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Úvod

Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám dìkuje za rozhodnutí pouívat tento výrobek.
Nástìnné plynové kotle DUA byly vyvinuty ve spolupráci pøedních západoevropských firem UNICAL,
HONEYWELL, POLIDORO a GIANNONI. Jsou schváleny podle nìmeckých norem DIN a odpovídají vem poadavkùm
evropských norem EN. Tyto kotle se prosadily i na tìch nejnároènìjích západoevropských trzích v Nìmecku, výcarsku
a ostatních zemích.
Na kotle DUA je výrobcem vydáno prohláení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a § 4 naøízení
vlády è.177/1997 Sb.

Dùleitá upozornìní
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle.
Dodrujte pokyny ke skladování a pøepravì výrobku uvedené na obalu.
Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
Zkontrolujte, zda typ kotle a pøedepsaný plyn odpovídá poadovanému pouití.
Na kadou instalaci kotle musí být zpracován projekt.
Instalaci smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.
Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze.
Seøízení a uvedení do provozu smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce. Seznam
naich smluvních servisních firem je dodáván jako samostatná pøíloha tohoto návodu.
Chybným zapojením mohou vzniknout kody, za které výrobce neodpovídá.
Pøi údrbì a èitìní se musí dodrovat pokyny výrobce uvedené v tomto návodu.
V pøípadì poruchy se obrate na nìkterou ze smluvních servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako
samostatná pøíloha k tomuto návodu. Neodborný zásah mùe pokodit kotel.
Pro správnou funkci, bezpeèný a dlouhodobý provoz si zajistìte minimálnì jednou za rok pravidelnou kontrolu
a údrbu kotle nìkterou z naich smluvních servisních firem. Je to záruèní podmínka a zároveò ochrana
Vaí investice.
Pøi zámìnì plynu se musí postupovat podle pokynù výrobce. Tato zámìna se musí oznaèit na výrobní títek
kotle, viditelnì na kotel a do dokumentace kotle.
Pro opravy se smí pouít jen originální souèástky.
V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodrením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi
montái a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.
Pokud byl kotel delí dobu mimo provoz (vypnutý, v porue), je nutno pøi jeho opìtovném sputìní do provozu
dbát zvýené opatrnosti. V odstaveném kotli mùe dojít k zablokování èerpadla, úniku vody ze systému nebo
v zimním období k zamrznutí kotle.
Výrobce si vyhrazuje právo provedení konstrukèních zmìn kotle a zmìn v tomto návodu.

Pouití kotle

Kotle DUA C jsou urèeny pro vytápìní a ohøev TUV v bytech, rodinných domech, chatách, prùmyslových
provozovnách a podobných objektech s tepelnou ztrátou 9 a 24 kW.
Kotle DUA D jsou urèeny pro vytápìní v bytech, rodinných domech, chatách, prùmyslových provozovnách a
podobných objektech s tepelnou ztrátou 9 a 24 kW (DUA 24), resp. 13 a 30 kW (DUA 30). Tyto kotle mají monost
dodateèného doplnìní ohøevu TUV.
Kotle DUA jsou vhodné pro montá stavebnicových kotelen do výkonu 200 kW.

Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON

DUA - nástìnný plynový kotel, KN - nástìnný plynový kondenzaèní kotel
24, 28, 30 - jmenovitý výkon kotle v kW
B - kotel s vestavìným 60 l zásobníkem TUV
C - kombinovaný kotel s prùtoèným ohøevem TUV v bitermickém výmìníku
D - kotel bez ohøevu TUV, s bitermickým výmìníkem, monost dodateèného doplnìní ohøevu TUV
R - kotel bez ohøevu TUV, s monotermickým výmìníkem
T - provedení TURBO, bez potøeby komína
K - provedení KOMÍN, kotel je nutno pøipojit na komín
X - kotel s chlazeným hoøákem, provedení LOW NOX
Pøíklad:
DUA 24 CK ... nástìnný plynový kotel typ DUA, jmenovitý výkon 24 kW, topení + ohøev TUV, provedení KOMÍN.
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Popis kotlù DUA
Kotle DUA se skládají z plynové armatury a zapalovací automatiky, ovládací automatiky, atmosférického hoøáku, mìdìného
výmìníku, obìhového èerpadla, tlakové expanzní nádoby a dalích konstrukèních, ovládacích a zabezpeèovacích prvkù.
Kotle s ohøevem uitkové vody mají termostatický omezovaè TUV, který otevírá plný prùtok a po ohøátí vody.
Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru a spalinový ventilátor. Pøívod spalovacího
vzduchu lze u tìchto kotlù provést skrz obvodovou zeï, pøes støechu nebo ze spoleèného komína samostatným
vzduchovým prùduchem. Tyto kotle neodebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou umístìny - tím je dosaeno
vyí úèinnosti, která stoupá se zvìtujícím se rozdílem teplot mezi vytápìnou místností a venkovním prostorem.
Spoleènost DAKON dodává pro montá odtahù spalin ke kotlùm DUA TURBO originální díly. Provedení viz. strana 34.
Kotle DUA v provedení KOMÍN mají pøeruovaè tahu se spalinovým termostatem. Tyto kotle musí být pøipojeny na komín.
Vechny nástìnné kotle DUA se vyrábí v provedení bez zapalováèku, se zapalováním plamene elektrickou jiskrou a
kontrolou plamene snímáním ionizaèního proudu.
Konstrukèní øeení kotlù DUA je patentovì chránìno v celé západní Evropì.

DUA CK  technologické schema kotle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 Pøívod plynu

4 Výstup topné vody

2 Výstup TUV

5 Vstup topné vody ze zpáteèky

Termostatický omezovaè TUV
Filtr TUV
Plynová armatura
Tlakový spínaè TUV
Mikrospínaè TUV
Clona TUV
Trysky hoøáku
Zapalovací elektroda
Senzor teploty TUV
Výmìník
Pøeruovaè tahu
Spalinový termostat
Automatický odvzduòovaè
Plnicí ventil expanzní nádoby
Tlaková expanzní nádoba
Blokaèní termostat 105 °C
Ionizaèní elektroda
Senzor otopné vody
Èerpadlo
Termoèlen trojcestného ventilu
Tlakový spínaè otopné vody
Pojistný ventil otopné vody
Obtok (BY-PASS)
Ventil pro dopoutìní otop. vody

3 Vstup studené UV
Pozn.: Znázornìní pøipojovacích míst je pouze schematické, skuteèné rozmístìní je na obr. upevòovací ablony.

4

Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
DUA CT  technologické schema kotle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

Pøívod plynu

4 Výstup topné vody

2

Výstup TUV

5 Vstup topné vody ze zpáteèky

3

Vstup studené UV

Termostatický omezovaè TUV
Filtr TUV
Plynová armatura
Tlakový spínaè TUV
Mikrospínaè TUV
Clona TUV
Trysky hoøáku
Zapalovací elektroda
Senzor teploty TUV
Výmìník
Pøívodní a spalinová komora
Sonda manostatu
Spalinový ventilátor
Pøívod vzduchu pro spalování
Mikrospínaè manostatu
Manostat
Sonda manostatu
Automatický odvzduòovaè
Plnicí ventil expanzní nádoby
Tlaková expanzní nádoba
Blokaèní termostat 105 °C
Ionizaèní elektroda
Senzor otopné vody
Èerpadlo
Termoèlen trojcestného ventilu
Tlakový spínaè otopné vody
Pojistný ventil otopné vody
Obtok (BY-PASS)
Ventil pro dopoutìní otopné vody

Plynová armatura
Do kotlù DUA se montuje plynová
armatura s modulaèním regulátorem
(MODUREG), provozním uzavíracím a
bezpeènostním uzavíracím ventilem.
Plynová armatura je seøízena a
zaplombována pøi výrobì kotle. Nové
seøízení se provádí jen pøi zámìnì plynu.
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Zapalovací a ovládací automatika
Elektronické a elektromechanické prvky ovládací i zapalovací automatiky jsou umístìny na deskách s plonými spoji
(DPS). Tyto desky jsou opatøeny konektory pro vzájemné propojení, pro pøipojení vnìjích ovládacích, regulaèních
a zabezpeèovacích prvkù, odporových snímaèù teploty (senzorù), zapalovací a ionizaèní elektrody.
U kotlù DUA 24 C tvoøí zapalovací automatika jeden celek s plynovou armaturou (Honeywell CVI). U kotlù DUA 30
je zapalovací automatika (Honeywell) zabudovaná do ovládacího panelu.
Zapalovací automatika Honeywell

Zapalovací automatika Honeywell CVI

Legenda k zapalovacím automatikám
CA .... zapalovací automatika

A1 ..... zapalovací automatika CVI

IE ...... ionizaèní elektroda

LB ..... kontrolka porucha

ZE ..... zapalovací elektroda

PB ..... deblokaèní tlaèítko

TL ..... blokaèní termostat

VG ..... plynová armatura

Propojky na ovládací automatice
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Název propojky

Funkce, monosti nastavení

Výrobní nastavení

TMOD

Volba druhu prostorového termostatu
ON: elektronický (modulaèní) termostat
OFF: kontaktní termostat

OFF

SOFTL

Volba mìkkého startu
ON: tlak plynu se pøi zapalování pomalu v 8 skocích zvyuje k maximu
OFF: tlak plynu se pøi zapalování rychle lineárnì zvyuje k maximu

OFF

HIGH

Volba proudu do MODUREGu pøi zapalování
ON
ON: proud odpovídající jmenovitému výkonu kotle
OFF: proud odpovídající minimálnímu výkonu kotle
výsledná velikost a prùbìh závisí na nastavení propojek SOFTL a MODUREG

MODUREG

Nastavení maximálního proudu do MODUREGu
F: 160 mA (ON)
N: 120mA (OFF)

ON

CHOD
ÈERPADLA

Volba chodu èerpadla v okruhu topení
CNT: nepøetritý chod (ON)
OVR: dobìh 5 minut (OFF)

OFF

ÚTLUM

Regulace kotle po vypnutí prostorového termostatu
NS: po rozepnutí prostorového termostatu dojde ke sníení poadavku
na teplotu otopné vody
TA: po rozepnutí prostorového termostatu dojde k vypnutí kotle

OFF

Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
DUA CK, DK  zapojení ovládací automatiky

DUA CT, DUA DT  zapojení ovládací automatiky

LEGENDA

SR ...senzor otopné vody IG ... hlavní vypínaè
BM ... modulaèní cívka PR ... èerpadlo topení
PV ... manostat vzduchu
E-I ... hlavní vypínaè
DK ... snímaè tlaku vody V ... spalinový ventilátor
TA ... prostorový termostat RTR ... kotlový termostat
LL ... kontrolka provoz SS ... senzor TUV (u provedení
GA ... zapalování
RTS ...regulace teploty TUV TF ... spalinový termostat
DK a DT musí být klema)
CH-POWER ... odporový trimr pro nast.topného výkonu kotle
PDS ... tlakový spínaè TUV
CNT-OVR ... volba chodu èerpadla: CNT ... stálý chod, OVR ... chod èerpadla s dobìhem 5 minut
NS-TA ... volba regulace
NS ... noèní útlum, TA ... bez noèního útlumu
FON...reim chodu ventilátoru
F-N ... nastavení produ do MODUREGu F ... maximální proud do MODUREGu 160 mA, N... max proud 120 mA
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Èerpadlo

Diagram èerpadla UNRS 15/6-3
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Tlaková ztráta kotle DUA C

Odvzdunìní a rozbìhnutí èerpadla
Odvzdunìní na èerpadle se provádí povolením matice v ose rotoru èerpadla.
Pokud dojde k zaseknutí èerpadla, je mono rotor rozhýbat pomocí roubováku - viz obrázek níe.

Expanzní nádoba
Kotle DUA 24 C mají vestavìnou tlakovou expanzní nádobu o objemu 7 l, kotle DUA 30 mají vestavìnou tlakovou
expanzní nádobu o objemu 10 l. V pøípadì vìtího objemu vody se musí namontovat dalí expanzní nádoba dle ÈSN.
Expanzní nádoba je z výrobního závodu natlakována dusíkem na 1,2 a 1,5 bar. Pro pøíleitostné doplòování a
kontrolu tlaku je expanzní nádoba opatøena ventilkem. Kontrola tlaku v expanzní nádobì se provádí pøi vyputìné vodì
z kotle.
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Technické údaje kotlù DAKON DUA 24 C,D a DUA 30 C,D
Pozn.: Kotle DUA 24 DK a DUA 24 DT jsou bez ohøevu TUV, ostatní technické parametry mají shodné s kotli
DUA 24 CK a DUA 24 CT.
Kotle DUA 30 DK a DUA 30 DT jsou bez ohøevu TUV, ostatní technické parametry mají shodné s kotli
DUA 30 CK a DUA 30 CT.
Název
Jmenovitý výkon
Minimální výkon
Úèinnost
Kategorie kotle
Provedení kotle
Hluènost
Tøída NOx
Pøípojka
otopné vody
TUV
plynu
Výka
íøka
Hloubka
Hmotnost
Palivo
Maximální pøetlak ZP
Maximální pøetlak propanu
Spotøeba ZP
Spotøeba propanu
Napájecí napìtí
Elektrický pøíkon
Elektrické krytí
Prostorový termostat
Teplota topné vody
Max. pøetlak v otop. systému
Min. pøetlak v otop. systému
Max. výka otop. systému
Objem expanzní nádoby
Maximální pøetlak TUV
Minimální pøetlak TUV
Rozsah regulace TUV
Prùtok TUV (Di dle ÈSN EN 625)
Koaxiální odtah
Dvoutrubkový odtah
Pøipojení na komín
Minimální tah komína
Jmenovitá teplota spalin
Hmotnostní tok spalin

MJ
kW
kW
%
dB
Js
Js
Js
mm
mm
mm
kg
mbar
mbar
m3/h
kg/h
V/Hz
W
V
°C
bar
bar
m
l
bar
bar
°C
l/min
mm
mm
mm
Pa
°C
g/sec

24 CK.DK
24
9
89-93
II2H3P
B11BS
< 55
3
G3/4
G1/2
G3/4
880
450
345
42
ZP, P
20
37
1,3-2,7
0,9-2,1
230/50
100
IP 44
24
40-85
2,5
0,8
20
7
6
1
40-60
11
Æ 130
5
110
18,8

24 CT,DT
24
9
89-93
II2H3P
C12,C32,C52
< 55
3
G3/4
G1/2
G3/4
880
450
345
47
ZP, P
20
37
1,3-2,7
0,9-2,1
230/50
140
IP 44
24
40-85
2,5
0,8
20
7
6
1
40-60
11
Æ 100/60
2 x Æ 80
135
18,5

30 CK,CK
30
13
89-93
II2H3P
B11BS
< 55
2
G3/4
G1/2
G3/4
880
520
385
50
ZP, P
20
37
1,5-3,2
1,4-2,6
230/50
100
IP 44
24
40-85
2,5
0,8
20
10
6
1
40-60
13
Æ 140
5
110
22,1

30 CT,CT
30
13
89-93
II2H3P
C12,C32,C52
< 55
2
G3/4
G1/2
G3/4
880
520
385
55
ZP, P
20
37
1,5-3,2
1,4-2,6
230/50
140
IP 44
24
40-85
2,5
0,8
20
10
6
1
40-60
13
Æ 100/60
2 x Æ 80
135
21,8
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D

Funkce a provoz kotle
Provoz vytápìní
Po pøipojení kotle na elektrickou sí a zapnutí hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy zimní provoz
ovládací automatika testuje hodnoty snímaèù teploty a ostatních ovládacích prvkù po dobu asi 40 sekund. Dalí
zapínání kotle v provozu vytápìní je okamité. Pøi odbìru TUV je èasová prodleva zapnutí kotle asi 3 sekundy.

LEGENDA
A ......
B ......
C ......
D ......
E ......

Hlavní vypínaè (O-vypnuto, letní/zimní provoz)
Nastavení teploty teplé uitkové vody
Nastavení teploty otopné vody
Teplomìr
Tlakomìr

F ...... Deblokaèní tlaèítko
G ..... Kontrolka PORUCHA
H...... Kontrolka SÍ

Obr. Ovládací panel
Pro vytápìní je nutno pøepnout hlavní vypínaè do polohy zimní provoz. Na kotlovém nebo prostorovém termostatu
(programátoru) nastavte poadovanou teplotu. Po sepnutí termostatu nebo programátoru se uvede do èinnosti èerpadlo,
u provedení TURBO i ventilátor, který provìtrá spalovací komoru. Následnì dojde k zapálení plamene na hoøáku. Od
poèátku jiskøení na zapalovací elektrodì napomáhá ovládací automatika rychlejímu zapálení plamene otevøením plynové
armatury na vyí výkon po dobu asi tøí sekund. Dalí dvì minuty hoøí plamen minimálním výkonem nastaveným na
modulaèní cívce plynové armatury. Po tìchto dvou minutách ovládací automatika moduluje výkon hoøáku podle
dynamické odezvy otopného systému.
Minimální a maximální výkon kotle se nastavuje na plynové armatuøe, maximální výkon pro otopnou soustavu lze
nastavit trimrem na ovládací automatice podle tepelných ztrát vytápìného objektu.
Správnì seøízený kotel pracuje automaticky. Výpadek elektrického napìtí nemá vliv na funkci kotle. Pøi pøeruení
dodávky elektrického proudu je kotel mimo provoz a po obnovení dodávky elektrického proudu se znovu automaticky
uvede do provozu.
Po vytopení prostoru nebo dosaení nastavené teploty na kotlovém termostatu se vypne hoøák. Pøi opìtovném
sepnutí termostatu kotel nabíhá ve stejném reimu.
Proti pøetápìní místnosti je v elektronice kotle vestavìna modulace, která 2-5 °C pøed nastavenou hodnotou na
kotlovém termostatu (knoflík C na ovládacím panelu) plynule sniuje výkon kotle. Elektronika kotle také provádí
vyhodnocení rychlosti zmìny teploty vytápìcí vody a podle toho reguluje výkon kotle. Tato zabudovaná elektronická
modulace reguluje výkon v závislosti na zátìi.
V pøípadì nízké hodnoty nastavené na kotlovém termostatu se mùe stát, e kotel bude øízen kotlovým termostatem,
ani by byla dosaena poadovaná teplota ve vytápìném prostoru nastavená na prostorovém termostatu. V tomto pøípadì
je zapotøebí zvýit teplotu na kotlovém termostatu. Nastavená teplota na kotlovém termostatu má být vyí cca o 10 °C
ne pøi které vypíná prostorový termostat.
Pokud je kotel øízen jenom kotlovým termostatem (není pøipojen prostorový termostat), pak asi 2-3 °C pøed nastavenou
teplotou se plynule sniuje výkon hoøáku a automatika vyhodnocuje odezvu otopného systému a podle této odezvy
moduluje výkon hoøáku. Pøi malé zmìnì teploty je zmìna výkonu mení, pøi vìtí zmìnì je zmìna výkonu vìtí.
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Kotle DUA jsou vybaveny èerpadlem s moností volby otáèek. Otáèky èerpadla je tøeba nastavit podle otopného
systému. Reim chodu èerpadla lze nastavit - viz propojky na ovládací automatice.
Pro pøíleitostné doplòování vody do otopného systému je kotel vybaven ventilem
propojeným s okruhem TUV.
U kotle v provedení TURBO se ventilátor pøed zapálením plamene na
hoøáku zapne na jmenovité otáèky a pøi pøeruení provozu hoøáku se vypíná
souèasnì s hoøákem.
Kotle v provedení KOMÍN jsou vybaveny spalinovým termostatem proti úniku
spalin do vytápìného prostoru. Pøi zpìtném tahu tento termostat pøeruí bìhem 2-15
minut provoz kotle. Odblokování lze provést ruènì po vychlazení kotle asi za 15-20
minut. Napìtí na kontaktech spalinového termostatu je 24 V.
Pøi stále se opakujícím pøeruení provozu kotle doporuèujeme pøivolat
odborného pracovníka.
Pojistka zpìtného toku spalin nesmí být vyøazena z provozu nebo jiným zpùsobem
upravována.
Obr. Odblokování spalinového termostatu
Protizámrazová funkce kotle
Pøi poklesu teploty vytápìcí vody v kotli asi na 7 °C se spustí èerpadlo a pokud teplota klesne pod 5 °C, zapálí se
plamen na hoøáku. Po dosaení teploty 15 °C vytápìcí vody v kotli se vypne èerpadlo i hoøák. V pøípadì poklesu teploty
vytápìcí vody pod 3 °C (napø. výpadek dodávky plynu) se kotel zablokuje a vypne èerpadlo i ventilátor. Pøed opìtovným
sputìním je uivatel povinen zajistit provedení kontroly kotle servisním mechanikem s platným oprávnìním od výrobce.
Je-li kotel v poøádku, mùe se uvést do provozu po vypnutí hlavního vypínaèe do polohy 0 a opìtovném zapnutí po
5 sekundách. Teplota vytápìcí vody v kotli musí být vyí ne 5 °C.
Protizámrazová ochrana je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè v poloze zimní provoz nebo letní provoz, kotel je
pøipojen na elektrickou sí a ke zdroji plynu. Protizámrazová funkce chrání pouze kotel. Otopnou soustavu je nutno proti
zamrznutí chránit jiným vhodným zpùsobem, napøíklad tak, e se ke kotli pøipojí pokojový termostat s protizámrazovou funkcí.

Útlumový reim
1. Jestlie je propojka ÚTLUM v pozici NS, je nastaven provoz útlumového reimu kotle. Pøi sepnutém kontaktu
prostorového termostatu je kotel v provozu a do dosaení teploty vody v kotli nastavené kotlovým termostatem. Po
rozepnutí kontaktu prostorového termostatu kotel sníí teplotu nastavenou kotlovým termostatem podle køivky útlumu
 viz diagram níe. Pøi nastavené teplotì otopné vody 85 °C je poadovaná teplota otopné vody sníena o 20 °C,
pøi nastavené teplotì otopné vody 40 °C je poadovaná teplota otopné vody sníena o 5 °C.
Pøi poadavku na teplotu otopné vody nií ne 40 °C kotel netopí. V útlumovém reimu kotle je èerpadlo neustále
v provozu. Upozornìní: provoz kotle v útlumovém reimu je moný pouze s nainstalovaným prostorovým kontaktním
termostatem ON/OFF.
2. Jestlie je propojka ÚTLUM v pozici TA, je útlumový reim vypnutý a prostorový termostat, pokud je ke kotli
pøipojený, ovládá kotel podle nastaveného poadavku na teplotu v místnosti. Pøi rozepnutém prostorovém termostatu
kotel netopí, pøi sepnutém prostorovém termostatu kotel topí do dosaení teploty dané nastavením kotlového termostatu.
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Provoz ohøevu uitkové vody
Pøíprava teplé uitkové vody (TUV) v kotlích DUA 24 C a DUA 30 C má pøednost pøed vytápìním - je na vytápìní
nezávislá. Rozsah nastavení teploty je od 40 do 60 °C. Teplota ohøáté TUV závisí na prùtoku a na teplotì vstupní vody.
Výkon pro ohøev TUV odpovídá vdy maximálnímu výkonu kotle nastavenému na plynové armatuøe, nezávisle na
velikosti maximálního výkonu nastaveného pro vytápìní na ovládací automatice.
Do doby, ne se TUV ohøeje na teplotu 40 °C, je termostatický omezovaè TUV témìø uzavøen a prùtok TUV je omezen
na asi 2,5 litrù vody za minutu. Teprve po dosaení teploty 40 °C se tento omezovaè otevøe naplno.
Výkonová elektronická regulace TUV zajiuje hodnotu teploty nastavené na potenciometru (viz obr. ovládací
panel - knoflík B) v toleranci ±2 °C v celém rozsahu prùtoku, daném clonou ve vodní armatuøe, do maximálního výkonu
kotle.
Teplotu TUV je výhodnìjí nastavit na kotli termostatem ne míchat v baterii.

Nastavení kotlù DUA 24 C a DUA 30 z výroby
Nastavení provozních parametrù kotle
Topný výkon (trimr CH-POWER, RPR na ovládací automatice) : 80 % jmenovitého výkonu kotle.
Dobìh èerpadla (propojka OVR=OFF a CNT=ON na ovládací automatice) : OFF, dobìh 5 minut.
Ventilátor (propojka FON na ovl. automatice) : nastaven reim bez trvalého provìtrávání spalovací komory.
Volba pøipojení prostorového termostatu (propojka TMOD na ovl. automatice) : OFF, tj. kontaktní termostat.
Volba mìkkého startu (propojka SOFTL na ovl. automatice) : OFF.
Max. proud do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe (propoj MODUREG na ovl. automatice) : ON, tj. 160 mA.
Volba proudu do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe pøi zapalování (propojka HIGH na ovl. automatice) : ON.
Tlakový by-pass v okruhu topení: otevøený.
Otáèky èerpadla: rychlost 3.
Tlak v expanzní nádobì: 1,2 a 1,5 bar.
Automatický odvzduòovaè: zajiovací roub zataený.
Tlakový spínaè otopné vody: cca 80 kPa

Instalace kotle
Kotel smí instalovat pouze montání firma s platným oprávnìním provádìt montáe a opravy plynových spotøebièù.
Na instalaci kotle musí být zpracován projekt podle platných pøedpisù.
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce 
viz pøiloený seznam smluvních servisních firem.
Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Za kody vzniklé chybným zapojením
výrobce neodpovídá. Pøi údrbì a èitìní se musí dodrovat pøedepsané pokyny podle návodu dodaného ke kotli.

Upevòovací ablona
Ke kadému kotli DUA je dodávána upevòovací ablona (viz obr. níe), na kterou se po pøipevnìní na zeï kotel
zavìsí. Montá upevòovací ablony musí být provedena na základì odborného posouzení únosnosti zdi (projektant,
montání firma) tak, aby bylo zaruèeno bezpeèné a spolehlivé zavìení kotle. V tabulce technických údajù je uvedena
hmotnost kotle bez vody. Upevòovací ablonu je nutno pøipevnit na zeï vhodným spojovacím materiálem
(hmodinky+rouby nebo rouby skrz zeï) s ohledem na kvalitu zdiva.
Vedle kotle, nad kotlem a pod kotlem musí být minimálnì 0,2 m a pøed kotlem 1 m místa pro montá a opravy. V
nezbytném pøípadì lze kotel namontovat i do prostoru bez boèního místa (napø. do kuchyòské linky), pøi opravì vak
bude nutno v nìkterých pøípadech celý kotel demontovat.
Pojistný ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Upevòovací ablona DUA 24

Upevòovací ablona DUA 30
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Kotel DUA 24 KOMÍN - rozmìry

Kotel DUA 24 TURBO - rozmìry

Kotel DUA 30 TURBO - rozmìry
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Kotel DUA 30 KOMÍN - rozmìry

Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Volba správné velikosti kotle
Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi dùleitou podmínkou pro ekonomický provoz a
správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý topný výkon odpovídal tepelným ztrátám vytápìného
objektu.
Velkou výhodou kotlù DUA je elektronické nastavování topného výkonu v rozsahu 40-100%. V tomto rozmezí je
mono kotle DUA seøídit i v prùbìhu provozu a tím nastavit optimální hodnotu pro vytápìní daného objektu.
Energetickou nároènost na pøípravu TUV je nutno zahrnout do potøebného výkonu kotle.

Umístìní kotlù
Umístìní musí být zvoleno tak, aby byl kotel pøístupný pro bìnou obsluhu a údrbu. Prostøedí v nìm je kotel
umístìn musí odpovídat charakteristice obyèejného prostøedí podle ÈSN 33 2000-3. Je zakázáno umisovat tyto plynové
spotøebièe v prostorách pøístupných veøejnosti, jako jsou napø. prùchody, prùjezdy a schoditì nebo chránìné únikové
cesty (viz ÈSN 73 0831-50 Poární bezpeènost staveb). Výjimkou jsou shromaditì osob (napø. kina, sály, spoleèné
ubytovny apod.), kde je povoleno instalovat pouze spotøebièe s uzavøenou spalovací komorou s pøísluným zabezpeèením
proti pøevrhnutí, co je u kotlù DUA splnìno jejich zavìením na zeï.
Umístìní kotlù DUA v provedení KOMÍN
Kotle DUA v provedení KOMÍN mají otevøenou spalovací komoru a musí mít bezpodmíneènì zajitìn pøívod
spalovacího vzduchu do prostoru místnosti, ve které jsou umístìny  viz ÈSN 38 6441Odbìrná plynová zaøízení na
zemní plyn.
Do prostoru umístìní plynového kotle s otevøenou spalovací komorou, nebo do prostor propojených musí být
zøízen neuzavíratelný otvor, nebo otvory, o celkové velikosti volného prùøezu 1 dm2 na 10 kW výkonu kotle; pro kotle
DUA 24 C nejménì 2,4 dm2 a pro kotle DUA 30 nejménì 3 dm2. Prostor, do kterého je zøízen vìtrací otvor, nebo prostor,
ve kterém je umístìn plynový kotel s otevøenou spalovací komorou, musí být vìtratelný. V místnosti, ve které je plynový
kotel umístìn, nesmí být instalován sací ventilátor.
Umístìní kotlù DUA v provedení TURBO
Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru, odebírají spalovací vzduch z venkovního
prostoru, a z hlediska objemu místností a vìtrání místností pro jejich instalaci neplatí ádné omezení.
Umístìní kotlù DUA v koupelnì
Kotle DUA 24 C a DUA 30 mají elektrické krytí IP 44 a lze je podle ÈSN 33 2000-7-701 umisovat v koupelnì do zóny 2.
S pøihlédnutím ke konkrétním rovozním podmínkám doporuèujeme tyto kotle montovat do zóny 3.

Pøipojení k potrubí
Jako uzavírací prvky doporuèujeme pouít kulové kohouty, schválené na plyn, teplou a studenou vodu.
Pøipojení na plynové potrubí
Pøipojení kotle na plynové potrubí doporuèujeme provést kulovým kohoutem schváleného typu na plyn.
Minimální vstupní pøetlak plynu:

zemní plyn 1,5 kPa
propan
2,8 kPa

Maximální vstupní pøetlak plynu:

zemní plyn 2,3 kPa
propan
3,0 kPa

15

Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Pøipojení na otopný systém
Kotle DUA jsou urèeny pro otopné systémy s nuceným obìhem, rychlost proudìní vody je mono nastavit volbou
otáèek pøepínaèem umístìným na èerpadle.
Kotle DUA mohou být montovány i na otevøené otopné soustavy, s minimální výkou otevøené expanzní nádoby
od vstupu do kotle 6 m za pøedpokladu seøízení tlakového spínaèe na odpovídající hodnotu.
Maximální výka otopné soustavy je 20 m:

Pøed èerpadlem, na vstupu z otopného systému do kotle, musí být namontován filtr G3/4 mezi kulovým kohoutem
a èerpadlem. Filtr doporuèujeme mosazný, s boèním èitìním. Filtr se musí minimálnì 1x roènì èistit podle velikosti
a stáøí systému a podle provozních podmínek. Provádìní údrby filtru je znaènì usnadnìno, je-li pøed i za filtr namontován
kulový uzávìr. Filtr a kulové uzávìry nejsou dodávány jako pøísluenství kotle. Filtr zanesený neèistotami mùe být
pøíèinou zvýené hluènosti kotle.
Otopný systém je nutno pøed pøipojením kotle øádnì vypláchnout. Staré systémy a zejména litinové radiátory se
musí propláchnout nìkolikrát. Doporuèujeme systém otevøít na nejniím místì a propláchnutí provést tlakovou vodou.
Tvrdost vody v otopném systému nedoporuèujeme vyí ne 3,5 mval/l. Pro otopný systém doporuèujeme pouít
èistou, pøefiltrovanou deovou vodu.
Pro rekonstrukci vytápìní nebo pro instalaci nového otopného systému doporuèujeme pouít maloobsahová
otopná tìlesa. Pojistný ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.
Naputìní otopného systému
Napoutìní otopného systému se provádí ventilem umístìným ve spodní èásti kotle. Po naplnìní otopného systému
vodou a jeho odvzdunìní se natlakuje kotel na 1 bar ve studeném stavu. Po natlakování je nutno napoutìcí ventil
uzavøít.
Jako pasivní ochranu kotle lze pouít v otoném systému kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky
FRITERM v maximální koncentraci 2:1 (2 díly vody + 1 díl FRITERMu).
Odvzdunìní
Odvzdunìní kotlù DUA C a DUA D se provádí celkem na tøech místech: na trojcestném ventilu, na èerpadle a na
automatickém odvzduòovaèi.
Pøipojení k potrubí uitkové vody
Pøipojení k potrubí vodovodního øadu a potrubí uitkové vody doporuèujeme provést kulovými kohouty.
Pøetlakový ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí. Maximální pøetlak uitkové vody z
vodovodního øadu je 6 bar.
Upozoròujeme na nutnost vìnovat zvýenou pozornost jakosti vody pouívané pro otopný systém i pro pøípravu
TUV, zejména v pøípadech, kdy je voda odebírána ze studní a podobných nekontrolovaných zdrojù. Stává se, e v
nìkterých pøípadech je pouitá voda pøíli tvrdá, s pøíli vysokým obsahem vápníku, hoøèíku a dalích minerálních
pøímìsí èi neèistot, a neodpovídá platným hygienickým pøedpisùm pro pitnou vodu. V tìchto pøípadech doporuèujeme
namontovat do potrubí otopného systému i potrubí TUV alespoò magnetickou úpravnu vody.

Pøipojení na elektrickou sí
Kotle jsou opatøeny pohyblivým pøívodem s vidlicí. U kotle, do vzdálenosti 0,8 m, musí být umístìna elektrická
zásuvka na 230 V/50 Hz odpovídající elektroinstalaèním pøedpisùm. Zásuvka musí odpovídat ochranì nulováním
nebo zemnìním. V opaèném pøípadì není zaruèena správná funkce kotle, kotel vypadává do poruchy. Kotel nesmí
být trvale pøipojen na prodluovací òùru. Instalaci zásuvky, pøipojení prostorového termostatu a servis elektrické
èásti kotle smí provádìt pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhláky è.50/1978 Sb.
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Pøipojení prostorového termostatu
Kotle DUA jsou vybaveny základními regulaèními, ovládacími a zabezpeèovacími prvky. Pro zvýení ekonomie
provozu a uivatelského komfortu je vhodné na kotel pøipojit prostorový termostat nebo programátor. Tyto ovládací
prvky musí být schválené na 24 V s vlastním zdrojem elektøiny nebo s mechanickým pøepínáním. Pøipojovací vodiè musí
být dvouilový, o prùøezu 0,75 - 2,5 mm2. Napìtí na svorkách pro pøipojení spínacích kontaktù prostorového termostatu
je 24 V. Doporuèené termostaty a ostatní doporuèená zaøízení jsou uvedeny v kapitole Zvlátní pøísluenství kotlù.

Pøipojení na komín
Pøipojení na komín je nutno provést podle ÈSN 73 42 10 - Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù
paliv. Kouøovod z kotle do komína musí být co nejkratí. Materiál kouøovodu musí odolávat spalinám. Doporuèujeme
pozinkovaný plech komaxitovaný, hliník nebo nerez.

Vyústìní odtahu spalin
Pro navrhování vyústìní odtahù spalin je nutno pouívat technická pravidla TPG 800 01 - Vyústìní odtahù spalin od
spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Provozní pøedpisy
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.
Povinnosti servisního mechanika pøi uvádìní kotle do provozu

Ä Zkontrolovat, zda instalace zaøízení odpovídá projektu nebo revizi.
Ä Zkontrolovat odvzdunìní kotle a otopného systému, zkontrolovat tlak otopné vody za studena a pøípadnì
seøídit tlakový spínaè.

Ä Zkontrolovat napojení plynovodu, ovládací a zabezpeèovací prvky, provést zkouku tìsnosti plynovodu od
hlavního uzávìru po hoøák v kotli. Upozornìní: je zakázáno odvzduòovat plynovod pøes kotel !
Ä Zkontrolovat tìsnost otopného okruhu.
Ä Zkontrolovat zapojení elektrické zásuvky, zkontrolovat revizi elektro.
Ä Zkontrolovat kouøovod nebo odtah spalin.
Ä Spustit kotel na 20 sekund a znovu odvzdunit.
Ä Zkontrolovat maximální a minimální výkon v okruhu vytápìní.
Ä Vyzkouet regulaci vytápìní a ohøevu TUV, letní i zimní provoz.
Ä Nastavit vhodné otáèky èerpadla a nastavit správný tlak v topném systému.
Ä Seznámit prokazatelnì uivatele s obsluhou kotle.
Ä Zapsat do záruèního listu uvedení kotle do provozu.
Nastavení topného výkonu
Nastavení topného výkonu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.
Závislost hodnoty tlaku na tryskách a topného výkonu:
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Postup pøi sputìní kotle

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Zasunout zástrèku do zásuvky.
Otevøít uzavírací armatury na pøívodu plynu a vody.
Nastavit na kotlovém termostatu (viz obr. ovládací panel) poadovanou teplotu otopné vody.
Nastavit na prostorovém termostatu, pokud je nainstalován, poadovanou teplotu v místnosti.
U kotlù s ohøevem TUV nastavit poadovanou teplotu (viz obr. ovládací panel) uitkové vody.
Zkontrolovat funkci deblokaèního tlaèítka jeho stlaèením a uvolnìním.
Hlavní vypínaè pøepnout podle potøeby na letní nebo zimní provoz.
Nastavit vhodné otáèky èerpadla a správný tlak v otopném systému.

Provoz a obsluha kotle
Kotel smí obsluhovat pouze dospìlé osoby seznámené s jeho funkcí a ovládáním. Seznámení s obsluhou je povinen
provést po uvedení do provozu servisní mechanik.
V pøípadech, kdy by mohly do kotle vniknout hoølavé nebo výbuné plyny èi páry (napøíklad pøi natírání, lepení
linolea apod.), musí být kotel vèas odpojen od elektrické sítì a musí být uzavøen pøívod plynu.
Pøi správném seøízení otáèek èerpadla má být rozdíl teplot vytápìcí vody na vstupu a výstupu kotle 10 a 20 °C. Pøi
mením spádu, tzn. pøi vyích otáèkách èerpadla, je kotel hluènìjí. Pøi vìtím spádu, tzn. pøi niích otáèkách èerpadla,
dochází k nedostateènému vyplachování výmìníku.
Na vytápìcím okruhu je maximální provozní rozsah teplot od 40 °C do 85 °C.
Na okruhu TUV je maximální provozní rozsah teplot od 40 °C do 60 °C.
Tlakový spínaè v okruhu vytápìcí vody je z výroby seøízen na asi 80 kPa. Pøi niím pøetlaku tlakový spínaè nesepne
obvod napájecího napìtí a kotel nelze uvést do provozu. Kotel lze provozovat pøi pøetlaku vytápìcí vody u od 60 kPa
po pøísluném seøízení tlakového spínaèe, v tomto pøípadì se vak mùe zvýit hluènost kotle.

Pøeruení provozu kotle
Krátkodobé pøeruení provozu kotle proveïte sníením nastavené teploty na kotlovém nebo prostorovém termostatu,
pøípadnì pøepnutím hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy "0".
Dlouhodobé odstavení kotle v zimním období proveïte sníením nastavené teploty na kotlovém termostatu, pøípadnì
i na prostorovém termostatu, a kotel ponechte v provozu proti zamrznutí. Protizámrazová ochrana je zabudována pøímo
v elektronice kotle a je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè kotle v poloze "letní provoz" nebo "zimní provoz" a kotel
je pøipojen na elektrickou sí a zdroj plynu.
Pro dlouhodobé odstavení kotle v letním období ( napø. v prùbìhu dovolené ) doporuèujeme uzavøít plynový kohout
a kotel odpojit od elektrického napìtí vytaením zástrèky ze zásuvky.

Údrba
Údrba kotle DUA má být provádìna pravidelnì, minimálnì jednou za rok nìkterou ze smluvních servisních firem
uvedených v seznamu jen je pøiloen k tomuto návodu dodávanému s kotlem. Pøi pravidelné údrbì je zapotøebí
zkontrolovat tìsnost vech spojù vodního a plynového potrubí, zkontrolovat funkci vech ovládacích, regulaèních a
zabezpeèovacích prvkù, vyèistit spalovací komoru, hoøák a propláchnout výmìník. Oplátìní kotle je mono èistit
bìným saponátovým pøípravkem.

Opravy

V pøípadì poruchy smí opravu provést jen nìkterá ze servisních firem uvedených v seznamu jen je dodáván jako
samostatná pøíloha návodu k obsluze dodávaného s kotlem. Pro opravy se smí pouít jen originální souèástky.

Servis

Souèástí návodu k obsluze dodávaného ke kotli je samostatný seznam servisních firem, které na základì smlouvy
zajiují servis plynových kotlù DAKON.

Likvidace obalu

Papírové èásti obalu zlikvidujte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pouijte øízenou skládku
odpadu spravovanou pøísluným obecním úøadem. Pro likvidaci plastových èástí obalu pouijte sbìrný kontejner na plasty.

Likvidace výrobku po ukonèení jeho ivotnosti

Likvidaci výrobku (kotle) zajistìte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pouijte øízenou skládku
odpadu, spravovanou pøísluným obecním úøadem.
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Pøestavba na jiné plyny
Pøestavbu kotle na jiný plyn smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.
Pøestavba na jiné plyny se provádí výmìnou trysek na hoøáku a seøízením tlaku plynu na plynové armatuøe. Tato
zmìna se musí oznaèit na výrobním títku kotle a zapsat do dokumentace kotle.
Hodnoty pro seøízení kotle DUA 24:
Název údaje

MJ

Minimální tlak

[mbar/mm v.s.]

3/30

8/80

Maximální tlak

[mbar/mm v.s.]

14/140

28/280

Poèet trysek
Prùmìr trysek

Zemní plyn

Propan

[-]

14

14

[mm]

1,15

0,75

Zemní plyn

Propan

Hodnoty pro seøízení kotle DUA 30:
Název údaje

MJ

Minimální tlak

[mbar/mm v.s.]

2/20

6/60

Maximální tlak

[mbar/mm v.s.]

11/110

30/300

Poèet trysek
Prùmìr trysek

[-]

17

17

[mm]

1,20

0,80

Bezpeènost provozu kotle
Plynové kotle DUA nesmí být pouity k jiným úèelùm, ne je uvedeno v tomto návodu. Kotel obsluhujte podle
pokynù v návodu k montái a instalaci kotle. Pøi instalaci kotle musí být dodreny bezpeèné vzdálenosti od povrchù
hmot jednotlivých stupòù hoølavosti bìných stavebních hmot. Nejmení pøípustná vzdálenost vnìjích obrysù kotle a
odtahu spalin od hmot tìce a støednì hoølavých (které po zapálení bez dodávky dalí tepelné energie samy uhasnou 
stupeò hoølavosti B,C1 a C2) musí být nejménì 100 mm. Nejmení vzdálenost vnìjích obrysù kotle a odtahu spalin od
hmot lehce hoølavých (které po zapálení samy hoøí a shoøí  stupeò hoølavosti C3) musí být nejménì 200 mm. Vzdálenost
200 mm musí být dodrena také v pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není prokázán.
Na spotøebiè a do vzdálenosti mení, ne je jeho bezpeèná vzdálenost nesmìjí být pokládány pøedmìty z hoølavých
hmot (min. vzdálenost spotøebièe od hoølavých hmot je ve smìru hlavního sálání 50 mm a v ostatních smìrech 10 mm).
Pøi zmìnì charakteristiky proøedí v nìm je kotel umístìn (napø. pøi pøechodném nebezpeèí vzniku hoølavých plynù
nebo par, pøi nich by mohl vzniknout poár nebo dojít k výbuchu  pøi lepení linolea, PVC ap.  musí být kotel vyøazen
z provozu.
Hoølavost stavebních hmot  výòatek z normy ÈSN 73 0823:
A

nehoølavé

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

B

nesnadno hoølavé

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

C1

tìce hoølavé

døevo dubové, bukové, desky hobrex, desky z vrstveného døeva (pøekliky)
verzalit, umakart

C2

støednì hoølavé

døevo borové, modøínové, smrkové, døevotøískové desky
podle ÈSN 49 2614

C3

lehce hoølavé

asfaltové lepenky, celulózové hmoty, dehtové lepenky, døevovláknité
desky, korek, polyuretan (molitan), polystyrén, polypropylén, polyetylén
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Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D

Poruchové stavy a závady pøi provozu kotlù DUA
Zdánlivé poruchy
Popis stavu
- Kotel nevytopí byt i kdy je prostorový termostat
(pokud je nainstalován) v sepnutém stavu.
- Na výstupu z kotle je teplota TUV trvale nií ne 40 °C.

Øeení
- Zvýit nastavenou teplotu na kotlovém termostatu
otoèením knoflíku C na ovládacím panelu doprava.
- Zvýit nastavenou teplotu TUV na ovládacím panelu
otoèením knoflíku B doprava.
- Pøi zahájení odbìru TUV vytéká z vodovodní baterie jen - Jedná se o správnou funkci kotle. Termostatický
malé mnoství chladné vody, prùtok se po ohøátí
omezovaè prùtoku umístìný v okruhu uitkové vody
vody zvýí.
na výstupu z kotle se otevírá na plný prùtok a po ohøátí
vody pro zamezení plýtvání vodou.
- Pøi maximálním prùtoku TUV není teplota TUV vyí
- Sníit prùtok na vodovodní baterii. Dosaitelná teplota
ne 45 °C, knoflík regulace TUV je na maximu.
na výstupu je závislá na teplotì uitkové vody na vstupu
do kotle, na velikosti prùtoku uitkové vody kotlem a na
výkonu kotle -viz té tabulka technických údajù. Na teplotu
vody v místì odbìru má vliv rovnì délka pøívodního
potrubí a kvalita tepelné izolace.

Závady, které si smí odstranit zákazník
Popis závady
- Kotel netopí (nezapálí se plamen na hoøáku), kontrolka
SÍ svítí, prostorový termostat je v sepnutém stavu. Na
tlakomìru je hodnota nií ne 0,8 bar.

Øeení
- Dopustit vodu do otopného systému za studeného
stavu kotle na hodnotu 1 bar a dopoutìcí ventil zavøít.
Napoutìcí ventil je umístìný ve spodní èásti kotle. Kotel
je nutno odblokovat jeho odpojením od el. sítì na dobu
cca 5 sekund, vypnutím hlavního vypínaèe nebo vytaením zástrèky ze zásuvky.
- Kotel je mimo provoz. Nesvítí kontrolka SÍ.
- Ovìøit správnou polohu hlavního vypínaèe (letní/zimní
provoz). Vyzkouet elektrickou zásuvku ovìøeným
elektrickým spotøebièem. Zkontrolovat jistiè.
- Po zapnutí prostorového termostatu nebo pøi zahájení
- Pøehozená fáze na el.pøívodu (patnì zapojená zásuvka,,
odbìru TUV kotel zapálí plamen na hoøáku, asi 10 sekund prodluovací òùra, rozdvojka).
jiskøí a pak dojde k zablokování kotle, rozsvítí se kontrolka Zapojit kotel do správné el.zásuvky a odblokovat poruchu
PORUCHA.
deblokaèním tlaèítkem.
- Netìsnost spojù potrubí TUV, ÚT.
- Dotáhnout spoje s pouitím pøísluného náøadí.
- Nejvzdálenìjí z radiátorù málo høejí i pøesto, e jejich re- - Vyèistit filtr topení nebo zvýit rychlost èerpadla pøepínagulaèní ventily jsou otevøeny naplno.
èem rychlosti na èerpadle.
- Funkce topení i TUV je v poøádku, ale z výmìníku
- Na daný otopný systém byla zvolena pøíli vysoká
je slyet um.
rychlost otáèek èerpadla a tím vzniká um. Vyèistit filtr
topení nebo sníit rychlost pøepínaèem na èerpadle.
- Po zapálení plamene na hoøáku stoupá nezvykle rychle
- Zavzdunìný otopný systém. Vyèistit filtr topení nebo
teplota na kotlovém teplomìru na maximální hodnotu.
odvzdunit èerpadlo povolením odvzduòovacího
Dochází také k zablokování kotle vèetnì rozsvícení
roubu.
kontrolky PORUCHA. Z nìkterých radiátorù se ozývá
Odvzdunit radiátory a podle potøeby doplnit vodu do
hluk a z kotle um.
otopného systému.
- Po zapnutí kotle kotlovým nebo prostorovým termo- Zaseklé èerpadlo. Rozhýbat rotor èerpadla vhodným
statem nejede èerpadlo (lze zjistit poslechem z tìsné
roubovákem - viz obr. na stranì 8.
blízkosti). Teplota na kotlovém teplomìru rychle dosahuje vysokých hodnot, z kotle se ozývá um.
- Kotel netopí a svítí kontrolka PORUCHA.
- Kotel je zablokovaný. Odblokovat deblokaèním tlaèítkem.
- Pøi náporovém vìtru dochází k pøeruení provozu kotle.
- Kotel je zablokovaný spalinovým termostatem. Odblokovat spalinový termostat-viz postup na stranì 11.
- Dolo k zamrznutí koncovky na koaxiálním odtahu(TURBO) - Vypnout kotel, zkontrolovat zda není zamrzlý výmìník.
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Pøípady, kdy je nutno kontaktovat servisní firmu
· Únik plynu do ovzduí (nezapínat kotel ani svìtlo, zastavit pøívod plynu a zajistit intenzivní vìtrání).
· Trvalý únik spalin do místnosti, kde je kotel umístìn (nezapínat kotel a místnost vyvìtrat).
· Nedostateèný výkon kotle (servisní pracovník zkontroluje nastavení výkonu kotle trimrem výkonu, tlaky na
plynové armatuøe a zda kotel odpovídá tepelným ztrátám vytápìného objektu).

·
·
·
·

Hlavní vypínaè je v poloze letní provoz, kotel dodává teplo do otopného systému.
Kotel je nadmìrnì hluèný.
Za úèelem zmìny reimu chodu èerpadla.
Zajitìní roèní prohlídky kotle.

Náhradní díly kotlù DUA 24 C/D, DUA 30 C/D
Objednací èíslo Název
1232
1232
1231
1231
1101
7003
7004
7005
7319

1487
1488
1479
1493
0102
0103
0104
0105
1376

7320 1377
7256
7013
7339
7014
7251
7007
7008
7375
7376
1230
1230
1230
1230
1230
1230
7001
7011
7325
7264
7012
7009
7015
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7055
7252
7261
7267
7016
7044
7259
7258

0914
0114
1449
0115
0906
0108
0109
108P
109P
1483
1484
1505
1499
1500
1501
0100
0112
1396
0923
0113
0110
0117
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0164
0911
0920
0926
0118
0152
0918
0917

Panel pøední, DUA 24, KOMÍN
1251
Panel pøední,DUA 24,TURBO
1252
Èerpadlo DUA 24
1250
Spodní møíka DUA 24
1252
Výmìník DUA 24 C
1120
Hoøák DUA 24
1120
Ventilátor, DUA 24
1122
Expanzní nádoba 7 l, DUA 24
1120
Plynová armatura kompletní CVI
7002
VK 4105N2013, DUA 24
Zapalovací automatika CVI
7023
S 4565 AF 1007 B
7256
MODUREG
Tryska 1,15 zemní plyn
Tryska 1,20 zemní plyn
Tryska 0,75 propan
Tryska 0,80 propan
Ovládací automatika HONEYWELL, TURBO
Ovládací automatika HONEYWELL, KOMÍN
Ovládací automatika PROCOND, TURBO
Ovládací automatika PROCOND, KOMÍN
Panel boèní pravý
Panel boèní levý
Pøepínaè provozu
Knoflík pøepínaèe provozu
Knoflík potenciometru
Signálka zelená
Trojcestný ventil ÚT kompletní
Vodní armatura TUV
Clona TUV
Termostatický ventil armatury ÚT
Mikrospínaè TUV
Manometr
Teplomìr
Tlakový spínaè vytápìní
Spalinový termostat
Senzor TUV, ÚT
Blokaèní termostat 105 °C
Elektroda zapalovací/ionizaèní
Manostat tlaku vzduchu
Pøetlakový ventil 2,5 bar
Èinná èást pøetlakového ventilu 2,5 bar
Clona ventilátoru
Termoèlen armatury TUV
Odvzduòovací ventil automatický
Kontrolka zelená/bílá
Sada tìsnicích kroukù
Pruinka dvíøek

1489
1490
1480
1509
0194
0195
0907
0196
0101

Panel pøední, DUA 30, KOMÍN
Panel pøední, DUA 30, TURBO
Èerpadlo DUA 30
Spodní møíka DUA 30
Výmìník DUA 30
Hoøák DUA 30
Ventilátor, DUA 30
Expanzní nádoba 10 l, DUA 30
Plynová armatura kompletní, DUA 30

0125
0915

Zapalovací automatika, DUA 30
Cívka plynové armatury, DUA 30

Kontaktní údaje pro objednávání
náhradních dílù a pøísluenství kotle:
DAKON s.r.o.
sklad ND
Ve Vrbinì 588/3
794 01 Krnov - Pod Cvilínem
554 694 150-1
554 694 111
554 694 333

sklad ND
ústøedna
fax

internet: www.dakon.cz
V objednávce uveïte:


typ kotle,



název náhradního dílu,



objednací èíslo,



zpáteèní adresu.
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Pøísluenství kotlù DUA
Základní pøísluenství
-

návod k instalaci, obsluze a údrbì kotle
seznam servisních firem
záruèní list
upevòovací ablona
sada pøipojovacích trubek : 3 ks Cu kolena 90° pro pøipojení k plynovému potrubí a otopnému systému, opatøená
pøevleènou maticí G 3/4, 2 ks Cu kolena G 1/2 stejného provedení pro pøipojení k potrubí uitkové vody,
10 ks tìsnìní

Zvlátní pøísluenství
Díly pro koaxiální odtahy kotlù TURBO
Název
6100 9000
6101 9000
6110 9000
6111 9000
6102 9000
6103 9000
6120 9000
6105 9000
6112 9000

Sada koaxiálního odtahu Æ 100/60 mm, horizontální, s pøírubou, KIT 5580
Koaxiální ukonèení vertikální Æ 100/60 mm - 1 160 mm, TSC 0470 C
Koaxiální koleno 90° bez pøíruby, TSC 0460 C
Koaxiální koleno 45° bez pøíruby, TSC 0540 C
Koaxiální prodlouení Æ 100/60 mm - 1 000 mm, TSC 0300 C
Koaxiální prodlouení Æ 100/60 mm - 500 mm, TSC 0330 C
Koaxiální objímka Æ 100/60 mm, TSC 0320 C
Koaxiální pøíruba s objímkou Æ 100/60 mm a vývodem pro kondenzát, TSC 0620 C
Koaxiální koleno 90° s pøírubou a sondami, TSC 0120 C

Díly pro dvoutrubkové odtahy kotlù TURBO
6151 9000
6152 9000
6156 9000
6155 9000
6161 9000
6162 9000
6163 9000
6171 9000
6172 9000
6177 9000
6130 9000
6131 9000

Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální, KIT 0002 C
Rozdìlovaè - 2 x Æ 80 mm, ADA 0150 C
Prodlouení Æ 80 mm - 0,5 m, KIT 5760 C
Prodlouení Æ 80 mm - 1 m , KIT 5750 C
Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, Æ 80 mm, KIT 0060 C
Jednoduché ukonèení vertikální Æ 80 mm - 1 160 mm, TSC 0580 C
Dvojité ukonèení vertikální - 2 x Æ 80 mm - 1 160 mm, TSC 0510 C
Koleno 90°, Æ 80 mm, TSC 0130 C
Koleno 45 °, Æ 80 mm, TSC 0550 C
Objímka kompletní Æ 80 mm - 50 mm, TSC 0500 C
Prùchodka ikmá , TSC 0480 C
Prùchodka rovná, TSC 0490 C

Doporuèené prostorové termostaty
Prostorový termostat HONEYWEL T 836, spínání ON/OFF.
Programátor HONEYWEL CM 17
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Reim vytápìní lze nastavit pro kadý den v týdnu se ètyømi teplotními hladinami.
Programátor HONEYWEL CM 27
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Reim vytápìní lze nastavit pro kadý den v týdnu se esti teplotními hladinami.
Programátor HONEYWEL CM 67
Automatický nebo ruèní provoz ON/OFF. Reim vytápìní lze nastavit pro kadý den v týdnu se esti teplotními
hladinami. Monost ovládání telefonem, lze pøipojit venkovní nebo externí èidlo. Adaptivní reim, prázdninový
program a dalí funkce.
Modulaèní programátor HONEYWEL CX 51 MC
Modulaèní øízení. Automatický nebo ruèní provoz.Reim vytápìní lze nastavit pro kadý den v týdnu se esti
teplotními hladinami. Adaptivní reim, prázdninový program a dalí funkce. Monost regulace podle venkovní
teploty. Kotel DUA musí být osazen ovládací automatikou PROCOND, propojka TMOD na automatice musí být v
pozici ON, nelze kombinovat se soupravou ekvitermní regulace DUA-OUT.
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Provedení odtahu spalin
Firma DAKON dodává originální díly pro montá odtahù spalin ke kotlùm DUA v provedení TURBO.
Odtah mùe být veden vodorovnì i svisle. Pokud je pouito také sání z hlavice vertikálního ukonèení odtahu, je
nutné, aby hlavice byla nejvyím bodem v okruhu 3m, aby docházelo k dostateènému øedìní spalin okolním vzduchem.
Podle zpùsobu pøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin dìlíme odtahy na:

· KOAXIÁLNÍ - pøívod spalovacího vzduchu i odvod spalin je proveden souosým potrubím. Celková tlaková
ztráta potrubí nesmí být vìtí ne 80 Pa, co pøedstavuje napø. pøi pouití jednoho kolena celkovou délku max. 3 m.
· DVOUTRUBKOVÉ - pøívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je proveden separátnì. Celková tlaková ztráta

potrubí nesmí být vìtí ne 80 Pa, co pøedstavuje napø. pøi pouití dvou kolen souèet délek jednotlivých dílù obou vìtví
max. 15 m pøi vodorovném provedení a max. 12 m pøi svislém provedení a prùchodu pøes støechu.

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty koaxiálního odtahu
Maximálnítlaková ztráta odtahu: 80 Pa (platí pro vechny kotle s uzavøenou spalovací komorou).

Pozice
Popis
Délka / mnoství
Ztráta [Pa]
1
Koaxiální koleno 90° TSC 0120 C
1 kus
18
2
Koaxiální prodlouení TSC 0300 C
1m
18
3
Koaxiální prodlouení TSC 0330 C
0,5 m
9
4
Koax. protizámrazová koncovka ze sady KIT 5580 1 m
25
Celková ztráta odtahu
70
Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, protoe celková ztráta je nií ne 80 Pa.
Koaxiální odtah horizontální - sestava s jedním kolenem, L=max 3 m
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Koaxiální odtah horizontální - sestava se dvìma koleny, L= max 2 m

Koaxiální odtah vertikální - sestava bez kolen, L= max 2 m

Odtah spalin musí být od vyústìní
potrubí pro odvod kondenzátu vdy
oddìlen vodní hladinou v sifonu.
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Koaxiální odtah vertikální - sestava se dvìma koleny 45°, L= max 1 m

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada koaxiálního odtahu Æ 100/60, horizontální, s pøírubou, KIT 5580
objednací èíslo: 6100 9000
tlaková ztráta: 43 Pa
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Koaxiální ukonèení vertikální, TSC 0470 C
objednací èíslo: 6101 9000, tlaková ztráta: 21 Pa

Koaxiální koleno 90°
objednací èíslo: 6110 9000
tlaková ztráta: 18 Pa

Poznámka: Hlavice musí být
umístìna minimálnì 400 mm nad
vemi okolními konstrukcemi v okruhu
do 4 metrù, aby nedocházelo k víøení
okolního vzduchu kolem hlavice, které
by mohlo zpùsobit nasávání spalin do
trubky pøívodu vzduchu.

Koaxiální koleno 45°
objednací èíslo: 6111 9000
tlaková ztráta: 9 Pa

Koaxiální prodlouení TSC 0300 C (1 m), TSC 0330 C (0,5 m)
1,0 m, tlaková ztráta: 18 Pa
0,5 m, tlaková ztráta: 9 Pa
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objednací èíslo: 6102 9000
objednací èíslo: 6103 9000

Nástìnné plynové kotle DUA C, DUA D
Koaxiální objímka Æ 100/60 TSC 0320 C
objednací èíslo: 6120 9000

Koaxiální pøíruba s objímkou TSC 0620 C
objednací èíslo: 6105 9000
tlaková ztráta: 15 Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pøíruba
Tìsnìní pod pøírubu
Tìsnìní pod objímku
Spojka
Tìsnìní do spojky
Objímka
Distance
Vývod pro kondenzát
Inspekèní vývody

Koaxiální koleno 90° s pøírubou TSC 0210 C
objednací èíslo: 6112 9000
tlaková ztráta: 18 Pa
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DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty dvoutrubkového odtahu

Maximální ztráta odtahu: 80 Pa ( platí pro vechny kotle s uzavøenou spalovací komorou ).
Pozice

Popis

Délka / mnoství

Ztráta [Pa]

1

Koleno 90° TSC 0150 C

2 ks

2 x 14

2

Prodlouení Æ 80 TSC 0160 C

1m

3

3

Prodlouení Æ 80 TSC 0160 C

2 m / 2 ks

2x3=6

4

Sací trubka ze sady KIT 0060 C

0,46 m

10

5

Odtahová trubka ze sady KIT 0060 C

0,55 m

10

Celková ztráta odtahu
Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, protoe celková ztráta je nií ne 80 Pa.
Dvoutrubkové provedení horizontální
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Dvoutrubkové provedení vertikální - sestava bez kolen
Souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku: max. 15 m

Dvoutrubkové provedení vertikální pro ikmou støechu - sestava se dvìma koleny
Pøi pouití kolen 45° mùe být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku max. 13 m
Pøi pouití kolen 90° mùe být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku max. 9 m
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Dvoutrubkové provedení vertikální pro rovnou støechu - sestava se dvìma koleny
Pøi pouití kolen 45° mùe být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku max. 13 m
Pøi pouití kolen 90° mùe být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku max. 9 m

DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální, KIT 0002 C
objednací èíslo: 6151 9000
tlaková ztráta: 48 Pa

Rozdìlovaè, ADA 0150 C
objednací èíslo: 6152 9000
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Prodlouení Æ 80 mm, L= 500 mm,TSC 0560 C
objednací èíslo: 6156 9000
tlaková ztráta: 1,5 Pa

Prodlouení Æ 80 mm, L= 1 000 mm,TSC 0160 C
objednací èíslo: 6155 9000
tlaková ztráta: 3 Pa

Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, Æ 80 mm, KIT 0060 C
objednací èíslo: 6161 9000
tlaková ztráta: 10 Pa + 10 Pa
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Jednoduché ukonèení vertikální,TSC 0580 C
objednací èíslo: 6162 9000
tlaková ztráta: 16 Pa

Dvojité ukonèení vertikální,TSC 0510 C
objednací èíslo: 6163 9000
tlaková ztráta: 21 Pa
Poznámka:
Hlavice musí být umístìna
minimálnì 400 mm nad vemi
okolními konstrukcemi v
okruhu do 4 metrù, aby
nedocházelo k víøení okolního
vzduchu kolem hlavice, které
by mohlo zpùsobit nasávání
spalin do trubky pøívodu
vzduchu.

Koleno 90° ,TSC 0130 C
objednací èíslo: 6171 9000
tlaková ztráta: 4 Pa

Koleno 45° , TSC 0550 C
objednací èíslo: 6172 9000
tlaková ztráta: 2 Pa

Objímka kompletní, TSC 0500 C
objednací èíslo: 6177 9000
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Prùchodka ikmá, TSC 0480 C
objednací èíslo: 6130 9000

Prùchodka rovná, TSC 0490 C
objednací èíslo: 6131 9000

Redukèní clonka do ventilátoru
V pøípadech, kdy dochází ke strhávání plamene pøi krátkých délkách odtahù, slouí pro sníení podtlaku ve spalovací
komoøe redukèní clonka DIS 0700 C.
Redukèní clonku doporuèujeme pouít zejména u:
- koaxiálního odtahu o délce do 1,0 m u kotlù DUA 24,
- koaxiálního odtahu o délce do 1,5 m u kotlù DUA 30, DUA 28,
- dvoutrubkového odtahu, který má celkovou tlakovou ztrátu sání a odtahu spalin mení ne 40 Pa.
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Provedení odtahu spalin - kotle v provedení turbo
Kotle BEA jsou dle ÈSN 483 schváleny v provedení C12, C32, C52.
Provedení C12
Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu
a odvod spalin je instalováno vodorovnì
na vnìjí obvodové stìnì. Vyústìní tìchto
potrubí je buï souosé, nebo navzájem tak
blízko sebe umístìné, e podléhají stejným
povìtrnostním podmínkám.

Provedeni C 32
Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu
a odvod spalin je instalováno svisle.
Vyústìní tìchto potrubí je buï souosé nebo
navzájem tak blízko sebe umístìné, e
podléhají stejným povìtrnostním podmínkám.

Provedeni C 52
Potrubí pro pøívod spalovacího vzduchu
a odvod spalin je navzájem od sebe oddìleno.
Vyústìní tìchto potrubí je v zónách rozdílných
tlakù. Nesmí být provedeno na protilehlých
stranách budovy.

Pøívod vzduchu a odtah spalin mùe být proveden koaxiálním potrubím o prùmìru 100/60 mm sestaveným z dílù
urèených pro kotle TUBRBO, které je mono si objednat podle poadavkù projektu (horizontální nebo vertikální odtah
vèetnì tìsnících manet a prùchodek støechou). Je také moné pouít rozdìlovaèe za kotlem a vést samostatné potrubí
pro pøívod vzduchu pro spalování a odvod spalin. Pro rozmanitost variant øeení odtahù nejsou tyto zahrnuty v základní
cenì kotle, ale zákazník si je mùe objednat jako zvlátní pøísluenství kotle.
Pokud je pouito také sání z hlavice vertikálního ukonèení odtahu, je nutné, aby hlavice byla nejvyím bodem
v okruhu 4m, aby docházelo k dostateènému øedìní spalin okolním vzduchem.
Základní poadavky na vyústìní odtahù spalin od spotøebièù s hoøákem s nuceným pøívodem spalovacího vzduchu
a s nuceným odtahem spalin se øídí technickými pravidly TPG - G800 01 ze dne 20.9.1996.
Konkrétní provedení odtahù spalin musí být navreno a zpracováno v projektu zapojení kotle, pøi respektování
standardních pravidel pro odvod kondenzátu a zamezení vniku deové vody do kotle.
Výrobcem povolená maximální délka koaxiálního odvodu spalin:
Horizontální potrubí - 3,5m; vertikální potrubí - 3 m.
Pøi pouití rozdìlovaèe a potrubí pro odkouøení a nasávání Æ 80 mm nesmí být souèet vìtí ne 80Pa .
Pro navrhování vyústìní odtahu spalin je nutno pouít technická pravidla TPG 800 01- Vyústìní odtahu spalin od
spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).
Spoleènost DAKON s.r.o. dodává vechny potøebné originální díly pro montá odtahu spalin ke kotlùm KOMPAKT
v provedení TURBO. Pro montá odtahu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu se smí pouít pouze originální díly, které
dodává spoleènost DAKON s.r.o.
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Bezpeènostní a ostatní pøedpisy
Pro projektování, montá, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy:
ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní, projektování, montá
ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení pro ústøední vytápìní a ohøev uitkové vody
ÈSN 06 1008 Poární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (do 50 kW)
ÈSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústøední topení, provedení B11, B11BS s atmosferickými hoøáky
a jmenovitým tepelným pøíkonem nejvýe 70 kW.
ÈSN 33 2000-3 Prostøedí pro elektrická zaøízení
ÈSN 33 2180 Pøipojení el. pøístrojù a spotøebièù
ÈSN EN 60335-1:1997 Elektrické spotøebièe pro domácnost a podobné úèely
ÈSN EN 1775 Zásobování plynem  Plynovody v budovách  Provozní poadavky
ÈSN 38 6441 Odbìrní plynová zaøízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách
ÈSN 38 6413 Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem
ÈSN 38 6460 Pøedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách
ÈSN 73 4201 Navrhování komínù a kouøovodù
ÈSN 73 4210, EN 437 Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù paliv
ÈSN 73 0831-50 Poární bezpeènost staveb
TPG 800 01 Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Záruka
Délka poskytované záruky je uvedena v záruèním listì dodávaném jako základní pøísluenství kotle.
Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.
Pozor, kotel musí uvést do provozu nìkterá ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedená
v seznamu dodávanem jako základní pøísluenství ke kotli.
Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací u výrobce:
DAKON s.r.o.
Ve Vrbinì 588/3
794 01 Krnov - Pod Cvilínem
554 694 122 reklamace
554 694 111 ústøedna
554 694 333 fax
e-mail: dakon@dakon.cz
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Veobecné záruèní podmínky
Tyto záruèní podmínky se vztahují na vekeré zboí prodávané spoleèností DAKON a vyjadøují veobecné zásady poskytování
záruk na toto zboí. Délka poskytované záruky na jednotlivé typy výrobkù je uvedena v záruèním listì dodávaném se zboím.
Spoleènost DAKON ruèí za to, e výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a
to za pøedpokladu, e výrobek bude uíván zpùsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze.
U kotlù, kde je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roèní prohlídky smluvní
servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údrby a prohlídky kotle a odstranìní pøípadné vady provést
pouze servisní mechanik nìkteré ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedených v seznamu dodávaném jako základní
pøísluenství ke kotli. Servisní mechanik je povinen prokázat se pøed provedením servisního zásahu platným prùkazem servisního
mechanika pro daný typ kotle vystaveným spoleèností DAKON a pøi uvádìní kotle do provozu i pøi provádìní pravidelné údrby
a prohlídky kotle provést vechny èinnosti podle platných pøedpisù vztahujících se k danému zaøízení a vechny èinnosti pøedepsané
v návodu k obsluze, zejména odzkouení ovládacích a zabezpeèovacích prvkù, kontrolu tìsnosti kouøovodu, tah komína a øádné
seznámení spotøebitele s obsluhou kotle.
Spotøebitel uplatòuje pøípadné reklamace u prodávajícího, u kterého vìc byla koupena. Je-li vak v záruèním listì uveden jiný
podnikatel urèený k opravì (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místì prodávajícího nebo v místì pro
kupujícího bliím, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele urèeného k provedení záruèní opravy. Kadá reklamace musí být
uplatnìna neprodlenì po zjitìní závady.
Pøi uplatnìní reklamace je spotøebitel povinen pøedloit øádnì vyplnìný záruèní list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za
instalaci a uvedení kotle do provozu.
Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotøebitel povinen pøedloit identifikaèní títek reklamovaného dílu a doklad o
zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 mìsícù od data prodeje.
V pøípadì reklamace kotle, u kterého je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotøebitel
povinen rovnì pøedloit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem spoleènosti DAKON. Pokud
je výrobcem pøedepsáno provedení roèní prohlídky smluvní servisní firmou, je spotøebitel povinen pøedloit doklad o provedení a
zaplacení roèní údrby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem spoleènosti DAKON nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data
uvedení do provozu a nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data provedení poslední prohlídky.
Informace o provedení roèní prohlídky kotle, u kterého je v záruèním listì pøedepsána pravidelná roèní údrba a prohlídka, musí být
vdy do 14 dnù od provedení zaslány výrobci.
Pro uplatnìní prodlouené záruky je nutné provést garanèní prohlídku bìhem druhého roku provozu a zaslat potvrzený díl záruèního
listu do 30 dnù od provedení prohlídky. Zároveò je nutné zaslat potvrzený díl B do 30 dnù od uvedení kotle do provozu.
Pøi pøepravì a skladování kotle musí být dodrovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí pouít jen originální souèástky.
Spoleènost DAKON si vyhrazuje právo rozhodnout, zda pøi bezplatném provedení opravy vymìní nebo opraví vadný díl. Díly
vymìnìné v záruèní dobì se stávají majetkem spoleènosti DAKON.
Firma DAKON poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem spoleènosti
DAKON. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám pøiveze, je povinností prodejce
mu poskytnout záruèní podmínky dle obèanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záruèního listu. Pro
uznání záruky musí být u výrobku originální záruèní list v jazykové mutaci dané zemì, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:
·

Pøi poruení záruèních podmínek.

·

Nejsou-li pøi reklamaci pøedloeny pøísluné doklady.

·

Kdy schází oznaèení výrobku výrobním èíslem, datakódem nebo je výrobní èíslo nebo datakód neèitelný.

·

Pøi nedodrení pokynù výrobce uvedených v návodu.

·

Jedná-li se o opotøebení výrobku zpùsobené jeho obvyklým uíváním.

·

Vznikla-li vada z dùvodu nedodrení pøedpisù, norem a pokynù v návodu k obsluze pøi instalaci, provozu nebo údrbì
výrobku.

·

Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obslu-ze nebo v rozporu se záruèními podmínkami.

·

Jedná-li se o vady výmìníkù, èerpadel, tøícestných ventilù a jiných èástí hydraulických okruhù, plynových armatur, hoøákù
a podobnì, které jsou zpùsobeny zanesením neèistotami z otopného systému, vodovodního øadu, plynovodù nebo neèistotami
ve vzduchu pro spalování.

·

Jedná-li se o vadu kotlového tìlesa vzniklou prorezivìním v dùsledku nevhodného provozního reimu, kdy je teplota vratné
vody z otopného systému nií, ne je rosný bod spalin.

·

V pøípadì vad nebo kod vzniklých pøi pøepravì.

·

V pøípadì vad nebo kod vzniklých ivelní pohromou èi jinými nepøedvídatelnými jevy.

Tyto veobecné záruèní podmínky ruí vechna ostatní ustanovení týkající se záruèních podmínek uvedená v návodu k obsluze,
která by byla v rozporu s tìmito ustanoveními.
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