∂í postup nastavení musí b∆t
kotel v ustáleném stavu (provozní doba
5 minut).

B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.0.
Po krátké dobì je zobrazen nastaven∆ provozní
reΩim (0. = normální provoz).

6 720 610 332-60.1O

obr. 53
B Otáèet regulátorem teploty
dokud se na
displeji neobjeví 2.
(= jmenovit∆ tepeln∆ v∆kon (teplá voda).
Displej i tlaèítko
blikají.

6 720 610 332-61.1O

obr. 54
B Odstranit zaplombovan∆ kryt (viz. obr. 43) nad
obìma seøizovacími ∂rouby plynu.
B Pro ˆmax.† zvolit prùtok (l/min) z tabulky na
str. 37. Prùtoèné mnoΩství plynu nastavit pøes
plynomìr pomocí stavìcího ∂roubu plynu (63).
Otáèení doprava znamená více plynu, otáèení
doleva ménì plynu.

Prùtok pøi max. topném v∆konu

Prùtok pøi min. topném v∆konu

B Stisknout a drΩet tlaèítko
neukazuje [ ].
Tlaèítko
svítí.

B Otáèet regulátorem teploty
do leva, dokud
displej neukazuje 1. (= min. jmenovit∆ tepeln∆
v∆kon pro TV).
Displej i tlaèítko
blikají.

, dokud displej

6 720 610 332-32.1O

obr. 52

6 720 610 332-63.1O

obr. 55
B Pro ˆmin† zvolit prùtok (l/min) z tabulky na str. 37.
Prùtoèné mnoΩství plynu nastavit pomocí
stavìcího ∂roubu plynu (64).
B Nastavené min. a max. hodnoty zkontrolovat,
resp. zkorigovat.
B Zkontrolujte pøipojovací pøetlak plynu, viz Str 31.
B Nastavte opìt normální provoz, viz. Str. 31.
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7.2

Pøestavba na jin∆ druh plynu

Pøi pøechodu na jin∆ neΩ pro kotel plánovan∆ druh
plynu, je dodávána sada dílù potøebn∆ch k
pøestavbì.
Spoleènì se sadou dílù jsou zasílány pokyny pro
pøestavbu na jin∆ druh plynu, které je tøeba dodrΩet.
Z druhu
plynu

Na druh
plynu

Sada pøestavby plynu è.

23
31

31
23

7 719 002 139
7 719 002 142

Po pøestavbì na jin∆ druh plynu:
B Uvést zaøízení do provozu a provést nastavení
plynu podle kapitoly nastavení plynu.

tab. 10
B Kotel vypnout hlavním vypínaèem (135) do
polohy (0).
B Uzavøít plynov∆ kohout.
B Odejmout plá∂» (viz. kapitola 3.5).
B Vymontovat hoøák.
B Vymontovat drΩák trysek.
B Vymìnit trysky (29).
B Provést analogicky v obráceném poøadí montáΩ.
B Otevøít elektrickou skøíòku (viz. kapitola 4.1).
B Vymìnit kódovací zástrèku.

29

3

57.1
63
64

7

57

65

6 720 610 704-05.2O

obr. 56
3
7
29
57
57.1
63
64
65

mìøící hrdlo tlaku na tryskách
mìøící hrdlo pøipojovacího tlaku plynu
tryska
Pojistn∆ ventil 1
Pojistn∆ ventil 2
∂roub pro seøízení max.tlaku
∂roub pro seøízení min.tlaku
zaplombovan∆ kryt

6 720 610 935 CZ (02.12)
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ÚdrΩba
Nebezpecí: úrazu elektrick∆m
proudem!
B Pøed pracemi na elektrické instalaci
vΩdy odpojit kotel od elektrické sítì
(pojistka, jistiè).

B ÚdrΩbu smí provádìt pouze odborn∆ podnik.
B Mechanik je povinen se pøed zapoèetím práce
prokázat platn∆m prùkazem servisního
mechanika JUNKERS.
B PouΩívat pouze originální náhradní díly!
B Vymontovaná tìsnìní a O-krouΩky nahradit
nov∆mi.

8.1

Pravidelné údrΩbáøské práce

Tepeln∆ v∆mìník
B Tepeln∆ v∆mìník zkontrolovat na zneèi∂tìní.
Pokud musí b∆t tepeln∆ v∆mìník vyèi∂tìn:
B Uzavøít kohouty údrΩby.
B Vyprázdnit zaøízení.
B Vytáhnout omezovaè teploty (6) a teplotní èidlo
nábìhu (36).
B Vymontovat tepeln∆ v∆mìník.
B Propláchnout tepeln∆ v∆mìník siln∆m proudem
vody.
B Pøi silném zneèi∂tìní: tepeln∆ v∆mìník ponoøit
lamelami do teplé vody s prom∆vacím roztokem a
následnì propláchnout v èisté vodì.

i

Kontrola tìsnosti tepelného v∆mìníku:
Maximální tlak 4 bar.

Hoøák
B Hoøák roènì kontrolovat na zneèi∂tìní a pøíp.
vyèistit.

Teplá voda (pouze ZWE...)
Pokud jiΩ není dosahována uvedená teplota
vytékající vody:
B Vymontovat tepeln∆ v∆mìník.
B K odstranìní usazenin kamene ve v∆mìníku:
– PouΩít bìΩného rozpou∂tìdla a elektrické
odvápòovací pumpy.
– Pumpu pøipojit na ∂roubení teplé vody
tepelného v∆mìníku.
Expanzní nádoba
B Z kotle vypustit topnou vodu.
B Expanzní nádobu zkontrolovat, pøípadnì
hustilkou naplnit na cca. 1 bar.
B Vstupní tlak expanzní nádoby pøizpùsobit na
statickou v∆∂ku topného systému.
Bezpeènostní, regulaèní a øídící prvky
B Zkontrolovat funkci v∂ech bezpeènostních,
regulaèních a øídících prvkù.
B Ionizaèní elektrodu vymìnit kaΩdé 3 roky.
Pokyny pro provozovatele
B První uvedení pøístroje do provozu a jeho seøízení
objedná uΩivatel u oprávnìné servisní firmy.
B Servisní technik seøídí a pøezkou∂í zaøízení,
seznámí zákazníka s funkcí a obsluhou pøístroje.
UΩivatel nesmí provádìt na pøístroji Ωádné zmìny
nebo opravy. Podle platn∆ch norem je uΩivatel
povinen svìøit montáΩ, údrΩbu a opravy pøístroje
oprávnìnému odbornému servisnímu podniku.
B DemontáΩ plá∂tì, èi∂tìní a servisní úkony
vnitøních èástí kotle jsou ze strany uΩivatele
nepøípustné. Plá∂» kotle lze èistit mìkkou
navlhèenou utìrkou s vyuΩitím saponátù. PouΩití
rozpou∂tìdel nebo jin∆ch chemikálií není
dovoleno.

Pokud musí b∆t hoøák vyèi∂tìn:
B Uzavøít plynov∆ kohout.
B Vymontovat zapalovací elektrody a kontrolní
elektrodu.
B Vyèistit kartáèem hroty elektrod.
B Kartáèem vyèistit trubky hoøáku a nasávání
vzduchu na injektorov∆ch tryskách.
B Pokud je hoøák zneèi∂tìn mastnotou, sazemi
nebo jinak silnì zneèi∂tìn, hoøák rozebrat, ponoøit
do mycího roztoku a propláchnout.
Nebezpecí: Unikající plyn!
B Po kaΩdém otevøení vymìnit tìsnìní
hoøáku!

34
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8.2

Zkontrolovat hlídaè odtahu spalin

Vyprazdòování topného systému

Okruh uΩitkové vody

1

2

B Uzavøít uzavírací kohout pøípojky uΩitkové vody.
B Otevøít v∂echna kotlem zásobovaná odbìrná
místa.
Topn∆ okruh
B Vyprázdnit topná tìlesa.
B Vyprázdnit kotel otevøením vypou∂tìcího kohoutu
zpìtného potrubí topení.

i

Pro usmìrnìní odtoku topné vody
nasaïte na vypou∂tìcí kohout hadici.

6 720 610 425-57.1O

obr. 57 Èidlo hlídaèe odtahu spalin na pøeru∂ovaèi
tahu
1
2

Pøeru∂ovaè tahu
Èidlo hlídaèe odtahu spalin

B Vypnout kotel hlavním vypínaèem.
B Nadzdvihnout spalinové potrubí a spalinové hrdlo
zakr∆t krycím plechem.
B Zapnout kotel hlavním vypínaèem.
B Stisknout a drΩet tlaèítko
, dokud se na displeji
neobjeví - -.
Mód ˆKominík† je aktivní.
Tlaèítko
svítí a na displeji je zobrazena
nábìhová teplota.
Kotel se musí bìhem 120 s vypnout. Na displeji se
objeví A4.
Nebezpecí: drΩák spalinového èidla
nesmí b∆t ohnut!
B Odstranit krycí plech a opìt namontovat
spalinové potrubí.
Po cca. 20-ti minutách se kotel opìt automaticky
nastartuje. Displej nyní zobrazuje nábìhovou teplotu.

i

Vypnutím a opìtovn∆m zapnutím kotle
lze 20-ti minutovou blokaci obejít.

Náhradní díly
B Náhradní díly objednávat dle názvu a èísel dílù
uveden∆ch v katalogu náhradních dílù.
Maziva pro údrΩbu
B PouΩívat pouze následující maziva:
– Vodní èást: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
– ©roubení: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

6 720 610 935 CZ (02.12)

35

Dodatek

9

Dodatek

9.1

Kódy závad

Displej

Pøíèina závady

Odstranìní závady

A3

Kontrola spalin (AGÜ) na pojistce proudìní je
pøeru∂ena nebo zkratována.

Zkontrolovat kontrolní èidlo odtahu spalin a
pøipojovací kabel.

A4

Únik spalin na pøeru∂ovaèi tahu.

Zkontrolovat cestu odtahu spalin.

A7

Èidlo TUV je pøeru∂eno nebo zkratováno.

Zkontrolovat èidlo TUV a pøipojovací kabel na
pøeru∂ení, resp. zkrat.

AC

Mezi vsuvn∆m modulem a jednotkou
Heatronic chybí elektrické spojení.

Zkontrolovat propojovací kabel mezi
vsuvn∆m modulem a jednotkou Heatronic.

Ad

Vadné NTC èidlo zásobníku.

Zkontrolovat èidlo zásobníku a pøipojovací
kabel na pøeru∂ení nebo zkrat.

b1

Kódovací zástrèka.

Kódovací zástrèku správnì nasadit, promìøit
a pøípadnì vymìnit.

CC

Venkovní èidlo regulace TA ... je pøeru∂eno.

Zkontrolovat venkovní èidlo a pøipojovací
kabel na pøeru∂ení.

d1

Není zpìtné napìtí od LSM.

Zkontrolovat zapojení LSM. Vypnul
omezovaè podlahového topení.

E0

Interní chyba øídící desky

Zkontrolovat pevnost usazení násuvn∆ch
kontaktù, zapalovacího vedení RAM, pøíp.
vymìnit øídící desku.

E2

Nábìhové èidlo je pøeru∂eno nebo
zkratováno.

Zkontrolovat nábìhové NTC a pøipojovací
kabel.

E9

Aktivováno STB.

Odvzdu∂nit zaøízení, zkontrolovat nábìhové
NTC, zkontrolovat chod èerpadla, provìøit
pojistky na øídící desce.

EA

Chybí ionizaèní proud.

Je otevøen kohout plynu?
Zkontrolovat pøipojovací tlak plynu, pøípoj na
el. sí», zapalovací elektrodu a kabel, ionizaèní
elektrodu s kabelem, potrubí spalin a CO 2.

F7

Nesprávn∆ ionizaèní signál.

Zkontrolovat ionizaèní elektrodu i kabel na
trhliny, záøezy, atd. a zda není vnitøek spínací
skøínì Heatronic vlhk∆.

FA

Po vypnutí regulátoru trvá ionizaèní proud.

Odblokovací tlaèítko poruchy stisknout
znovu.

tab. 11
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9.2

Hodnoty nastavení tlaku na tryskách pro topn∆ v∆kon
Wobbe-Index
kWh/m3

ˆ23† zemní plyn G20
13,5

13,8

14,2

ˆ31†
Kapaln∆ plyn G31
14,5

15,0

15,2

15,6

25,6

Displej

V∆kon kW (pøi
tV/tR = 80/60˚C)

Tlak trysek (mbar)

33

7,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

3,7

35

8,5

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

4,6

45

11,0

2,9

2,8

2,6

2,5

2,3

2,3

2,2

5,4

55

13,3

4,3

4,1

3,8

3,7

3,5

3,4

3,2

8,0

65

15,8

6,0

5,7

5,4

5,2

4,8

4,7

4,5

11,2

75

18,2

8,0

7,6

7,2

6,9

6,5

6,3

5,9

14,9

85

20,6

10,2

9,8

9,3

8,9

8,3

8,1

7,7

19,1

95

23,1

12,8

12,3

11,5

11,1

10,4

10,1

9,6

23,9

99

24,3

14,2

13,6

12,8

12,3

11,5

11,2

10,6

26,5

Index trysek

110

69

tab. 12
kWh/m3

13,49

13,84

14,19

14,54

14,89

15,24

15,58

22,56

25,59

MJ/m3

48,57

49,82

51,08

52,34

53,59

54,85

56,10

81,22

92,22

kcal/m3

11600

11900

12200

12500

12800

13100

13400

19400

22000

tab. 13

9.3

Prùtoèné mnoΩství plynu (l/min)
ˆ23† zemní plyn G20
Ho (kWh/m3)
Hu (kWh/m3)

9,3
7,9

9,8
8,3

10,2
8,7

10,7
9,1

11,2
9,5

11,6
9,9

12,1
10,3

12,6
10,7

13,0
11,0

Displej

V∆kon kW

Prùtoèné mnoΩství plynu (l/min)

33

7,3

17,6

16,7

16,0

15,3

14,6

14,0

13,5

13,0

12,5

35

8,5

20,6

19,6

18,7

17,9

17,1

16,4

15,8

15,2

14,7

45

11,0

26,5

25,2

24,1

23,0

22,0

21,1

20,3

19,6

18,9

55

13,3

32,4

30,8

29,4

28,1

26,9

25,8

24,8

23,9

23,0

65

15,8

38,3

36,4

34,7

33,2

31,8

30,5

29,3

28,2

27,2

75

18,2

44,1

42,0

40,1

38,8

36,7

35,2

33,9

32,6

31,4

85

20,6

50,0

47,6

45,4

43,4

41,6

39,9

38,4

36,9

35,6

95

23,1

55,9

53,2

50,8

48,5

46,5

44,6

42,9

41,3

39,8

99

24,3

58,9

56,0

53,4

51,1

48,9

47,0

45,1

43,5

41,9

tab. 14
kWh/m3

Ho=

9,30

9,77

10,23

10,70

11,16

11,63

12,10

12,56

13,03

kWh/m3

Hu=

7,91

8,35

8,72

9,13

9,54

9,89

10,29

10,70

11,05

MJ/m3

Ho=

33,49

35,17

36,84

38,52

40,19

41,87

43,54

45,22

46,89

MJ/m3

Hu=

28,47

29,94

31,40

32,87

34,33

35,59

37,05

38,52

39,77

kcal/m3

Ho=

8000

8400

8800

9200

9600

10000

10400

10800

11200

tab. 15

6 720 610 935 CZ (02.12)

37

Protokol o uvedení do provozu

10

Protokol o uvedení do provozu

zákazník / provozovatel systému:. . . . . . . . . . . . . .

zde nalepit mìøící protokol

........................................
zhotovitel systému: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
typ zaøízení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FD (datum v∆roby): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum uvedení do provozu: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastaven∆ druh plynu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v∆høevnost HiB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/m 3
mnoΩství plynu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l/min
jiné komponenty systému: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
byly provedeny následující práce:
zkontrolována hydraulika systému  poznámky:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zkontrolováno elektrické pøipojení  poznámky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavena regulace topení  poznámky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení Bosch Heatronic
2.2 Zpùsob spínání èerpadla . . . . . . . . . . . .______
2.5 Max. teplota nábìhu: . . . . . . . . . . . . . ______˚C
5.0 Max. topn∆ v∆kon . . . . . . . . . . . . . . . ______kW

2.4 Omezení poètu cyklù sepnutí . . . . ______ min.
2.6 Diference spínání: . . . . . . . . . . . . . . . ______ K

pøipojovací pøetlak plynu. . . . . . . . . . . . . . . . . mbar

provedeno mìøení spalovacího vzduchu /spalin: 

CO2 pøi max. jmenovitém tepelném v∆konu: . . . %

CO 2 pøi min. jmenovitém tepelném v∆konu:. . . . %

Provedena kontrola tìsnosti plynov∆ch a vodních èástí 
provedena funkèní zkou∂ka 
zákazník/provozovatel systému seznámen s obsluhou zaøízení 
pøedána dokumentace 

datum a podpis zhotovitele systému:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tab. 16
Zøizovatel topné soustavy je povinen seznámit
∂títky s bezpeènostními upozornìními, s urèením
provozovatele s funkcí zaøízení a obsluhou kotle.
druhu plynu a s nastaven∆mi hodnotami.
Doplòování vody, odvzdu∂òování zaøízení i zji∂»ování
V pøípadì reklamace èinnosti kotle nebo jeho
stavu vody a tlaku v systému je tøeba prakticky
neodpovídajících parametrù je nutno k podkladùm
ukázat. Dále je nutno pøedat provozovateli v∂echny
dle záruèních podmínek (vyplnìn∆ záruèní list,
pøiloΩené dokumenty spojené s dodávkou kotle. Po
potvrzení o koupi, uvedení do provozu servisním
nastavení a seøízení kotle musí b∆t nalepeny na
technikem JUNKERS, ...) poskytnout i projektovou
vnitøní èást kotle, vedle v∆robního ∂títku, pøiloΩené
dokumentaci topného systému vytápìného objektu.

38

6 720 610 935 CZ (02.12)

Protokol o uvedení do provozu

6 720 610 935 CZ (02.12)

39

Protokol o uvedení do provozu

Zastoupení pro Èeskou republiku:
Robert Bosch odbytová spol. s r.o.
divize Junkers
Pod Vi∂òovkou 25/1661
142 01 Praha 4 - Krè
Tel.: (02) 61 300 461 - 466
Fax: (02) 61 300 516
E-mail: junkers@cz.bosch.com
Internet: www.junkers.cz
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