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Všeobecná nařízení
  

Aplikace
Normy	a	předpisy

Všeobecná	nařízení
V této dokumentaci jsou uvedeny 
důležité	 informace,	 jejichž	znalost	 je	
nezbytná	 k	 bezpečné	 a	 spolehlivé	
montáži	 kotle,	 k	 jeho	 uvedení	 do	
provozu a k jeho obsluze. Veškeré 
činnosti	 popisované	 v	 tomto	 doku-
mentu	mohou	provádět	pouze	autori-
zované	montážní	a	servisní	firmy.

Výrobce	 si	 vyhrazuje	 právo	 změny	
výrobku pro zlepšení technických 
parametrů	 výrobku,	 bez	 ohledu	 na	
text návodu.

Při	výměně	komponent	kotle	mohou	
být	použity	pouze	originální	náhradní
díly,	 použití	 jiných	 než	 originálních	
náhradních	dílů	bude	mít	za	násl	dek	
ztrátu záruky.

Použití
Kotel	 může	 být	 použit	 pouze	 k	
účelům	vytápění	a	pro	nepřímý	ohřev	
teplé	vody.	Kotel	musí	být	připojen	k	
uzavřeným	 systémům	 s	 maximální	
teplotou 100 ºC (havarijní teplota), a 
maximální nastavitelnou teplotou 90° 
C.

Normy	a	předpisy
Při	montáži	a	obsluze	kotle	musí	být	
dodržovány	 všechny	 platné	 normy	
(evropské i místní):
•	 místní	stavební	předpisy	týkající	

se	montáže	 systémů	 pro	 spalo-
vací vzduch a spaliny;

•	 předpisy	 týkající	 se	 připojení	
kotle k rozvodu elektrického 
proudu;

•	 předpisy	 týkající	 se	 připojení	
kotle k místnímu rozvodu plynu;

•	 normy	 a	 předpisy	 týkající	 se	
bezpečnostních	zařízení	pro	top-
né systémy;

•	 veškeré další místní zákonné 
normy/předpisy	 týkající	 se	
montáže	 a	 obsluhy	 topných	
systémů.

Kotel	 byl	 schválen	 pro	 označení	
CE	a	odpovídá	následujícím	evrop-
ským normám:

•	 1992 / 42 / EHS	 Směrnice	 o	
požadavcích	na	účinnost	nových	
teplovodních	kotlů

•	 2004 / 108 / EHS	 Směrnice	 o	
elektromagnetické	kompatibilitě

•	 2014/68/EU	 směrnice	 PED,	 čl.	
4-3.

•	 2006 / 95 / EHS	 Směrnice	 o	
bezpečnosti	elektrických	zařízení	
nízkého	napětí

•	 2009 / 142 / EHS	 Směrnice	 o	
spotřebičích	plynných	paliv

•	 2009/125/CE Výrobky spojené 
se	spotřebou	energie.

•	 811-813/2013	Nařízení	EU
•	 EN 15502-1, Kotle na plynná 

paliva	 pro	 ústřední	 vytápění	 –	
Část	1:	Všeobecné	požadavky	a	
zkoušky

•	 EN 15502-2-1, Plynové topné 
kotle	-	Specifická	norma	pro	 typ	
C	a	zařízení	typu	B2,	B3,	B5	se	
jmenovitým	 tepelným	 příkonem	
nepřesahujícím	1000	kW.

•	 EN 656:1999  Kotle na plynná 
paliva	pro	ústřední	vytápění	–	
kotle provedení B s jmenovitým 
tepelným	příkonem	nad	70	kW,	
nejvýše však 300 kW

•	 EN 13836:2006  Kotle na plynná 
paliva	 pro	 ústřední	 vytápění	
– kotle provedení B s jmeno-
vitým	 tepelným	 příkonem	 nad	
300 kW, nejvýše však 1000 kW

•	 EN 15420:2010 Kotle na plynná 
paliva	 pro	 ústřední	 vytápění	
– kotle provedení C s jmeno-
vitým	 tepelným	 příkonem	 nad	
70 kW, nejvýše však 1000 kW

•	 EN 15417:2006 Kotle na plynná 
paliva	 pro	 ústřední	 vytápění	
–	 zvláštní	 požadavky	 na	
kondenzační	kotle	s	 jmenovitým	
tepelným	 příkonem	 větším	 než	
70 kW, nejvýše však 1 000 kW

•	 EN 60335-1 (2002) Elektrické 
spotřebiče	 pro	 domácnost	 a	
podobné	 účely	 –	 Bezpečnost	 –	
Část	1:	Všeobecné	požadavky

•	 EN 60335-2-102 (2006) 
Elektrické	 spotřebiče	 pro	
domácnost	 a	 podobné	 účely	

–	 Bezpečnost:	 Konkrétní	
požadavky	 pro	 spotřebiče	 na	
spalování plynných, naftových 
a pevných paliv, vybavené 
elektrickými	přípojkami

•	 EN 50165 Elektrická výbava ne-
elektrických	 zařízení	 pro	 použití	
v domácnosti a pro podobné 
účely	-	Bezpečnostní	požadavky

•	 EN 55014-1 (2000) Elektro-
magnetická kompatibilita- 
Požadavky	 na	 spotřebiče	 pro	
domácnost,	 elektrické	 nářadí	 a	
podobné	přístroje	–	Část	1:	Emi-
se

•	 EN 55014-2 (1997) Elektro-
magnetická kompatibilita - 
Požadavky	 na	 spotřebiče	 pro	
domácnost,	 elektrické	 nářadí	 a	
podobné	přístroje	–	Část	2:	Odol-
nost	–	norma	skupiny	výrobků

•	 EN 61000-3-2 (2000) Elektro-
magnetická kompatibilita (EMC) 
–	 Část	 3-2:	 Meze	 –	 Meze	 pro	
emise harmonického proudu 
(zařízení	 se	 vstupním	 fázovým	
proudem	do	16	A	včetně)

•	 EN 61000-3-3 (2001) Elektro-
magnetická kompatibilita (EMC) 
–	Část	 3-3:	Meze	–	Omezování	
změn	 napětí,	 kolísání	 napětí	 a	
flikru	v	rozvodných	sítích	nízkého	
napětí	 pro	 zařízení	 se	 jmeno-
vitým fázovým proudem do 16 
A	včetně,	které	není	předmětem	
podmíněného	připojení

Přídavné	národní	normy

Německo:
•	 RAL - UZ 61 / DIN 4702-8

Švýcarsko:
•	 SVGW

Rakousko:
•	 15a V-BG
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Použití	 zařízení	 pro	 jiné	 než	 pro	
uvedené	 účely	 je	 zakázáno.	
Výrobce	 nemůže	 být	 považován	 za	
odpovědného	 za	 jakoukoli	 škodu	
způsobenou	 nevhodným,	 ne-
správným	 a	 nerozumným	 použitím	
zařízení	 nebo	 nedodržením	 pokynů	
uvedených v tomto návodu.

Instalace,	 údržba	 a	 jakékoli	 jiné	
zásahy	 musí	 být	 prováděny	 v	 plné	
shodě	 se	 zákonnými	 vládními	
nařízeními	 a	 s	 pokyny	poskytnutými	
výrobcem. Nesprávná instalace 
může	ohrozit	osoby,	zvířata	a	maje-
tek;	společnost	výrobce	nebude	moci	
být	 považována	 za	 odpovědnou	 za	
jakékoli následné škody.

Kotel je dodáván s ochranným oba-
lem.	Po	odstranění	obalu	se	ujistěte,	
že	 je	 zařízení	 neporušené	 a	 že	 ne-
chybí	 žádné	 součásti.	 V	 opačném	
případě	se,	prosím,	obraťte	na	svého	
dodavatele.

Všechen obalový materiál (klipsy, 
plastové	 sáčky,	 pěnový	 polystyren	
apod.)	 udržujte	 mimo	 dosah	 dětí,	
protože	 představuje	 potenciální	 ri-
ziko.

Před	prováděním	údržby	nebo	oprav	
kotle	 se	 ujistěte,	 že	 jste	 jej	 odpojili	
od	 elektrického	 napájení	 přepnutím	
externího	dvojpólového	vypínače	do	
polohy „VYP.“. Všechny opravy musí 
být	provedeny	s	použitím	originálních	
náhradních	dílů.

Informace	pro	Uživatele
Poskytněte	 uživateli	 potřebné	 infor-
mace	o	provozním	režimu	systému.
Především	 doručte	 uživateli	 návody	
a	 informujte	 ho	 o	 tom,	 že	 mají	 být	
uloženy	v	blízkosti	zařízení.
Dále	připomeňte	uživateli:
•	 Aby	 pravidelně	 kontrolovat	 tlak	

v okruhu vody; informujte jej 
o	 způsobu	 doplňování	 vody	 v	
okruhu	a	o	 jeho	odvzdušňování.

•	 Jak se nastavuje teplota a na-
stavovací prvky pro správnou a 
úspornou správu systému.

•	 Provádějte	 pravidelnou	

údržbu	 systému	 v	 soula-
du s platnou legislativou.

•	 V	žádném	případě	neprovádějte	
změnu	 nastavení	 přívodu	 vzdu-
chu	 pro	 hoření	 a	 hoření	 plynu.

•	 Věnujte	pozornost	varováním	uve-
deným	 v	 uživatelském	 návodu.

Všeobecná	nařízení

Informace	pro	instalatéra	a	pro	servisní	službu
Identifikační	štítek

Symboly	použité	na	
identifikačním	štítku	

Vysvětlivky:
1 Značka
2 Země	původu
3 Model	kotle	-	Výrobní	číslo
4 Obchodní	označení
5 Číslo	certifikace
6 Cílová	země	-	Kategorie	plynu
7 Nastavení plynu
8 Druh instalace
9 Parametry elektrického rozvodu

10 Nastavení z výrobního závodu
11 Maximální tlak vody
12 Typ kotle
13 Třída	NOx	/	Účinnost
14 Jmenovitý	tepelný	příkon
15 Jmenovitý tepelný výkon
16 Plyny,	které	lze	použít
17 Provozní	teplota	prostředí
18 Max.	teplota	ústředního	topení

5

Generalităţi Áttekintés

Placa de timbru caracteristici Az adattáblán használt jelek

26-05-2015
S/N 0000000KE000000000000

00

100% min.
η η =  =

MAX MIN
Q(Hi)
P
P

60/80C

30/50C

gas
mbar
gas
mbar
gas
mbar

1
2

3 4 5

6

7

8
9

10

11

12
13

14
15

16
17

18

Legendă:

1 Marcă de fabricație

2 Țară de origine

3 Model cazan - Număr de serie

4 Referință comercială

5 Număr de certifi care

6 Țară de destinație - Clasă de gaz

7 Setare gaz

8 Tip de montare

9 Date electrice

10 Setări din fabrică

11 Presiune maximă a apei

12 Tip cazan

13 Clasă NOx/Efi ciență

14 Regim nominal încălzire la intrare

15 Putere de încălzire la ieșire

16 Gaze care pot fi  utilizate

17 Temperatura mediului ambiant 
pentru funcționare

18 Temperatura maximă de încălzire centrală

Jelmagyarázat:

1 Márka

2 Származási ország

3 Bojler modell – sorozatszám

4 Kereskedelmi megnevezés

5 Tanúsítvány száma

6 Célország – gáz kategória

7 Gázbeállítás

8 Telepítés típusa

9 Elektromos adatok

10 Gyári beállítások

11 Maximális víznyomás

12 Bojler típus

13 NOx besorolás / hatékonyság

14 Bemeneti értékek, névleges, fűtés

15 Teljesítményleadás, fűtés

16 Használható gázok

17 Környezeti hőmérséklet

18 Központi fűtés max. teljesítménye
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Konstrukce

Schéma	kotle
Princip funkce

Princip funkce

Kotel	 R600	 je	 kondenzační	 ko-
tel	 s	 plně	 modulačním	 řízením.	
Řídicí	 jednotka	 kotle	 automaticky	
přizpůsobuje	 výkon	 kotle	 spotřebě	
tepla v systému. Tato regulace se 
provádí	 prostřednictvím	 řízení	 ry-
chlosti	 ventilátoru.	 V	 důsledku	
tohoto	 systém	 vířivého	 směšování	
přizpůsobuje	poměr	plyn/vzduch	zvo-
lené	 rychlosti	 ventilátoru	 za	 účelem	
udržení	 nejlepších	 možných	 hodnot	
spalování,	 a	 tudíž	 nejlepší	 účinnosti	
kotle.	Spaliny	vznikající	při	spalování	
jsou	 odváděny	 směrem	 dolů	 přes	

kotel	a	opouštějí	 jej	na	zadní	straně	
adapterem odtahu.
Vratná voda ze systému vstupuje 
do	kotle	v	jeho	dolní	části,	v	níž	mají	
spaliny	 v	 rámci	 kotle	 nejnižší	 teplo-
tu.	 V	 této	 části	 kotle	 také	 dochází	
ke kondenzaci. Voda je poté vedena 
kotlem	směrem	vzhůru,	aby	 jej	opu-
stila	v	jeho	horní	části	(hořák).
Provozní princip protiproudého 
toku	 (voda	 směrem	 vzhůru,	 spaliny	
směrem	 dolů)	 zajišťuje	 nejúčinnější	
parametry spalování.

Řídicí	 jednotka	 LMS14	 (součást	
kotle)	může	 řídit	provoz	kotle	násle-
dujícím	způsobem:
•	 Regulace	 kotle	 (bez	 nadřazené	

regulace);
•	 Regulace	 na	 základě	 venkovní	

teploty (ekvitermní regulace); (s 
přídavným	 venkovním	 čidlem	 -	
volitelné	příslušenství);

•	 Řízení	externím	signálem	0-10	V	
(teplota	nebo	výkon)	z	nadřazené	
externí	 regulace	 (např.	 systém	
řízení	budov).

Kotel R600 se skládá z následujících 
hlavních komponent:

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

Kryt
Přední	panel
Nastavitelné	antivibrační	nohy
Ovládací panel (pod krytem)
Připojení	odtahu	spalin
Připojení	přívodu	vzduchu
(pod krytem)
Připojení	přívodu	plynu
Připojení	otopné	(náběhové)	vody
Připojení	otopné	(vratné)	vody	-
NÍZKOTEPLOTNÍ
Připojení	zpátečky	HT	(u	systému
s	obtokem),	příslušenství
Plnicí/vypouštěcí	ventil
Připojení	přívodu	elektrického	
proudu
Rám
Sestava	hořáku/prvního	výměníku
tepla
Sestava	druhého/třetího	výměníku
tepla
Sběrače	vody
Kondenzátní vana
Systém	vířivého	směšování	plyn/
vzduch - Premix
Ventilátor
Plynový ventil
Plynový	tlakový	spínač
Průzor
Zapalovací	a	ionizační	elektroda
Sifon
Vedení spalin (demontovatelné) a 
spalinové	čidlo

1

5 4

2

3

7 6

8

9

12

10

14

1524 13 1716

23
19

18
20 - 21

25

11

22
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Technické	údaje

kW 142,1/23,9 190,1/40,6 237,2/40,6 285,2/40,6 384,5/79,6 480,6/79,6 545,1/79,6

kW 142,2/23,9 190,3/40,6 237,4/40,6 285,5/40,6 384,9/79,7 481,1/79,7 545,6/79,7

kW 149,2/26,4 201,6/45,6 251,4/45,6 302,3/45,6 403,1/88,4 503,9/88,4 571,5/88,4

kW 145,0/24,5 194,0/41,5 242,0/41,5 291,0/41,5 388,0/80,5 485,0/80,5 550,0/80,5

% 98,0 98,0 98,0 98,0 99,1 99,1 99,1

% 102,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9

% 106.8

% 110,4

W 442 442 442 442 474 474 474

l/h 24,8 35,5 44,3 53,2 71 88,7 100,7

m³/h 13.3/2.3 17.8/3.8 22.2/3.8 26.7/3.8 35.6/7.4 44,5/7,4 50,5/7,4

m³/h 17.4/2.9 23.2/5.0 29.0/5.0 34.9/5.0 46.5/9.7 58,2/9,7 66,0/9,7

kg/h 11.3/1.9 15.2/3.2 18.9/3.2 22.7/3.2 30.3/6.3 37,9/6,3 43,0/6,3

mbar 20

mbar 25

mbar 30/50

mbar 50

°C 100

°C 78/61

°C 56/30

m³/h 238/40 318/69 397/69 477/69 636/134 795/134 901/134

% 10,2/9,4

% 11,9/10,0

mg/kWh 35/15

mg/kWh 14/8

Pa 160/10 160/10 200/10 200/10 200/10 250/10 250/10

l 27 31 35 61 68 75 82

bar 8/1

°C 100

ºC 90

m³/h 6,1 8,1 10,2 12,2 16,3 20,4 23,1

kPa 10 18 28 15 27 42 55

V 230/400

Hz 50

A 16

- IP20

W 243/37 281/32 289/34 289/34 697/47 697/47 697/47

W 190/9 190/9 310/12 310/12 470/25 590/25 800/38

kg 295 345 400 465 535 590 650

dB 72 75 76 76 77 77 77

µA 14

- 3.2

- CE-0063BS3840

- R2” R2” R2” DN65PN16

- R3/4” R1” R1” R1” R1.1/2” R1.1/2” R1.1/2”

mm 150 150 200 200 250 250 250

mm 130 150 150 150 200 200 200

mm 40 40 40 40 40 40 40

**   min.	zátěž	v	případě	plynů	G20,	G25,	G31.	Pro	typ	R602-607	při	použití	plynů	G25	(LL)	je	min.	hodnota	o	15	%	vyšší.
***	neutěsněná	místnost.

R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607

Jmenovitý	tepelný	výkon	při	80-60	ºC	max/min**
Jmenovitý	tepelný	výkon	při	75-60	ºC	max/min**
Jmenovitý	tepelný	výkon	při	40/30	ºC	max/min**
Jmenovitý	tepelný	příkon	Hi	max/min**
Účinnost	při	80/60	ºC
Účinnost	při	40/30	ºC
Normovaný	stupeň	účinnosti	(NNG	75/60°C)
Normovaný	stupeň	účinnosti	(NNG	40/60°C)
Tepelné ztráty (Pstby)
Max.	množství	kondenzátu
"Spotřeba	plynu	G20	max/min	(10,9	kWh/m3)"
Spotřeba	plynu	G25	max/min	(8,34	kWh/m3)
"Spotřeba	plynu	G31	max/min	(12,8	kWh/m3)"
Tlak plynu G20
Tlak plynu G25
Tlak plynu G31
Maximální	připojovací	přetlak	plynu
Maximální teplota spalin
Teplota	spalin	při	80/60	°C	při	Q	max/min
Teplota	spalin	při	40/30	°C	při	Q	max/min
Objemový	průtok	spalin	max/min*
Objem CO2 zemní plyn G20/G25 max/min
Objem	CO2	zkapalněný	plyn	G31	max/min
Objem	NOx	při	Q	max/min
Objem	CO	při	Q	max/min
Zbytkový	přetlak	ventilátoru	max/min
Objem vody
Přetlak	otopné	vody	max/min
Max. teplota vody (havarijní termostat topení)
Max. nastavitelná hodnota teploty
Jmenovitý	průtok	vody	při	dT	=	20	K
Hydraulický	odpor	při	jmenovitém	průtoku	vody
Elektrické napájení
Kmitočet
Pojistka	připojení	na	síť
Stupeň	elektrického	krytí

"Elekt.	energie	-	příkon	při	Q	max/min(bez	čerpadla)"

Elekt.	energie	-	příkon	modul.	čerpadla	(volitelné)

Hmotnost (prázdný kotel)

Hladina akustického výkonu  LWA ***
Ionizační	proud	minimální
Hodnota Ph kondenzátu
Kód	certifikace	CE
Připojení	vody
Připojení	plynu
Připojení	odtahu	spalin
Připojení	přívodu	vzduchu	(pro	uzavřené	provedení)
Připojení	odvodu	kondenzátu
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Informace o výrobku ve smyslu směrnice 2009/125/ES a nařízení (EU) 813/2013

R600 Icon Unit 601 602 603 604 605

Kondenzační kotel - - Ja Ja Ja Ja Ja

Nízkoteplotní kotel - - Nein Nein Nein Nein Nein

Kotel B1 - - Nein Nein Nein Nein Nein

Kogenerační prostorový ohřívač - - Nein Nein Nein Nein Nein

Kombinovaný ohřívač - - Nein Nein Nein Nein Nein

Vytápění podle směrnice ErP

Jmenovitý tepelný výkon kotle Prated kW 142 190 237 285 384

Při	jmenovitém	tepelném	výkonu	a	
při	vysokoteplotním	režimu P4 kW 142.1 190.1 237.2 285.2 384.5

Při	30	%	jmenovitého	tepelného	
výkonu	a	při	nízkoteplotním	režimu	
1)

P1 kW 47.8 63.9 79.7 95.9 127.8

Energetická	účinnost	sezonního	
prostorového	vytápění hs % 94 94 94 94 94

Při	jmenovitém	tepelném	výkonu	a	
při	vysokoteplotním	režimu	2) h4 % 88.3 88.3 88.3 88.3 89.3

Při	30	%	jmenovitého	tepelného	
výkonu	a	při	nízkoteplotním	režimu	
1)

h1 % 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9

Spotřeba pomocné energie

Při	plné	zátěži elmax kW 0.243 0.281 0.289 0.289 0.697

Při	částečné	zátěži elmin kW 0.037 0.032 0.034 0.034 0.047

V	pohotovostním	režimu PSB kW 0.004 0.005 0.004 0.004 0.009

Přídavný ohřívač

Tepelné ztráty v pohotovostním 
režimu Pstby kW 0.442 0.442 0.442 0.474 0.474

Příkon zapalovacího hořáku Pign kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Emise oxidů dusíku NOX mg/kWh 35 35 35 35 35

1) vztahující se na zpětnou teplotu 30 °C
2) vztahující se na zpětnou teplotu a přívodní teplotu (60-80 °C)

Informace o výrobku podle 
směrnice	o	ekodesignu	(ErP)

R600
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Technické údaje
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Components
1		Elektrické	připojení
2		Přívod	plynu
3  Výstup topení
4  Vratka topení (studená)
5		Přívod	spalovacího	vzduchu
    (pod krytem)

Dimension

L mm 1105 1260 1470 1220 1435 1585 1735 1105 1435

L2 mm 127.5 127.5 137.5 137.5 187.5 187.5 187.5 127.5 187.5

H mm 1480 1480 1500 1500 1500 1500 1500 1480 1500

H2 mm 1120 1130 1130 1150 1245 1245 1245 1120 1245

B mm 670 670 670 770 770 770 770 670 770

B2 mm 225 235 235 235 215 215 215 225 215

B3 mm 260 260 260 310 310 310 310 260 310

B4 mm 260 260 260 490 490 490 490 260 490

B5 mm 130 130 130 245 245 245 245 130 245

D1 mm(DN) 130 1 150 2 150 2 150 2 200 3 200 3 200 3 130 1 200 3

D2 mm(DN) 150 2 150 2 200 3 200 3 250 4 250 4 250 4 150 2 250 4

W1 R” / DN R2” R2” R2” DN65 PN16 R2” DN65 PN16

W2 R” / DN R2” R2” R2” DN65 PN16 R2” DN65 PN16

G R R3/4” R1” R1” R1” R1 1/2” R3/4” R1 1/2”
1 DN 130 = Øint. 131±0.3 mm; 2 DN 150 = Øint. 151±0.3 mm; 3 DN 200 = Øint. 201±0.3 mm; 4 DN 250 = Øint. 251±0.3 mm

6  Vratka topení (teplejší)
				(příslušenství)
7		Vypouštěcí	ventil	vody	z
    kotle 1/2”
8		Připojení	odtahu	spalin
9  Kondenzátní vana

R601L R605LR601 R602 R603 R604 R605 R606 R607
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Rozsah dodávky

Standardní kotel
Příslušenství

Standardní	kotel
Dodávané	balení	kotle	obsahuje	následující	položky:

Příslušenství
Ke	 kotli	 může	 být	 navíc	 objednáno	
následující	příslušenství:
•	 čerpadlo	 s	 regulovatelnými	

otáčkami,	 včetně	 připojovací	
soupravy;

•	 Pojistný	 ventil,	 tlakoměr	 a	
odvzdušňovač	 (3,	 4,	 5	 nebo	 6	
bar),	 včetně	 připojovací	 sou-
pravy;

•	 2x	 spínač	max.	 přetlaku	 vody	 a	
1 externí mechanický havarijní 
termostat teploty kotlové vody, 
včetně	připojovací	soupravy;

•	 Plynový	 filtr,	 včetně	 připojovací	
soupravy;

•	 Manostat	maxima	přetlaku	plynu;
•	 Externí mechanický havarijní 

termostat teploty kotlové vody, 
včetně	připojovací	soupravy;

•	 Kontrola	těsnosti	plynového	ven-
tilu (není k dispozici pro kotel 
R601);

•	 Připojení	 2.	 zpátečky	 (HT)	 pro	
použití	 rozděleného	 systému	
(split);

•	 Kontrolovaný	 bypass	 (vč.	
čerpadla)	 vč.	 připojovací	 sou-
pravy;

•	 Deskový	 výměník	 tepla	
(dT=10K/15K	nebo	dT=20K)	 vč.	
připojovací	soupravy;

•	 Termo	 –	 hydraulický	 oddělovač	
vhodný pro dT = 10 K/15 K dT 
=	 20	K,	 včetně	 připojovací	 sou-
pravy;

•	 Termo	 –	 hydraulický	 oddělovač	
DUO	 pro	 propojení	 2	 kotlů	 do	
kaskády	 (bez	 připojovací	 sou-
pravy);

Rozšiřující	 modul	 AVS75	 (spínací	
relé)	 k	 ovládání	 směšovaného	 top-
ného	okruhu	nebo	řízení	přívodního
ventilátoru a/nebo externího 
plynového ventilu. Pro jeden kotel 
se	 dají	 instalovat	 maximálně	 3	 mo-
duly	AVS75	(např.	2x	topný	okruh,	1x	
přívodní	ventilátor/	plynový	ventil);
•	 Ekvitermní regulátor RVS63 pro 

ovládání	2	směšovaných	okruhů,	
včetně	 rozvaděče	 pro	 umístění	
na	 stěnu,	 všech	 teplotních	 čidel	
a	konektorů	a	spojovacího	mate-
riálu pro komunikaci.

Výše	 uvedené	 příslušenství	 je	
speciálně	 konstruované	 pro	 kotel	
R600,	je	proto	zajištěna	jeho	snadná	
montáž	 (systém	 instaluj	 a	 pracuj	 -	
„plug and play”). Volbou vhodné kom-
binace	výše	uvedeného	příslušenství	
si	můžete	vytvořit	vaše	vlastní	kom-
pletní	 systémové	 řešení.	Za	účelem	
získání	 podrobnějších	 informací	 se	
obraťte	na	vašeho	dodavatele.

Položka Kusy Obal

Kotel,	kompletně	sestavený	a	odzkoušený 1 "Připevněný	na	dřevěných	blocích	s	dřevěnými 
hranami,	zavařený	v	PE	fólii"

Antivibrační	nohy,	výškově	stavitelné 4 Připevněné	na	rámu	kotle

Sifon	pro	připojení	odvodu	kondenzátu 1 "Lepenková	krabice	na	horní	straně	výměníku 
tepla (pod krytem)"

"Souprava	pro	přestavbu	kotle	na	zemní	plyn	
typu	L	a	propan,	včetně	návodu" 1 "Lepenková	krabice	na	horní	straně	výměníku 

tepla (pod krytem)"

Provozní	a	montážní	příručka 1 Složka	připevněná	k	zadnímu	panelu	kotle
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Montáž

Přeprava kotle
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1 Zvedací pás (4x)
2 Dřevěný	přídržný	nosník	(2x)
3 Poloha zvedacího pásu (4x)

Přeprava	kotle
Kotel R600 bude dodán jako kom-
pletní	 jednotka,	 plně	 sestavená	 a	
předběžně	 odzkoušená.	 Maximální	
šířka	 je	 670	 mm	 u	 modelů	 R601-
R603	 a	 770	 mm	 u	 modelů	 R604-
R607,	což	umožňuje	přepravu	všech	
modelů	 normálními	 dveřmi	 vcelku.	
Kotel	 lze	 přepravovat	 pomocí	 pa-
letového	 vozíku,	 přičemž	 vidlici	 lze	
pod	 kotel	 vsunout	 zepředu	 nebo	 ze	
strany.
V	 případě	 potřeby	 zajištění	 snažší	
přepravy	 uvnitř	 budov	 lze	 kdykoliv	
kotel	 rozmontovat	 na	 menší	 části.	
V	 tabulce	 níže	 jsou	 uvedeny	 hlavní	
části	 kotle	 po	 jeho	 rozmontování,	
včetně	hmotností	a	rozměrů.
Po	 demontáži	 je	 třeba	 nahradit	
těsnění	mezi	jednotlivými	bloky.
Pokud	 musí	 být	 kotel	 přepravován	
pomocí	 jeřábu,	 je	 nezbytné	 před	
připevněním	 kotle	 k	 jeřábu	 sejmout	
opláštění	 kotle.	 K	 jeřábu	 kotel	
vždy	 připevňujte	 pomocí	 popruhů,	
upevněných	k	rámu	kotle.

 R601  R602 R603 R604 R605 R606 R607Díl

Sestava	hořáku/prvního	
výměníku	tepla	

Hmotnost [kg]
Délka [mm]
Šířka	[mm]

Výška [mm]

86 
735
400
321

100
885
400
321

112
1035
400
321

135
735
680
321

158
885
680
321

181
1035
680
321

198
1185
680
321

Sestava	druhého/třetího	
výměníku	tepla	

Hmotnost [kg]
Délka [mm]
Šířka	[mm]

Výška [mm]

90
735
400
244

103
885
400
244

116
1035
400
244

150
735
680
244

170
885
680
244

198
1035
680
244

219
1185
380
244

Kondenzátní	vana	

Hmotnost [kg]
Délka [mm]
Šířka	[mm]

Výška [mm]

7
589
385
225

9
739
385
225

10
889
385
225

11
589
665
225

12
739
665
225

13
889
665
225

15
1039
665
225

Rám

Hmotnost [kg]
Délka [mm]
Šířka	[mm]

Výška [mm]

15
990
624
335

16
1140
624
335

17
1350
624
335

17
1100
724
335

18
1320
724
335

19
1470
724
335

21
1620
724
335

Přední	rám	s	profilem	
U, s elektronickou 
deskou 

Hmotnost [kg]
Délka [mm]
Šířka	[mm]

Výška [mm]

11
628
1304
202

11
628
1304
202

11
628
1304
202

12
728
1304
202

12
728
1304
202

12
728
1304
202

12
728
1304
202
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Montáž

Demontáž krytu
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Před	přepravou	kotle	sejměte	 jeho	kryt,	
aby	 během	 přepravy	 nemohlo	 dojít	 k	
poškození	částí	krytu.
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Montáž

Před	instalací	zařízení
Montáž	kotle

Instalace,	 PRVNÍ	START,	 údržba	 a	 opravy	 kotle,	musí	 být	 provedeny	 kvalifiko-
vanými	 osobami,	 v	 souladu	 s	 vnitrostátními	 předpisy	 pro	 instalaci	 a	 jakýkoli	
požadavky	místních	orgánů	a	veřejného	zdraví	agentur.

Před	instalací	zařízení
Před	 připojením	 kotle	 tato	 opatření	
musí	být	prováděna:
•	 Čištění	 potrubí,	 Odstranit	

svařovací	 zbytků	 nebo	 jiných	
znečišťujících	 látek,	 které	 by	
mohly	negativně	ovlivnit	správný	
provoz kotle

•	 ověřit	 predispozice	 kotle	 pro	
provoz s druh plynu k di-
spozici	 (přečtěte	 si	 štítek	
na balení a na štítku kotle);

•	 zkontrolujte, zda je komín nemá 
žádné	 překážky	 a	 ne	 tam	 jsou	
stejný	 trubice	 jiných	 zařízení,	
pokud	 se	 obě	 byl	 vytvořen,	 aby	
sloužil	 spotřebitelům,	 jak	 je	 sta-
noveno platné normy;

•	 zkontrolujte,	 zda,	 v	 případě	
montážních	 stávajících	 komínů,	
Jednalo	 se	 o	 dokonale	 čisté	 a	
bez	 nečistot,	 v	 tom,	 že	 jakákoli	
oddělení	 téhož	 mohla	 překážet	
průchod	 spalin,	 což	 způsobuje	

nebezpečné	situace;
•	 v	přítomnosti	vody,	s	tvrdostí	

zvláště	vysoká,	bude	tam	Riziko	
kumulace vápence s následným 
snížením	výnosná	doba	
životnosti	komponentů	kotle.	

•	 Je-li	kotel	instalován	na	stěnu,	
citlivá	na	teplo	(např.	Dřevo),	
je nezbytné, aby odpovídajícím 
způsobem	izolovat	stěna

•	 Dodržujte	 vzdálenost	 mezi	
stěnou	na	kterém	je	nainstalován	
kotel	 a	 horkých	 částí	 na	 vnější	
straně	kotle.

VAROVÁNÍ!
Žádné	 hořlavé	 předměty	 by	měly	
být	 ponechány	 v	 blízkosti	 kotle.
Ujistěte	 se,	 že	 místo	 instalace	
a	 všechny	 systémy,	 na	 které	 se	
přístroj	 musí	 být	 připojeny,	 jsou	
plně	v	souladu	se	současnou	plat-
nou legislativou.BInstalace kotle 
dodržování	minimální	 vzdálenosti	
od	některého	hořlavých	materiálů.
Pokud se prach a / nebo aggressi-
ves	páry	 jsou	přítomny	v	místno-
sti,	ve	které	má	být	nainstalován,
Zařízení	 musí	 pracovat	 nezávisle	
na	vzduchu	uvnitř	místnosti..

Montáž	kotle
Kotel	 musí	 být	 umístěn	 v	 kotelně	
chráněné	 před	 mrazem.	 Pokud	 je	
kotelna	 umístěna	 na	 střeše,	 nesmí	
vlastní	kotel	nikdy	tvořit	nejvyšší	bod	
instalace.
Při	 umisťování	 kotle	 dodržujte	
doporučené	 minimální	 odstupové	
vzdálenosti, uvedené na obrázku.
Umístění	kotle	s	menším	volným	pro-
storem	kolem	něho	bude	mít	za	násle-
dek	 obtížnější	 provádění	 servisních	
činností.	Jakmile	bude	kotel	umístěn	
na	správném	místě,	je	nutné	odstra-
nit	dřevěné	bloky	(1)	a	provést	nasta-
vení pomocí nastavitelných nohou (2) 
(s	 tlumiči	 vibrací)	 do	 správné	 výšky	
a	 vodorovné	 polohy	 kotle.	 Připojení	
vody	a	plynu	je	nutné	provést	až	po	
nastavení	 nohou,	 neboť	 toto	 nasta-
vení	 ovlivňuje	 přesnou	 výšku	 všech	
přípojek.

1  

2

�

 2

�
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Připojení	topné	vody
Kotel	 R600	 se	 musí	 začlenit	 do	
systému tak, aby byl kdykoli (ve všech 
provozních	 režimech)	 zabezpečen	
alespoň	 minimální	 průtok	 vody	
kotlem. Otopný systém s jednou vrat-
nou	větví:	připojte	výstup	z	kotle	(4)	a	
zpátečku	kotle	(5).
Příslušenství	 s	 připojením	 2.	
zpátečky	 umožňuje	 použití	 hydrau-
lického	 systému	 se	 2	 zpátečkami.	
„Normální“	připojení	zpátečky	je	pak	
určeno	 pro	 nižší	 teplotu	 zpátečky,	
přídavné	 (volitelné)	 připojení	
zpátečky	(6)	je	určeno	pro	vyšší	teplo-
tu	zpátečky.	Pojistný	ventil,	kontrolní	
manometr,	 odvzdušňovač	 (volitelné	
příslušenství)	 musí	 být	 instalováno	
na	výstupní	větvi	topení	(4).
Čerpadlo	BY-PASSU	musí	být	insta-
lováno mezi výstupem (4) a vratnou 
větví	(6)	-	volitelné	příslušenství.

Připojení	odvodu	kondenzátu	(8)
Po	 naplnění	 kotle	 vodou	 musí	 být	
na	 přípojku	 na	 spodní	 straně	 kon-
denzátní vany našroubován sifon 
(součást	 dodávky	 kotle).	 K	 sifo-
nu	 připojte	 hadici,	 protáhněte	 ji	
pod	 rámem	 na	 zadní	 straně	 kotle	
a	 zajistěte	 odvod	 kondenzátu	 do	
příslušné	 neutralizační	 nádoby	 (vo-

litelné	 příslušenství)	 nebo	 přímo	 do	
odpadu.	 Připojení	 do	 odpadu	 musí	
být	 vždy	 provedeno	 prostřednictvím	
„volné	hladiny“,	aby	v	případě	ucpání	
odpadu nemohlo dojít k zaplavení 
kotle kondenzátem nebo odpadní vo-
dou.

Montáž

Připojení
Připojení	kotle
V této kapitole je popsáno, jakým 
způsobem	 se	 provádějí	 všechna	
následující	připojení	kotle:
•	 Připojení	výstupní	a	vratné	vody
•	 Připojení	odvodu	kondenzátu
•	 Připojení	plynu
•	 Připojení	odtahu	spalin
•	 Připojení	přívodu	vzduchu
      (pod krytem)
•	 Připojení	 přívodu	 elektrického	

proudu

Kotel	musí	být	vždy	připojen	takovým
způsobem,	aby	systém	splňoval
všechny	platné	normy	a	předpisy
(evropské, národní a místní).
Za	dodržení	všech	norem	a	předpisů
odpovídá	odborná	montážní	firma.

Připojení	plynu	(1)
Plynovodní	potrubí	musí	být	připojeno	
tak,	 aby	 na	 kotel	 nebylo	 přenášeno	
jakékoli	silové	zatížení.	Uzávěr	plynu	
musí	být	přístupný	pro	obsluhu,	musí	
být	instalován	v	bezprostřední	blízko-
sti kotle.
Plynový	 filtr	 je	 možné	 umístit	 přímo	
na	plynovodní	přípojku	před	kotlem.

5

4

1

3

6

8
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Systém	pro	přívod	vzduchu/pro	odvádění	spalin
Požadavky	a	předpisy

Předpisy	 pro	 výrobu	 systémů	 pro	
odvádění	 spalin	 se	 v	 jednotlivých	
zemích	 výrazně	 liší.	 Proto	 je	 třeba	
zajistit,	 aby	 byly	 dodrženy	 všechny	
národní	 předpisy	 související	 s	
odváděním	spalin.	
Při	dimenzování	systému	pro	odvod	
spalin	 věnujte	 pozornost	 níže	 uve-
deným	doporučením.
Lze	použít	pouze	materiál	schválený	
pro odvod spalin. Systém pro 
odvádění	 spalin	 musí	 být	 náležitě	
vypočten,	 aby	 byla	 zajištěna	
bezpečná	činnost	systému.
Komponenty	 systému	 pro	 odvádění	
spalin	 musí	 umožňovat	 demontáž	 z	
důvodu	provádění	údržby.

Musíte	 zohlednit	 níže	 uvedené	
požadavky	na	materiál.

Materiály
Mohou	 být	 použity	 výhradně	 mate-
riály,	které	jsou	žáruvzdorné	a	odolné	
vůči	 spalinám	 a	 agresivnímu	 kon-
denzátu, se shodou ES. 
I
Ohledně	odvodu	spalin	si	přečtěte	ta-
bulku	na	následující	straně.

Plast 
PP*

Nerezavějící 
ocel**

Teplotní 
třída:

T120 T250

Tlaková 
třída

P1 P1

Třída ko-
roze:

W1 W1

*	Použijte	materiál	s	reakcí	na	oheň	
odpovídající	nejméně	třídě	„E“.

**	Nerezavějící	ocel	je	přípustná,	ale	
s	minimální	tloušťkou	stěny,	která	
závisí	na	předpisech	platných	v	
dané zemi. 
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Připojení	přívodu	vzduchu	(3)
Pokud je zamýšlen provoz nezávisý 
na	 okolním	 vzduchu,	 dá	 se	 připojit	
přívod	 vzduchu.	 K	 tomu	 se	 musí	
odstranit záslepka (3), potom se na-
montuje nasávací trubka na nasávací 
přípojku	 v	 kotli.	 Potřebný	 průměr	
se	 musí	 vypočítat	 podle	 národních	
předpisů	 s	 ohledněním	 spalinového	
systému.
Celkový	odpor	přiváděného	vzduchu	
+ spalinového systému nesmí nikdy 
překročit	zbytkový	přetlak	ventilátoru	
- viz. parametry.

Připojení	odtahu	spalin	(7)
Předpisy	 týkající	 se	systémů	odtahu	
spalin se v jednotlivých zemích vel-
mi	 liší.	 Musí	 být	 zajištěno,	 aby	 byly	
dodrženy	 všechny	 národní	 předpisy	
týkající	 se	 systémů	 odtahu	 spa-
lin.	 Připojte	 systém	 vedení	 spalin	 k	
spalinovému hrdlu (7) na kotli. Pro 
systém	vedení	spalin	použijte	pouze	
vhodné komínové systémy (odolné 
vznikajícímu	 kondenzátu	 a	 přetlaku	
spalin).
Odvod kondenzátu z komína je 
možno	 odvést	 přes	 sifon	 kotle.	
Kondenzát	 z	 kaskády	 kotlů	 je	 nut-
no odvést samostatným odvodem 
(nesmí	 být	 odváděn	 přes	 jeden	 z	
kotlů).	Montáž	spalinových	klapek	do	
systému odtahu není nutná.
•	 Je	 doporučeno	 použít	 systémy	

odtahu spalin z korozivzdorných 
materiálů;

Montáž

Systém	pro	přívod	vzduchu/pro	odvádění	spalin

•	 Průměr	 systému	 odtahu	 spa-
lin	 plynů	 musí	 být	 zvolen	 na	
základě	 výpočtu	 v	 souladu	 s	
národními	předpisy;

•	 Systém	 odtahu	 spalin	 proveďte	
co	 možná	 nejkratší	 (maximální	
délka viz projektová dokumen-
tace);

•	 Horizontální	 trasy	 vytvářejte	 s	
minimálním	 sklonem	 3	 stupně	
se sklonem do kotle. 

Připojení	odvodu	spalin
Potrubí	 pro	 odvádění	 spalin	 nesmí	
být	 ve	 styku	 s	 hořlavými	 materiály	
nebo v jejich blízkosti a nesmí se 
křižovat	se	stavebními	konstrukcemi	
nebo	stěnami,	ve	kterých	byl	použit	
hořlavý	materiál.
Kotel je vybaven funkcí pojistného 
termostatu	odváděných	spalin.	Když	
teploty	spalin	překročí	90	°C,	dojde	
k	 vypnutí	 hořáku.	 Při	 použití	 této	
funkce	již	přídavný	(externí)	pojistný	
prvek	není	potřebný.

Při	 výměně	 starého	 kotle	 je	
třeba	 vždy	 provést	 také	 výměnu	
systému ventilace a odvodu spalin.
Spojení	 s	 potrubím	 pro	 odvádění	
spalin	 musí	 být	 vytvořeno	 s	
použitím	 spojky	 samec/sami-
ce	 a	 těsnění.	 Spojky	 musí	 být	
uspořádány	 tak,	 aby	 se	 nacházely	
proti	 směru	 toku	 kondenzátu.

1

7

3

2

Index:

1.				Připojení	plynu
2.				Elektrické	připojení
3.				Nasávaného	vzduchu	Připojení
7.				Přípojka	na	kouřovod	plyn
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Montáž

Systém	pro	přívod	vzduchu/pro	odvádění	spalin

kW kW mm % °C g/s Pa
max min max min max min max min max min max min

142.1 23.9 145.0 24.5 150

10.2 9.4 78 30

70 13 160 10
190.1 40.6 194.0 41.5 150 93 22 160 10
237.2 40.6 242.0 41.5 200 116 22 200 10
285.2 40.6 291.0 41.5 200 140 22 200 10
384.5 79.6 388.0 80.5 250 186 43 200 10
480,6 79.6 485,0 80.5 250 233 43 250 10
545,1 79.6 550,0 80.5 250 264 43 250 10
113.5 24 115,8 24.5 150 70 22 160 10
342.0 79.6 349,0 80.5 250 186 43 200 10

Odběr	
spalovacího	
vzduchu z 
místnosti

B23 Odvod	spalin	ven.	Odběr	vzduchu	z	místnosti.

Přívod	
spalovacího	
vzduchu z 
kaskády

C63

Připojení	vzduchu	a	odvodu	spalin	k	samostatným	a	odzkoušeným	
trubkám	pro	přívod	vzduchu	/	odvod	spalin.
Instalace na podstavec / na podlahu. 
Přívod	vzduchu	a	odvod	spalin	přes	externí	stěnu.
Odvzdušnění	 odvodu	 prostřednictvím	 tepelně	 izolovaných	
odváděcích	 trubek	 nebo	 prostřednictvím	 trubky	 odolné	 vůči	
vlhkosti.
Odváděcí	potrubí	(ve	stojaté	poloze)	na	externí	stěně.
Koncové	části	přívodu	spalovacího	vzduchu	a	odvádění	spalin	
nesmí	být	nainstalovány	na	protilehlých	stěnách	budovy.

Údaje odvodu spalin

Typ kotle Jmenovitý 
tepelný výkon

Jmenovitý 
tepelný	příkon

Připojení	
odvodu 
spalin

Úroveň	
CO �

Teplota 
odvodu 
spalin

Množství	
spalin

Max. dovolený 
odpor spalin

R601
R602
R603
R604
R605
R606
R607

kW kW mm % °C g/s Pa
max min max min max min max min max min max min

142.1 23.9 145.0 24.5 150

10.2 9.4 78 30

70 13 160 10
190.1 40.6 194.0 41.5 150 93 22 160 10
237.2 40.6 242.0 41.5 200 116 22 200 10
285.2 40.6 291.0 41.5 200 140 22 200 10
384.5 79.6 388.0 80.5 250 186 43 200 10
480,6 79.6 485,0 80.5 250 233 43 250 10
545,1 79.6 550,0 80.5 250 264 43 250 10
113.5 24 115,8 24.5 150 70 22 160 10
342.0 79.6 349,0 80.5 250 186 43 200 10
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Montáž

Systém	pro	odvádění	spalin
Dimenzování	samostatné	trubky

Dimenzování

Při	 návrhu	 rozměrů	 systému	 pro	
odvádění	 spalin	 je	 třeba	 provést	
výpočet	za	účelem	kontroly	systému	
pro	odvádění	spalin	a	ověření	apliko-
vatelnosti zvoleného systému.
Níže	 uvedené	 tabulka	 znázorňuje	
dva	 příklady	 možných	 systémů	 pro	
odvádění	 spalin	 včetně	 maximálně	
možné	délky	systému.	
Tyto	 příklady	 poskytují	 pouze	 údaj	
o	 možné	 délce,	 ale	 nelze	 je	 použít	
pro	 oficiální	 výpočet	 uspořádání	
odvádění	 spalin.	 Každý	 systém	
pro	 odvádění	 spalin	 musí	 vypočítat	
výhradně	autorizovaná	firma.
Maximální negativní tlak spalin, který 
neovlivňuje	poměr	modulace	hořáku,	
je 30 Pa. Vyšší negativní tlak bude 
způsobovat	omezení	poměru	modu-
lace	hořáku.
Maximální délka vodorovného úseku 
odvádění	 spalin	 je	 20	m.	V	 případě	
vodorovných	úseků	delších	než	20	m	
nebude	 zaručen	 bezporuchový	 start	
hořáku	v	chladném	stavu.

Systém	odvádění	
spalin	prostřednictvím	
dvou trubek
Základní	výpočet:
Celková	délka	připojení	
v	místnosti	kotle	≤	1,5	m;	
bez kolen

Maximální	povolená	účinná	výška	trubky	pro	
odvádění	spalin	(h)	v	m		

 kotle
 
 
 
 
 
 

Maximální	snížení	délky •	 koleno 90°/87°: - 2,5 metru
•	 koleno 45°/43°: - 1,5 metru

VARIANTA 
Základní	výpočet:
Celková	délka	připojení	v	místnosti	kotle	≤	1,5	
m; koleno 2 x 87°

Maximální	povolená	účinná	výška	trubky	pro	
odvádění	spalin	(h)	v	m

 kotle
 
 

 
 
 

R601 
R602

R603

R604
R605 

R606
R607

R601 
R602

R603
R604
R605 
R606
R607

Ø110 Ø130 Ø150 Ø200 Ø250

 15 40 55

 22 39 55

 31 55

 21 55

 55 55

 44 55

34 55

Ø110 Ø130 Ø150 Ø200 Ø250
 10 35 50
 17 34 50

26 50
 16 50
 50 50
 39 50 

29 50

Flue gas system  
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Připojení	přívodu	elektrického	proudu
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Připojení	přívodu	elektrického	
proudu
Elektrické	 připojení	 smí	 provést	
pouze	 odborná	montážní	 firma	 a	 to	
v souladu s platnými národními a 
místními	normami	a	předpisy.

Na	 přívodním	 elektrickém	 napájení	
kotle musí být instalován hlavní 
vypínač	(se	vzdáleností	rozepnutého	
kontaktu min. 3 mm). Ten musí být 
instalován	 v	 kotelně	 na	 dostupném	
místě.	

Systém elektrického napájení musí 
být	 jištěn	 dle	 požadavků	 výrobce	 -	
technické parametry.

Všechny kabely jsou vedeny ze zadní 
strany	 kotle	 kabelovým	 přívodem	
dole na kotli (2) k elektrickému pane-
lu	(11)	na	přední	straně	kotle.

Zapojte	 všechny	 vodiče	 do	
příslušných	 svorek	 podle	 schéma-
tu zapojení kotle (schéma zapojení 
je	 vloženo	 do	 složky	 připevněné	 k	
zadnímu panelu kotle).

Platí	 povinnost	 připojit	 kotel	 k	
vhodnému	uzemnění
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Schéma	zapojení	–	příslušenství
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Čerpadlo	topného
okruhu (max. 2 A)

Pohon	směšovače
(max. 0,5 A)

Čidlo	výstupní	
teploty

Čerpadlo	topného
okruhu (max. 2 A)

Pohon	směšovače
(max. 0,5 A)

Čidlo	výstupní	
teploty
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Bezp.	omezovač
teploty kotle

Hlídač	max.
tlaku vody

Hlídač	max.
tlaku vody

Hlídač	max.
tlaku vody

Plynové ventily Přístroj	ke
kontrole	těsnosti

*		Η	γέφυρα	καταργείται	με	τη	σύνδεση	της	συσκευής
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Uvedení	kotle	do	provozu

Hydraulický	systém
Uvedení kotle do provozu musí 
provádět	 pouze	 autorizovaný	 servis	
výrobce.	 Nedodržení	 této	 podmínky	
bude mít za následek neplatnost 
záruky.	Při	uvedení	do	provozu	musí	
být	 vyplněn	 protokolo	 uvedení	 kotle	
do	provozu	(příklad	protokolu	o	uve-
dení kotle do provozu naleznete na 

konci této kapitoly).
V	 této	 kapitole	 je	 vysvětlen	 po-
stup	 uvádění	 kotle	 do	 provozu	 v	
případě	 kotle	 se	 základní	 regulací.	
Při	použití	nadřazené	regulace	(voli-
telné	příslušenství)	postupujte	podle	
příručky	pro	uvádění	do	provozu
pro	příslušný	regulátor.

Kvalitotopné	vody
Systém	 musí	 být	 naplněn	 vodou	 s	
hodnotou pH mezi 7,0 a 8,5, upra-
venou	 na	 parametry	 předepsané	
výrobcem.	 Obsah	 chloridů	 ve	 vodě	
nesmí	překročit	hodnotu	50	mg/l.	Za	
všech	okolností	musí	být	zabráněno	
přístupu	 kyslíku	 do	 vody	 difúzí.	
Poškození	 výměníku	 nečistotami	
ze systému, vodním kamenem, 
stejně	jako	problémy	s	nedostatečně	
upravenou otopnou vodou nejsou 
předmětem	záruky.	
Při	montáži	kotle	s	velkým	objemem	
vody v topném systému je nutno 
dodržet	 maximální	 objem	 vody	 pro	
doplnění	 s	ohledem	na	hodnoty	 tvr-
dosti vody. V tabulce naleznete jme-
novité	 hodnoty	 plnicí	 a	 doplňovací	
vody pro kotel.

Tabulka vlevo obsahuje údaje o 
vztahu mezi kvalitou vody a ma-
ximálním plnicím objemem vody v 

Tlak vody
Otevřete	napouštěcí	ventily	systému.
Zkontrolujte	hodnotu	přetlaku	vody	v
systému.	 Pokud	 je	 tlak	 příliš	 nízký	
(viz	tabulka),	zvyšte	tlak	nejméně	na
minimální tlak podle tabulky.
Napouštění	může	případně	probíhat
přes	napouštěcí	a	vypouštěcí	ventil
(volitelný)	(2)	na	připojení	zpátečky
(1) kotle.

Hydraulický	systém
Ověřte,	 zda	 je	 kotel	 hydraulicky	
připojen	k	systému	tak,	aby	byl	průtok	
vody	 zajištěn	 kdykoliv	 při	 provozu	
hořáku.	 Průtok	 vody	 je	monitorován	
pomocí	dohledu	ΔT	v	kotli.	Příliš	nízký	
průtok	vede	k	 tomu,	že	se	hořák	 ih-
ned odpojí a odstaví kotel.

1

2

Výkon kotle Max.	množství	alkalických
zemin

Max. celková tvrdost

[kW] [mol/m³] [°dH] [°f]
50 - 200 2.0 11.2 20
200 - 600 1.5 8.4 15

Koncentrace
Ca(HCO3)2

Kapacita soustavy Q (kW)
150 200 250 300 400 500 600

mol/m³ °dH °f Max.	(dopouštěné)	množství	vodní	náplně
Vmax [m3]

≤0.5 ≤2.8 ≤5 - - - - - - -
1.0 5.6 10 - - - - - - -
1.5 8.4 15 3 4 5 6 8 10 12
2.0 11.2 25 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4
2.5 14.0 25 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5
≥3.0 ≥16.8 ≥30 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3

Minimální provozní
tlak
[bar]

Teplota
průtokové

vody

>1.5 90

> 1.0 80
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Neutralizační	systémy
Všeobecné	informace

Kondenzát produkovaný kotlem musí 
být	 odváděn	 do	 veřejné	 kanalizace.	
Odváděný	 kondenzát	 musí	 mít	 pH	
v	 rozmezí	 od	 3.0	 do	 3,5.	 Je	 třeba	
ověřit	národní	a/nebo	místní	předpisy	
z	 důvodu	 rozhodnutí	 o	 případné	
potřebě	 neutralizace	 kondenzátu	
před	jeho	vypuštěním	do	veřejné	ka-
nalizace.

Maximální	 množství	 kondenzátu	
pro	 každý	 typ	 kotle	 můžete	 najít
v kapitole „Technické parametry“.

Neutralizační	systémy

Neutralizační	systémy	mohou	být
umístěny	ve	spodní	části	kotle.	
Součástí	 dodaného	 systému	 jsou	
níže	uvedené	komponenty:
•	 Granulát	pro	první	naplnění.
•	 Spojovací	 hadice	 pro	 připojení	

vstupu a výstupu.
•	 Adaptér	pro	připojení	kotle.

Pro neutralizaci jsou k dispozici dva 
různé	systémy:	

Standardní	neutralizační	systém	(DN)

Standardní	neutralizační	systém	se	používá,	když	se	přípojka	veřejné	kanalizace	nachází	níže	než	připojení	sběrače	
kotle.

Neutralisation 

General 
Neutralisation systems 

15 

General 
Condensate, created by the 
THISION L, should be drained into the 
public draining system. The condensate 
PH is between 3.0 and 3.5. National 
and/or local regulations have to be che-
cked, in order to find out whether the 
condensate should be neutralised befo-
re entering the public draining system. 

Neutralisation systems 
The neutralisation systems can be 
placed in the bottom section of the boi-
ler. The delivery of the system contains 
the following components: 
• Granulate for first filling 
• Connection hoses for inlet and outlet 

connection 
• Boiler connection adapter 

For the neutralisation two different sys-
tems are available: 

Standard neutralisation system (DN) 
The standard neutrlisation system is used, when the public draining connection is 
at lower level than the boiler syphon connection. 

Neutralisation system with pump (HN) 
The neutralisation system with pump is used, when the public draining system is at higher level than the boiler syphon 
connection and the condensate needs to be transported to a higher level before draining is possible. The built-in pump of the 
neutralisation system takes care of the transport of the condensate.  

The maximum amount of condensate 
for each boiler type can be found in the 
chapter „Technical data“. 

Type   DN2 DN3 

Applicable for [kW] 450 1500 

Length [mm] 420 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 240 240 

DN1 

75 

320 

200 

230 

Type   HN1.5 HN2.5 

Applicable for [kW] 280 540 

Length [mm] 410 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 290 240 

Power con-
sumption pump 

[W] 40 150 

Pump head [m] 6 3 

HN2.7 

750 

640 

400 

320 

45 

4 

Typ DN2 DN3
Aplikovatelný 
pro kW 450 1500

Délka mm 420 640
Šířka mm 300 400
Výška mm 240 240

Typ HN1.5 HN 2.5
Aplikovatelný 
pro kW 280 540

Délka mm 410 640
Šířka mm 300 400
Výška mm 290 240
Příkon	
čerpadla. W 40 150

Hlava 
čerpadla m 6 3

Neutralizační	systém	s	čerpadlem	(HN)

Neutralizační	systém	s	čerpadlem	se	používá,	když	se	veřejná	kanalizace	nachází	ve	vyšší	poloze	než	sběrač	kotle
a	když	je	třeba	dopravovat	kondenzát	před	odvedením	do	veřejné	kanalizace	do	vyšší	polohy.	Vestavěné	čerpadlo	
tohoto	systému	neutralizace	zajišťuje	přepravu	kondenzátu.

Neutralisation 

General 
Neutralisation systems 
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Přívod	plynu
Připojení	odvodu	kondenzátu
Připojení	odtahu	spalin	a	přívodu	vzduchu

Přívod	plynu
Zkontrolujte	 těsnost	 přívodního	
plynového potrubí od hlavního 
uzávěru	 k	 hořáku.	 Pokud	 naleznete	
jakékoliv	 známky	 netěsnosti,	 přívod	
plynu	znovu	utěsněte,	a	to	ještě	před	
uvedením kotle do provozu!

Odvzdušněte	 plynové	 potrubí	 dle	
platných	 předpisů.	 Rozvod	 plynu	 v	
kotli	(mezi	uzávěrem	a	plynovým	ven-
tilem)	 odvzdušněte	 prostřednictvím	
kontrolního bodu (1) na plynovém ma-
nostatu.	Po	dokončení	 odvzdušnění	
kontrolní	bod	uzavřete.

Za	účelem	zjištění,	pro	jaký	typ	plynu	
má	být	kotel	při	uvedení	do	provozu	
nastaven, zkontrolujte u místního do-
davatele plynu typ plynu a jeho kvali-
tativní hodnoty.
Pokud má být kotel nastaven k pro-
vozu na zemní plyn typu L nebo 
zkapalněný	 plyn	 (LPG),	 postupujte	
podle	pokynů	pro	příslušnou	soupra-
vu	pro	přestavbu	kotle.

Připojení	odvodu	kondenzátu
Z	 přípojky	 odvodu	 kondenzátu	 od-
montujte	sifon	(2).	Naplňte	jej	vodou	
a	 vraťte	 jej	 zpět	 na	 původní	 místo.	
Před	uvedením	kotle	do	provozu	se	
ujistěte,	 zda	 je	 sifon	 zavodněn,	 aby	
přes	přípojku	odvodu	kondenzátu	ne-
mohlo dojít k úniku spalin !

Připojení	odtahu	spalin	a	přívodu
vzduchu
Zkontrolujte, zda jsou systémy 
odtahu	spalin	a	přívodu	spalovacího	
vzduchu provedeny v souladu s 
národními	 a	 místními	 předpisy.	 Do	
provozu	 nesmějí	 být	 uvedeny	 in-
stalace,	 které	 příslušné	 předpisy	
nesplňují.

Ujistěte	se,	zda	jsou	všechny	přípojky	
volně	průchodné.

Průřez	odtahu	spalin	a	přívodu	spa-
lovacího vzduchu nesmí být nijak 
omezen nebo redukován.
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Příprava kotle k prvnímu spuštění
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•	 Odvzdušněte	 čerpadlo	 tak,	 že	
odstraníte	 uzavírací	 víčko	 na	
tělese	čerpadla.

Doporučuje	 se,	 kotel	 po	 1.	 uvedení	
do	provozu	provozovat	se	zatížením	
50	 %,	 jelikož	 se	 tak	 nejjednodušeji	
zahajuje analýza spalování. To se 
provede	následovně:

•	 Podržte	 tlačítko	 provozních	
režimů	(I)	stlačené	>3	sek,	tím	se	
zablokuje regulace kotle;

•	 Stiskněte	informační	tlačítko	(G),	
zobrazí se aktuální výkon kotle 
(%);

•	 Nyní	lze	kolečkem	nastavit	výkon	
kotle, nastavte výkon na 50 % a 
potvrďte	tlačítkem	OK.

Po	 dokončení	 nastavování	 pro	 uve-
dení do provozu (viz další strana), 
zrušte zablokování regulace kotle 
podržením	 přepínače	 provozních	
režimů	(I)	>3	sek.

Inicializační	postupy
Pro	 zajištění	 bezpečnosti	 a	 správné	
činnosti	 zařízení	 musí	 být	 kotel	
připraven	pro	činnost	kvalifikovaným	
technikem, který disponuje zákonem 
požadovanými	schopnostmi.
Elektrické	napájení
•	 Zkontrolujte,	 zda	 napětí	 a	

frekvence elektrického napájení 
odpovídá	 údajům	 uvedeným	 na	
identifikačním	štítku	kotle;

•	 Ujistěte	se,	že	uzemnění	je	účinné.

Naplnění	rozvodu	vody
Postupujte	níže	uvedeným	způsobem:
•	 Otevřete	 ventil	 přívodu	 studené	

vody.
•	 Postupně	 otevřete	 ventil	 pod	

kotlem.
•	 Otevřete	 každý	 odvzdušňovací	

uzávěr	 počínaje	 nejnižším	 bo-
dem	a	uzavřete	jej	teprve	poté,	co	
uvidíte	čistou	vodu	bez	vzduchu.

•	 Zavřete	 ventil	 pod	 kotlem	 po	
dosažení	 tlaku	 1,5	 baru,	 který	
uvidíte	na	tlakoměru.

Přívod	plynu
Postupujte	níže	uvedeným	
způsobem:
•	 Ujistěte	se,	že	hlavní	přívod	plynu	

používá	stejný	plyn,	 jaký	je	uve-
den	na	identifikačním	štítku	kotle.

•	 Otevřete	všechny	dveře	a	okna.
•	 Ujistěte	 se,	 že	 se	 v	 místnosti	

nevyskytují	žádné	jiskry	ani	volné	
plameny.

•	 Ujistěte	se,	 že	ze	systému	neu-
niká palivo. 
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Příprava	 pro	 1.	 uvedení	 do	 pro-
vozu

•	 Otevřete	plynový	ventil;
•	 Sepněte	 síťový	 vypínač,	 aby	

kotel byl zásobován elektrickým 
proudem;

•	 Zapněte	 kotel	 hlavním	
vypínačem	(A);

•	 Ujistěte	 se,	 že	 kotel	 zůstává	 v	
režimu	 Standby	 (pohotovostní	
režim)	 ;

•	 Zkontrolujte	 funkci	 čerpadla:	
Ujistěte	 se,	 že	 je	 směr	 otáčení	
správný;

Legenda:
A			Hlavní	vypínač
B			Tlačítko	Escape	(ESC)
C			Otočný	volič	-	vyhledání	nebo
						změna	hodnoty
D			Potvrzovací	tlačítko	(OK)
E			Funkční	tlačítko	ručního	provozu
F			Funkční	tlačítko	režimu	„kominík“
G			Informační	tlačítko
H			Resetovací	tlačítko
I				Přepínač	provozních	režimů	pro
     topné okruhy
L   Displej
M		Přepínač	provozního	režimu	pro
     teplou vodu
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Uvedení kotle do provozu

Analýza spalování
Kontrola	spalování	při	minimálním	výkonu
Kontrola	spalování	při	částečném	výkonu

Kontrola	spalování	při	plném	výkonu
Spusťte	 kotel	 se	 zablokovanou	 re-
gulací	 kotle	 při	 částečném	 zatížení	
50 %. Jakmile kotel dosáhne výkonu 
50	%,	 počkejte	 ještě	 tři	minuty,	 aby	
se mohlo spalování v kotli stabilizo-
vat.	Potom	zvyšujte	výkon	postupně	
až	 na	 100	 %.	 Během	 zvyšování	
zatížení	 kotle	 kontrolujte	 přetlak	
plynu	 na	 přívodu	 plynového	 ventilu:	
Tlak plynu nikdy nesmí klesnout pod 
minimální	 požadovanou	 hodnotu	 -	
viz	technické	údaje.	Nastavte	spínač	
minimálního tlaku plynu (1) na 75 % 
požadovaného	tlaku	plynu.

Kontrolu	kvality	spalování	provádějte	
v	 kontrolním	 bodě	 (3)	 na	 výstupu	
spalin.	 V	 případě	 potřeby	 seřiďte	
parametry spalování nastavovacím 
šroubem (2) na výstupu plynového 
ventilu.

Kontrola	spalování	při	minimálním
výkonu
Přepněte	kotel	na	minimální	výkon	(0	
%). Zkontrolujte nastavení spalování 
stejným	 způsobem	 jako	 v	 případě	
plného	 výkonu.	 V	 případě	 potřeby	
seřiďte	 parametry	 spalování	 nasta-
vovacím šroubem s imbusem (4) na 
plynovém ventilu. 

Kontrola	spalování	při	částečném
výkonu
Je	 doporučeno	 provést	 další	
referenční	kontrolu	hodnot	spalování	
při	výkonu	kotle	50	%,	a	to	za	účelem	
zjištění,	 zda	 je	plynový	 ventil	 nasta-
ven	 takovým	 způsobem,	 aby	 jeho	
modulační	 chování	 bylo	 normální.	
Hodnota CO2 musí být mezi hodno-
tami nastavenými pro max. výkon a 
minimální výkon. Hodnota CO musí 
být	 stejná	 jako	 hodnoty	 při	 max.	
výkonu a minimálním výkonu.
Po	 ukončení	 nastavování	 přepněte	
kotel	 zpět	 do	 automatického	 režimu	
(vypněte	zablokování	 regulace	kotle	
a	zapněte	automatický	provoz).
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Nastavení	spalování
pro	zemní	plyn	G20	/	G25

CO �  max % 10.2 ± 0.2

Nastavení	spalování	pro
zkapalněný	plyn	LPG	G31

Kotel	 před	 uvedením	 do	 provozu	
přestavět	viz	návod	pro	přest.	sadu

CO �  max % 11.9 ± 0.2

Nastavení	spalování
pro	zemní	plyn	G20	/	G25

CO �  min % 9.4 ± 0.2

Nastavení	spalování	pro
zkapalněný	plyn	LPG	G31

Kotel	 před	 uvedením	 do	 provozu	
přestavět	viz	návod	pro	přest.	sadu

CO �  min % 10.0 ± 0.2

R601-R607

R601-R607

R601-R607

R601-R607
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Uvedení kotle do provozu

Kontrola průtoku vody
Kontrola	průtoku	vody
Průtok	 vody	 kotlem	může	 být	 zkon-
trolován	dvěma	níže	uvedenými	me-
todami.

Měření	ΔT
Při	 běhu	 kotle	 se	 100	 %	 výkonu	
zkontrolujte teplotní rozdíl v celém 
kotli	(ΔT	připojení	výstupního	potrubí	
- vratného potrubí). Jmenovitý rozdíl 
teplot	ΔT	je	20	K	a	skutečná	hodnota	
tohoto	 rozdílu	musí	být	pro	zajištění	
bezpečného	 provozu	 kotle	 alespoň	
mezi	hodnotami	15	K	až	25	K.
Skutečný	 průtok	 lze	 získat	 násle-
dujícím	 výpočtem	 (jmenovité	 údaje	
viz	tabulka	níže):

Qskutečná	=	(ΔTjmenovitý l	/	ΔTzměřený) * qjmenovitý [m
3/h]

Měření	Δp
Při	 běhu	 kotlového	 čerpadla	 (není	
nutné	 zapnutí	 hořáku)	 zkontrolujte	
tlakový	 rozdíl	 v	 kotli	 (Δp	 připojení	
výstupního potrubí - vratného po-
trubí).	 Jmenovitý	 rozdíl	 tlaku	Δp	pro	
každý	 typ	 kotle	 naleznete	 v	 tabul-
ce	 níže,	 skutečná	 hodnota	Δp	musí	
ležet	v	rozmezí:
0.64*	 Δpjmenovitý	 ≥	 Δp	 ≥	
1.77*Δpjmenovitý.	 Skutečný	 průtok	
lze	 získat	 následujícím	 výpočtem	
(jmenovité	údaje	viz	tabulka	níže):

Qskutečná	=	√(Δpzměřený	/	Δpjmenovitý) * qjmenovitý [m
3/h]

Údaje	týkající	se	průtoku	vody

Nenndurchsatz

ΔT	při	jmenovitém	průtoku

Δp	při	jmenovitém	průtoku

[m³/h] 6.1 8.1 10.2 12.2 16.3 20.4 23.1 4.9 14.7

[°C] 20

[kPa] 10 18 28 15 27 42 55 6 22

R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607

20
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Uvedení kotle do provozu

Kontrola	funkčnosti	pojistných	zařízení
Kontrola	těsnosti	plynového	systému
Vypnutí	kotle

1

2

3

Kontrola	funkčnosti	pojistných
zařízení
Všechna	 pojistná	 zařízení	 musí	 být	
zkontrolována z hlediska jejich do-
bré	 funkčnosti.	 K	 bezpečnostním	
zařízením	 na	 standardních	 kotlích	
patří	 čidlo	 výstupní	 teploty,	 čidlo	 te-
ploty	 spalin,	 čidlo	 minimálního	 tla-
ku	 plynu	 a	 ionizační	 elektroda.	 Tato	
zařízení	 lze	 zkontrolovat	 postupem	
popsaným	níže.	

Čidlo	náběhové	teploty	(1)	
Při	zapnutém	kotli	odpojte	z	čidla	ko-
nektor. Výsledkem musí být porucha 
č.	20.
Jakmile	 vrátíte	 konektor	 zpět	 na	 její	
místo, musí stav poruchy zmizet a 
musí dojít k restartu kotle. 

Čidlo	teploty	zpátečky	(2)
Při	zapnutém	kotli	odpojte	z	čidla	ko-
nektor. Výsledkem musí být porucha 
č.	 40.	 Jakmile	 vrátíte	 konektor	 zpět	
na její místo, musí stav poruchy zmi-
zet a musí dojít k restartu kotle.

Čidlo	teploty	spalin	(3)
Pří	 zapnutém	kotli	 sejměte	 konektor	
z	čidla.	Výsledkem	musí	být	porucha	
č.	28.	Systém	by	měl	poruchu	zrušit,	
jakmile konektor vrátíte. Kotel poté 
zase	naběhne.

Spínač	minimálního	tlaku	plynu	(5)
S kotlem nastaveném do pohotovo-
stního	 režimu	 ( )	uzavřete	plynový	
ventil.	 Otevřete	 kontrolní	 bod	 na	
plynovém	 potrubí	 (4)	 a	 současně	
měřte	 přetlak	 plynu	 na	 kontrolním	
bodu	tlakového	spínače	plynu	(5).
Při	dosažení	vypínacího	přetlaku	ko-
tel	přejde	do	poruchy	č.	2.
Uzavřete	 oba	 kontrolní	 body	 a	
otevřete	plynový	ventil.

Ionizační	elektroda	(6)
V	 průběhu	 hoření	 kotle	 z	 ionizační	
elektrody	odpojte	elektrický	vodič,	ko-
tel	přejde	do	poruchy	č.	128.	Kotel	se	
poté pokusí provést restart. Bude-li 
vodič	stále	odpojen,	bude	výsledkem	
restartu	havarijní	porucha	č.	133.
Připojíte-li	vodič	k	ionizační	elektrodě,	
bude	restart	úspěšný.

Měření	ionizačního	proudu	je	možné
provést zapojením univerzálního
měřicího	přístroje	(nastaveného	na
měření	proudu	v	μA)	mezi	ionizační
elektrodu	a	její	elektrický	vodič.
Ionizační	proud	musí	být	vždy	vyšší
než	1,5	μA,	při	normálních	provozních
podmínkách	bude	10	μA	a	více.

Kontrola	 těsnosti	 plynového	 ve-
dení
Zkontrolujte	 těsnost	 plynového	
vedení	 na	 všech	 utěsněných	
spojích omýdlováním schváleným 
pěnotvorným	roztokem	nebo	pomocí	
elektronického plynového analyzáto-
ru,	 například	 na	 následujících	 mí-
stech:
•	 kontrolní body
•	 šroubové spoje;
•	 těsnění	 směšovacího	 systému	

atd.

Vypnutí	kotle
Pokud kotel nebude delší dobu 
používán,	 vypněte	 jej	 následujícím	
způsobem:
•	 nastavte kotel na provoz v poho-

tovostním	režimu	( )
•	 vypínačem	(7)	kotel	vypněte
•	 rozepnutím	 hlavního	 vypínače	

přívodu	 elektrického	 prou-
du	 v	 kotelně	 odpojte	 přívod	
elektrického proudu

•	 uzavřete	přívod	plynu	do	kotle

1

2

3
1

2

3

1

2

3
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Uvedení kotle do provozu

Protokol	o	uvedení	kotle	do	provozu

Uvedení kotle do provozu

Protokol o uvedení kotle do provozu 

24

Protokol o uvedení kotle R600 do provozu 
Projekt 
Typ kotle   Projekt      Code: 
Výrobní číslo   Adresa   
Rok výroby   Město   
Jmenovitý příkon (80/60) [kW] Datum   
Jmenovitý výkon (80/60) [kW] Technik   
Hydraulický systém 
Přetlak vody [bar] Umístění: Střecha 

pH vody [-] Přízemí 

Tvrdost vody [dºH] Suterén 

Obsah chloridů ve vodě [mg/l] Jiné: ......................... 

∆T vody při plném výkonu [ºC] Hydraulika: Termo - hydraulický 
oddělovač 



∆pkotel vody [kPa] Deskový výměník tepla 

Průtok vody [m3/h] Bypass 

Nastavení čerpadla [-] Jiné: ......................... 

Pojistná zařízení 
Nastavení teploty havarijního vypnutí 
(STB)

[ºC] Čidlo náběhu zkontrolováno 

Nastavení teploty max.  teploty kotle 
(STW)

[ºC] Čidlo spalin zkontrolováno 

Nastavení min. přetlaku plynu na
manostatu 

[mbar]  

Doba zapálení hořáku [s]   
Analýza spalování 
  100% zatížení 50% zatížení Minimální zatížení
Spotřeba plynu [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Přetlak plynu [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tatmosférická [ºC] [ºC] [ºC]
Tuspaliny [ºC] [ºC] [ºC]
Tvody, výstup [ºC] [ºC] [ºC]
Tvody, zpátečka [ºC] [ºC] [ºC]
Ionizační proud [µA] [µA] [µA]
pventilátor [mbar] [mbar] [mbar]
phorní deska [mbar] [mbar] [mbar]
pspalovací komora [mbar] [mbar] [mbar]
Poznámky 
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Přepínač	provozního	režimu	pro
užitkovou	vodu	(M)
Zapne	 přípravu	 užitkové	 vody.	
(zobrazí se pruh v displeji pod 
kohoutkem).

Přepínač	provozních	režimů	pro
topení	(I)
Pro	 nastavení	 4	 různých	 topných	
režimů:	
•	 Auto hodiny: automatický provoz 

podle	 nastaveného	 čas.	 progra-
mu 

•	 Slunce 24 h: trvalé topení na 
požadovanou	„komfortní“	teplotu

•	 Měsíc	24	h:	 trvalé	 topení	na	 re-
dukovanou teplotu

•	 Chráněný	 režim:	 pohotovo-
stní	 režim	 pouze	 ochrana	 před	
zamrznutím

Displej (L)

Informační	tlačítko	(G)
Zobrazení vybraných informací bez
vlivu	 na	 regulaci:	 teploty,	 režim	 to-
pení,	 užitková	 voda,	 poruchové	
hlášení.

Nastavovací	knoflík
Volič	teploty	pokojové	teploty	(C)
•	 Slouží	 k	 nastavení	 „komfortní“	

kotlové teploty
•	 Tímto	 otočným	 knoflíkem	 lze	

při	 programování	 nastavovat	 a	
měnit	nastavení.

Potvrzovací	tlačítko	OK	(D)
Tlačítko	ESC	(B)
Tyto	 dvě	 tlačítka	 slouží	 spolu	 s	
otočným	 voličem	 teploty	 (C)	 +	 k	
programování a nastavování regu-
lace. Nastavení, které nelze ovládat 
ovládacími prvky, se realizují progra-
mováním.
Stisknutím	 tlačítka	 ESC	 skočíte	 o	
krok	 zpět,	 nastavené	 hodnoty	 se	
nuloží.
Stisknutím	 tlačítka	 OK	 se	 posunete	
do	další	úrovně	resp.	jsou	uloženy
nastavené hodnoty.

Funkční	tlačítko	ručního	provozu	(E)
Stiskem	 tohoto	 tlačítka	 se	 regulace	
dostane	do	ručního	provozu,	všechny
čerpadla	 běží,	 směšovače	 topných	
okruhů	 nejsou	 ovládány	 (nutno	 na-
stavit	 do	 ručního	 provozu)	 a	 teplota	
kotle je nastavena na 60°C. (zobrazí
se	symbol	maticového	klíče).

On/off switch (A)
Poloha 0:
Celý	 kotel	 a	 k	 němu	 připojené	
elektrické komponenty jsou odpojené 
od	proudu.	Ochrana	před	zamrznutím	
není	zajištěna.
Poloha I:
Kotel	a	k	němu	připojené	komponen-
ty	 jsou	 připraveny	 k	 provozu.by	 for	
operation.

Funkce	odvzdušnění	(E)
Držte	 funkční	 tlačítko	 ručního	 pro-
vozu	 stisknuto	 déle	 než	 3	 sekundy:	
započne	 automatické	 odvzdušnění	
topného	okruhu.	Používá	se	např.	po	
prvotním	naplnění	soustavy.	

Při	tom	se	přepne	kotel	do	pohotovo-
stního	režimu	

Čerpadlo	 (čerpadla)	 se	 vícekrát	
vypne a zapne (vypnou a zapnou). 
Případný	 3cestný	 ventil	 se	 přepne	
do	pozice	pro	teplou	vodu	a	čerpadlo	
(čerpadla)	 se	 vícekrát	 vypne	a	 zap-
ne (vypnou a zapnou). Na konci této 
funkce	se	kotel	zase	přepne	do	stan-
dardního	režimu.

Funkční	tlačítko	režimu	„kominík“	(F)
Po	krátkém	stisknutí	tlačítka	se	kotel
přepne	do	režimu	pro	měření	emisí,	
po	 krátkém	 stisknutí	 tlačítka,	 resp.	
automaticky po 15 minutách, se tato 
funkce zase deaktivuje (zobrazí se 
symbol	maticového	klíče).

Resetovací	tlačítko	(H)
Po	krátkém	stisknutí	tlačítka	se	zruší
bezpečnostní	 nebo	 havarijní	 odtsa-
vení	 kotle.	 Pokud	 se	 bezpečnostní	
odstavení	 opakuje	 více	 než	 3x	
vypněte	kotel,	uzavřete	plynový	ventil	
a kontaktujte odborný servis..

Legend:
A
B
C

D
E

F

G
H
I

L
M

Hlavní	vypínač
Tlačítko	Escape	(ESC)
Otočný	volič	-	vyhledání	nebo	
změna	hodnoty
	Potvrzovací	tlačítko	(OK)
Funkční	tlačítko	ručního	pro-
vozu
Funkční	tlačítko	režimu	„ko-
miník“
Informační	tlačítko
Resetovací	tlačítko
Přepínač	provozních	režimů	
protopné okruhy
Displej
Přepínač	provozního	režimu	
proteplou vodu

Obsluha

Ovládací	prvky
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Obsluha

Popis displeje
Programování

26

Obsluha 

Popis displeje
Programování 

- gewünschtes Menü
auswählen

- mit Taste OK bestätigen
- mit Taste ESC zurück

zur Grundanzeige

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
- mit Taste OK bestätigen
- gewünschtes Menü auswählen  
- mit Taste OK bestätigen
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige

Volba režimu užitkové vody 

Volba topného režimu (zablokování 
regulace kotle při podržení 
> 3 sek)
Displej 

Informační tlačítko 

Potvrzení
Volba ručního režimu 
(odvzdušnění při podržení 
> 3 sek) 

Režim „kominík“ 

Koncový uživatel

- Zvolte požadované menu
- Potvrďte tlačítkem OK
- Vyberte požadovaný parametr
- Potvrďte tlačítkem OK
- Změňte voličem + - 
- Potvrďte tlačítkem OK
- Tlačítkem ESC se vrátíte do výchozího 

zobrazení

Uvedení do provozu Technik

- Zvolte požadovanou uživatelskou úroveň
- Potvrďte tlačítkem OK
- Zvolte požadované menu
- Potvrďte tlačítkem OK
- Vyberte požadovaný parametr
- Potvrďte tlačítkem OK
- Změňte kolečkem + - 
- Potvrďte tlačítkem OK
- Tlačítkem ESC se vrátíte do výchozího Zobrazení

Programování

Volba
(otáčením doprava nebo doleva) 

Opustit menu 

Reset

Topení na požadovanou „komfortní“ teplotu

Topení na redukovanou teplotu

Topení na požadovanou teplotu proti
zamrznutí

Proces probíhá – počkejte prosím 

Hořák v provozu

Poruchové hlášení

Informační úroveň (aktivována)

Režim programování

Topení je dočasně vyp. Přepínač léto / zima; 
režim ECO je aktivován  - topení je vypnuté.

Prázdninový režim je aktivován

Indikování topného okruhu

Ruční provoz / režim „kominík“

Číslo řádku (číslo parametru) 

Stiskněte tlačítko OK (1x)
Stiskněte tlačítko OK (1x)
Podržte tlačítko INFO (4 sek)

Výchozí zobrazení 
(tlačítková úroveň)
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Obsluha

Stručný přehled hlavních funkcí
Tlačítko Operace Postup Zobrazení / funkce
  

Nastavení požadované 
pokojové teploty pro topné 
okruhy 1 a 2 současně

TO 2 spolu s TO 1 
Otáčejte otočným voličem teploty
doleva/doprava. Otáčejte dále 
otočným voličem teploty
Uložte tlačítkem OK 
nebo vyčkejte 5 sek 
nebo stiskněte 

Zobrazí se nastavená aktuální„komfortní“ teplota 
Otáčením měníte požadovanou teplotu v 
krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C 
Požadovaná „komfortní“ teplota byla uložena 
Zvolená teplota nebyla uložena 
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení 

  
Nastavení požadované 
pokojové teploty pro 
topný okruh 1 a topný 
okruh 2 samostatně

TO 2 nezávisle na TO 1 
Otáčejte otočným knoflíkem doleva/
doprava 
Stiskněte tlačítko OK Otáčejte 
otočným knoflíkem doleva/doprava 
Uložte tlačítkem OK 
nebo vyčkejte 5 sek 
nebo stiskněte 

Zvolte topný okruh 
TO byl zvolen 
Bliká teplota v krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C 

Požadovaná „komfortní“ teplota byla uložena 
Zvolená teplota nebyla uložena 
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení 

  
Zapínání a vypínání 
režimu užitkové vody 

stiskněte tlačítko Zapnutí či vypnutí režimu užitkové vody 
(sledujte indikaci symbolem TV) 
- ZAP: příprava užitkové vody podle spínacího programu 
- VYP: žádná příprava užitkové vody 
- ochranné funkce jsou aktivní 

  

Změna provozního režimu 

Tovární nastavení 

1x krátké stisknutí tlačítka 

Opakované krátké stisknutí tlačítka 

Opakované krátké stisknutí tlačítka 

Automatický provoz ZAP, tzn.: 
- topení podle nastaveného čas. programu    
- požadované teploty podle topného programu    
- ochranné funkce jsou aktivní 
- funkce automatického přestavení léto / zima je aktivní   
- funkce ECO jsou aktivní (sledujte indikaci symbolem) 
Trvale zapnuté topení na nastavenou „komfortní“ teplotu, tzn.: 
- topení bez časového prog. na požadovanou „komfortní“ teplotu 
- ochranné funkce jsou aktivní 
Trvale redukované topení, tzn.: :
- topení bez časového prog. na požadovanou redukovanou teplotu 
- ochranné funkce jsou aktivní 
- funkce automatického přestavení léto / zima je aktivní 
- funkce ECO jsou aktivní 
Zapnutí pohotovostního režimu, tzn.: 
- topení je vypnuto 
- teplota podle potřeby ochrany před zamrznutím 
- ochranné funkce jsou aktivní 

Zablokování regulace 
kotle 

Podržení tlačítka > 3 sek
Opakované podržení tlačítka 
> 3 sek 

304: Zablokování regulace kotle 
      Nastavení požadované hodnoty 
po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení 

  

Zobrazení různých 
informací 

1x stisknutí tlačítka
opakované stisknutí tlačítka
opakované stisknutí tlačítka ..

Stisknutí tlačítka  

Zobrazí se informační segment 
- Stav kotle    - Pokojová teplota 
                                       - Minimální pokojová teplota 
- Stav užitkové vody  - Maximální pokojová teplota
- Stav topného okruhu 1 - Venkovní teplota 
- Stav topného okruhu 2 - Minimální venkovní teplota 
            - Maximální venkovní teplota 
- Čas / datum    - Teplota užitkové vody 1 
- Poruchové hlášení  - Teplota v kotli 
- Hlášení údržby   - Teplota náběhu
(Zobrazení informačních řádků závisí od konfigurace) 
zpět do výchozího zobrazení; informační segment se nezobrazuje 

Manuální režim

Změna teploty kotle 
přednastavené ze závodu 

Krátké stisknutí tlačítka 

Krátké stisknutí tlačítka 
Krátké stisknutí tlačítka 
Otáčení otočným knoflíkem -/+
Krátké stisknutí tlačítka 
Krátké stisknutí tlačítka 
Krátké stisknutí tlačítka 

Zapnutý ruční provoz (zobrazí se symbol maticového klíče)
- Topný provoz s přednastavenou teplotou kotle 
  (tovární nastavení = 60 °C) 

301: Ruční provoz – Nastavit požadovanou hodnotu? 
Bliká zobrazení teploty
Nastavte požadovanou hodnotu 
Stav kotle 
Ruční provoz se vypne (symbol maticového klíče zhasne) 

Funkce odvzdušnění Podržení tlačítka > 3 sek
Opakované podržení tlačítka 
> 3 sek

312: Zapne se odvzdušňování
Vypne se odvzdušňování

Aktivace režimu „kominík“ Stisknutí tlačítka (< 3 sek)
Opakované stisknutí tlačítka 
(< 3 sek)

Režim „kominík“ ZAP
Režim „kominík“ VYP

Krátkodobé snížení 
pokojové teploty na 
QAA75 (volitelné 
příslušenství)

Stisknutí tlačítka
Opakované stisknutí tlačítka

Topení na redukovanou teplotu
Topení na požadovanou „komfortní“ teplotu

RESET Resetovací tlačítko Stisknutí tlačítka (< 3 sek)
Opakované podržení tlačítka > 3 s

Kotel je ručně zablokován, není uvolněn
Kotel je odblokován, výstražný symbol zmizí

= Potvrzení 

= Storno resp. zpět do 
výchozího zobrazení 

CZ

= Potvrzení

=	Storno	resp.	zpět	do
výchozího zobrazení

Obsluha

Stručný	přehled	hlavních	funkcí
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Údržba

Kontrolní	seznam
Rozsah	servisní	prohlídky

Údržbu	 kotle	 musí	 provádět	 pouze	
odborný servis, vyškolený na kotle 
Rendamax.

Za	 účelem	 zabezpečení	 trvale	 do-
brého	 a	 bezpečného	 provozu	 kotle	
musí být do jednoho roku od uve-
dení kotle do provozu provedena 
servisní prohlídka a následující ser-
visní prohlídky s periodou 1 roku. 
Provedení	včasné	servisní	prohlídky	
je	 rovněž	podmínkou	uznání	 záruky	
na	kotel.	Musí	být	vyplněn	protokol	o	
provedení	údržby	(příklad	protokolu	o	
provedení	údržby	naleznete	na	konci	
této kapitoly).

Kontrolní	seznam
Musí být provedeny následující 
činnosti	 (obsáhlejší	 popis	 hlavních	
činností	 naleznete	 v	 následujících	
odstavcích):
•	 zkontrolujte stav zapalovací a 

ionizační	elektrody,	při	poškození	
vyměňte,	doporučujume	výměnu	
1x	ročně.

•	 vyčistěte	kondenzátní	vanu;
•	 vyčistěte	a	znovu	naplňte	sifon;
•	 zkontrolujte spalovací komoru, v 

případě	potřeby	ji	vyčistěte	(pro-
pláchnout proudem vody) (jen 
stlačeným	 vzduchem	 a/nebo	
vysavačem);

•	 zkontrolujte tlak vody v systému;

•	 zkontrolujte kvalitu vody v 
systému,	 stejně	 jako	 kvalitu	 a	
množství	 doplňovací	 vody	 za	
rok,	případně	funkčnost	úpravny	
vody

•	 zkontrolujte	průtok	vody	v	kotli;
•	 pomocí analyzátoru spalování 

zkontrolujte/nastavte hodnoty 
spalování	při	plném	a	minimálním	
výkonu;

•	 zkontrolujte	 přetlak	 plynu	 na	
přívodu	do	kotle;

•	 zkontrolujte	 těsnost	 všech	
utěsněných	 spojů	 a	 kontrolních	
bodů;

•	 zkontrolujte	 funkčnost	 všech	
pojistných	zařízení;

•	 vyplňte	 protokol	 o	 provedení	
údržby.

Výměna	elektrod
Elektrody	 jsou	 umístěny	 na	 pravé	
straně	kotle.	Vyměňte	zapalovací	(1)	
a	ionizační	(2)	elektrodu,	jak	je	zobra-
zeno na obrázku.
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Vyčistění	kondenzátní	vany
Vyčistění	a	nové	naplnění	sifonu
Kontrola	spalovací	komory

Vyčistění	kondenzátní	vany
•	 Odpojte	konektor	teplotního	čidla	

spalin (1);
•	 Demontujte nádobku na kon-

denzát (2);
•	 Kondenzátní	vanu	vyčistěte	(3);
•	 Namontujte nádobku na kon-

denzát;
•	 Znovu	připojte	konektor	te	

lotního	čidla	spalin.

Vyčistění	a	nové	naplnění	sifonu
•	 Z	 přípojky	 odvodu	 kondenzátu	

odmontujte sifon (4);
•	 Vyčistěte	 jej	 a	 znovu	 jej	 naplňte	

čerstvou	vodou;
•	 Namontujte	sifon	zpět	na	původní	

místo

Prohlídka	spalovací	komory
Průzor	(5)	se	nachází	na	levé	straně	
kotle.
•	 Zkontrolujte spalovací komoru 

přes	průzor.
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Fyzikální	a	chemická	kontrola	vody
Kvalita plynu a vody
Bezpečnostní	prvky

Fyzikální	a	chemická	kontrola	vody

Po	několika	týdnech	činnosti	zkontro-
lujte hlavní fyzikální a chemické 
parametry:

pH: 7 - 8.5
Tvrdost: < 10 °fH
Elektrická 
vodivost <150 µS/cm

Chloridy: <50 mg/l
Sulfidy <50 mg/l
Nitridy <50 mg/l
Železo <0.5 mg/l

Když	jsou	hodnoty	vyšší,	je	třeba	použít	
vhodný	 systém	 pro	 ošetření	 vody.

Tlak a kvalita vody
Zkontrolujte, zda tlak a kvalita vody 
splňují	příslušné	požadavky.
Podrobnější	 informace	 nalezne-
te v kapitole „Uvedení do provozu: 
Hydraulický systém”.

Průtok	vody
Zkontrolujte,	 zda	 hodnota	 průtoku	
vody	v	kotli	leží	v	příslušném	rozmezí	
přípustných	hodnot.
Podrobnější	 informace	 naleznete	 v	
kapitole „Uvedení do provozu: kon-
trola	průtoku	vody”.

Analýza	spalování
Zkontrolujte	 hodnoty	 spalování	 při	
plném	a	minimálním	výkonu,	v	případě	
potřeby	 je	 nastavte.	 Je	 doporučeno	
provedení	 další	 referenční	 kontroly	
spalování	při	výkonu	50	%.
Podrobnější	 informace	 nalezne-
te v kapitole „Uvedení do provozu: 
analýza spalování”.

Tlak plynu
Při	 běhu	 kotle	 s	 plným	 zatížením	
zkontrolujte	 provozní	 přetlak	 plynu	
na	přívodu	plynu	do	kotle.	V	případě	
zapojení	kotle	do	kaskády	kotlů	musí	
všechny	 kotle	 běžet	 s	 plným	 výko-
nem.
Požadované	 hodnoty	 naleznete	 v	
technických údajích.

Kontrola	těsnosti	plynového
systému
Zkontrolujte	těsnost	na	všech	spojích
omýdlováním schváleným 
pěnotvorným	 roztokem	 nebo	 po-
mocí elektronického analyzátoru, 
například	na	následujících	místech:
•	 kontrolní body;
•	 šroubové spoje;
•	 těsnění	 směšovacího	 systému	

atd.

Pojistná	zařízení
Zkontrolujte	 funkčnost	 a	 nasta-
vení	 všech	 připojených	 pojistných	
zařízení.	 Podrobnější	 informace	 na-
leznete v kapitole „Uvedení do pro-
vozu:	 kontrola	 funkčnosti	 pojistných	
zařízení”.
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Protokol	o	provedení	údržby

Údržba

Protokol o provedení údržby

31

Protokol o provedení údržby kotle R600 
Projekt 
Typ kotle   Projekt     Code: 
Výrobní číslo   Adresa   
Rok výroby   Město   
Jmenovitý příkon [kW] Datum   
Jmenovitý výkon [kW] Technik   
Hydraulický systém
Přetlak vody [bar]
pH vody [-]
Tvrdost vody [dºH]
Obsah chloridů ve vodě [mg/l]
∆T vody při plném výkonu [°C]
∆pkotel vody [kPa]
Průtok vody [m3/h]
Množství doplněné vody od poslední
údržby

[m3]

Nastavení čerpadla [-]
Pojistná zařízení 
Nastavení teploty havarijního vypnutí 
(STB)

[°C] Čidlo výstupní vody zkontrolováno 

Nastavení max. teploty kotle (STW) [°C] Čidlo spalin zkontrolováno 

Nastavení min. přetlaku plynu na 
manostatu

[mbar]  

Doba zapálení hořáku [s]   
Analýza spalování 
  100% zatížení 50% zatížení Minimální zatížení 
Spotřeba plynu [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Přetlak plynu [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tatmosférická [°C] [ºC] [ºC]
Tspalin [°C] [ºC] [ºC]
Tvody, výstup [°C] [ºC] [ºC]
Tvody, zpátečka [°C] [ºC] [ºC]
Ionizační proud [µA] [µA] [µA]
pventilátor [mbar] [mbar] [mbar]
phorní panel [mbar] [mbar] [mbar]
pspalovací komora [mbar] [mbar] [mbar]
Poznámky 
  
  
  

CZ
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V	případě	poruchy	se	objeví	výstražný	symbol

 27 

In case of a lockout, a warning symbol (     ) and a flashing error code appears on the display. The cause of a fault should first 
be determined and eliminated before the boiler is being reset. The table below shows all possible lockouts with indication of 
possible cause. 

Lockouts 
  

Error 
code 

Description of error 

0 No error 
10 Outside temperature sensor error 
20 Boiler temperature 1 sensor error 
26 Common flow temperature sensor error 
28 Flue gas temperature sensor error 
30 Flow temperature 1 sensor error 
32 Flow temperature 2 sensor error 
38 Flow temperature primary controller sensor error 
40 Return temperature 1 sensor error 
46 Return temperature cascade sensor error 
47 Common return temperature sensor error 
50 DHW temperature 1 sensor error 
52 DHW temperature 2 sensor error 
54 DHW primary controller sensor error 
57 DHW circulation temperature sensor error 
60 Room temperature 1 sensor error 
65 Room temperature 2 sensor error 
70 Buffer storage tank temperature 1 sensor error 
71 Buffer storage tank temperature 2 sensor error 
72 Buffer storage tank temperature 3 sensor error 
73 Collector temperature 1 sensor error 
74 Collector temperature 2 sensor error 
82 LPB address collision 
83 BSB wire short-circuit 
84 BSB address collision 
85 BSB RF communication error 
91 EEPROM error lockout information 
98 Extension module 1 error (collective error) 
99 Extension module 2 error (collective error) 
100 2 clocktime masters (LPB) 
102 Clocktime master without reserve (LPB) 
103 Communication error 
105 Maintenance message 
109 Boiler temperature supervision 
110 STB lockout 
111 TW cutout 
119 Safety thermostat on burner door interrupted 
121 Flow temperature 1 (HC1) supervision 
122 Flow temperature 2 (HC2) supervision 
125 Pump supervision error 
126 DHW charging supervision 
127 Legionella temperature not reached 
128 Loss of flame during operation 
129 Fan error or LP error 
130 Flue gas temperature limit exceeded 
131 Burner fault 
132 GP or LP error 
133 No flame during safety time 

	a	blikající	poruchový	kód	na	displeji.	Předtím,	než	se	dá	kotel	R600
resetovat,	musí	se	odstranit	příčina	poruchy.	V	následném	seznamu	seznam	možných	poruch,	jejich	zobrazení	závisí	
na	typu	kotle	a	konfiguraci	topného	systému.

Zablokování

„KÓD CHYBY“ POPIS CHYBY PŘÍČINA

10 Porucha snímače vnější teplo-
ty

Porucha snímače vnější teploty (B9) (model místnosti, ochrana 
proti zamrznutí, nehodnověrná hodnota snímače)

20 Porucha snímače 1 teploty 
kotle

Zkrat snímače průtoku kotle (B2)
Přerušený obvod snímače průtoku kotle (B2)

26 Porucha snímače teploty 
společného průtoku

Porucha snímače teploty společného průtoku (B10) (chybějící 
snímač, nakonfigurovaný dvakrát, nakonfigurovaný na zař. Slave,...)

28 Porucha snímače teploty spa-
lin

Zkrat snímače spalin
Přerušený obvod snímače spalin

40 Porucha snímače 1 teploty ve 
zpětném okruhu

Zkrat snímače teploty ve zpětném okruhu kotle (B7)
Přerušený obvod snímače teploty ve zpětném okruhu kotle (B7)

50 Porucha snímače teploty/ter-
mostatu 1 TUV Porucha snímače teploty/termostatu 1 TUV (B3)

52 Porucha snímače teploty/ter-
mostatu 2 TUV Porucha snímače teploty/termostatu 2 TUV (B31)

78 Porucha snímače tlaku vody Porucha snímače tlaku vody (zkrat nebo přerušený obvod)

81 Zkrat LPB nebo chybí 
elektrické napájení sběrnice Zkrat LPB nebo chybí elektrické napájení sběrnice

82 Kolize adresy LPB Kolize adresy LPB

83 Zkrat nebo chybějící komuni-
kace BSB-Wire Zkrat nebo chybějící komunikace BSB-Wire

84 Kolize adresy BSB-Wire Kolize adresy BSB-Wire

85 Porucha rádiové komunikace 
BSB Porucha rádiové komunikace BSB

91 Ztráta dat na EEPROM Ztráta dat na EEPROM

100 Dvě taktovací zařízení typu 
Master Dvě taktovací zařízení typu Master

105 Hlášení o údržbě Hlášení o údržbě

110 Zablokování SLT

Překročení tepoty SLT
Rozpojení TL/SLT zapříčiňuje zablokování
Teplota ve zpětném okruhu kotle je vyšší než/rovná hodnotě (te-
plota kotle + Sd_RL_groesser_VL - 2K)
Příliš vysoký teplotní rozdíl Delta-T
Teplota v kotli stoupá rychleji než v hodnotě Max. tepl. ve stupních 
(TempGradMax)

111 Bezpečnostní vypnutí 
omezovačem teploty Bezpečnostní vypnutí omezovačem teploty

119
Došlo k vypnutí 
prostřednictvím tlakového 
spínače vody

Termostat dvířek hořáku

128 Došlo ke zhasnutí plamene 
během činnosti

Došlo k překročení hodnoty počítadla opakování chyby
Došlo ke zhasnutí plamene během činnosti

130 Došlo k překročení max. limitu 
teploty spalin Teplota spalin ≥ 90 ˚C
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Zablokování

132 Bezpečnostní vypnutí prostřednictvím 
tlakového spínače plynu

Došlo k přerušení vstupu vzájemného 
blokování
Je rozpojený kontakt tlakového 
spínače plynu

133 Došlo k překročení časového limitu 
pro zapálení plamene

Došlo k překročení hodnoty počítadla 
opakování chyby
Došlo k překročení časového limitu 
pro zapálení plamene

151 Vnitřní porucha zařízení BMU Chybná polarita elektrického napájení 
230 V

152 Vyskytla se chyba parametrizace Proveďte přeprogramování desky 
plošných spojů (PCB)

153 Zařízení bylo zablokováno manuálně Tlačítko pro vynulování bylo stisknuto 
příliš dlouhou dobu

160 Nebylo dosaženo mezní hodnoty ry-
chlosti ventilátoru

Nebylo dosaženo mezní hodnoty ry-
chlosti ventilátoru

162 Nedochází k sepnutí kontaktu APS Nedochází k sepnutí tlakového spínače 
vzduchu

164 Porucha průtokového/tlakového 
spínače HC

Porucha průtokového/tlakového 
spínače HC

166 Nedochází k rozepnutí tlakového 
spínače vzduchu

Nedochází k rozepnutí tlakového 
spínače vzduchu

183 Jednotka se nachází v režimu parame-
trizace

Jednotka se nachází v režimu parame-
trizace (zabl. parametru)

322 Příliš vysoký tlak vody 3 Tlak vody na vstupu H3 je příliš vysoký
323 Příliš nízký tlak vody 3 Tlak vody na vstupu H3 je příliš nízký
324 Stejný vstup snímače BX Stejný vstup snímače BX
330 Nefunkční vstup snímače BX1 Nefunkční vstup snímače BX1
331 Nefunkční vstup snímače BX2 Nefunkční vstup snímače BX2

332 Nefunkční vstup snímače BX3 Snímač spalin není správně naprogra-
mován

353 Chybí kaskádní průtokový spínač B10 Chybí kaskádní průtokový spínač B10
384 Cizí světlo Zkrat ionizační elektrody
385 Podpětí hlavního napájení Podpětí hlavního napájení

386 Tolerance rychlosti ventilátoru Došlo k překročení tolerance rychlosti 
ventilátoru

388 Nefunkční snímač TUV Chyba konfigurace vstupu snímače 
B3/B38

426 Zkontrolujte dusítko pro odvádění 
spalin

Nesprávná činnost dusítka pro 
odvádění spalin

427 Konfigurace dusítko pro odvádění 
spalin

Parametrizace dusítka pro odvádění 
spalin

432 Chybí funkční uzemnění Chybí připojení uzemnění
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Hodnoty	čidel

Teplotní čidlo NTC 1kΩ 
(venkovní čidlo) 

Hodnoty čidel  
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Diagramy ukazují hodnoty čidel pro 
všechna čidla kotle a volitelná čidla, 
dodávaná v příslušenství. 
Diagramy jsou založeny na průměrných 
hodnotách, jelikož všechna čidla jsou 
náchylná k vykazování určitých 
přípustných odchylek.

Při měření hodnot odporu musí být 
kotel vždy vypnut. Měření provádějte v 
blízkosti čidla, abyste zabránili vzniku 
odchylek hodnot.

Teplotní čidlo NTC 10kΩ 
(čidlo výstupní teploty, zpátečky, spalin, užitkové vody a výhybky) 

O
dp

or
 (O

hm
) 

O
dp

or
 (O

hm
) 

Teplota (°C) 

Teplota (°C) 

CZ

Diagramy	 ukazují	 hodnoty	 čidel	 pro	
všechna	čidla	kotle	a	volitelná	čidla,	
dodávaná	v	příslušenství.
Diagramy	 jsou	 založeny	 na	
průměrných	 hodnotách,	 jelikož	
všechna	čidla	 jsou	náchylná	k	vyka-
zování	určitých	přípustných	odchylek.
Při	 měření	 hodnot	 odporu	 musí	 být	
kotel	vždy	vypnut.	Měření	provádějte	
v	 blízkosti	 čidla,	 abyste	 zabránili	
vzniku odchylek hodnot.
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Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě 

Společnost Rendamax BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL), 
prohlašuje, že produkt 

R600

odpovídá následujícím normám: 

EN 298
EN 656

EN 15420
EN 55014-1 / -2

EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1/ -2

a je v souladu s pokyny následujících směrnic: 

92 / 42 / EHS (směrnice na účinnost teplovodních kotlů) 
2009 / 142 / EHS (směrnice spotřebičů plynných paliv) 

2006 / 95 / EHS (směrnice pro nízké napětí) 
2004 / 108 / EHS (směrnice EMC) 

Tento produkt je označen značkou CE č.:

CE – 0063BS3840

Kerkrade, 17-04-2013

                    
A.J.G. Schuiling

                   Ředitel závodu 

EN 298
EN 15502-1

EN 55014-1 /-2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1 /-2

Kerkrade, 29-07-2015

A.J.G. Schuiling
Plant Manager

CE - 0063CM3576
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