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CZ

V eobecné předpisy

Použi
Normy a předpisy
V této dokumentaci jsou
uvedeny d le ité informace,
jejich znalost je nezbytná k
bezpe né a spolehlivé montá i kotle
R40 EVO, k jeho uvedení do provozu
a k jeho obsluze. Ve keré innosti
popisované v tomto dokumentu
mohou provádět pouze autorizované
montá ní a servisní firmy.
Výrobce si vyhrazuje právo změny
výrobku pro zlep ení technických
parametr výrobku, bez ohledu na
text návodu.
P i výměně komponent kotle mohou
být pou ity pouze originální náhradní
díly, pou ití jiných ne originálních
náhradních díl bude mít za následek
ztrátu záruky.
Použi
Kotel R40 EVO m e být pou it pouze
k ú el m vytápění a pro nep ímý
oh ev teplé vody. Kotel musí být
p ipojen k uzav eným systém m s
maximální teplotou 100 ºC (havarijní
teplota), a maximální nastavitelnou
teplotou 90° C.

Normy a předpisy
P i montá i a obsluze kotle musí být
dodr ovány v echny platné normy
(evropské i místní):
t místní stavební p edpisy týkající
se montá e systém pro spalovací
vzduch a spaliny;
t p edpisy týkající se p ipojení kotle
k rozvodu elektrického proudu;
t p edpisy týkající se p ipojení kotle
k místnímu rozvodu plynu;
t normy a p edpisy týkající se
bezpe nostních za ízení pro topné
systémy;
t ve keré dal í místní zákonné
normy/p edpisy
týkající
se
montá e a obsluhy topných
systém .

Kotel R40 EVO byl schválen pro
označení CE a odpovídá následujícím
evropsk m normám:
t 1992 / 42 / EHS Směrnice o
po adavcích na ú innost nových teplovodních kotl
t 2004 / 108 / EHS Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
t 2014/68/EU směrnice PED, l. 4-3.
t 2006 / 95 / EHS Směrnice o
bezpe nosti elektrických za ízení
nízkého napětí
t 2009 / 142 / EHS Směrnice o
spot ebi ích plynných paliv
t 2009/125/CE Výrobky spojené se
spot ebou energie.
t 811-813/2013 Na ízení EU
t EN 15502-1, Kotle na plynná paliva pro úst ední vytápění – ást 1:
V eobecné po adavky a zkou ky
t EN 15502-2-1, Plynové topné kotle Specifická norma pro typ C a za ízení
typu B2, B3, B5 se jmenovitým tepelným p íkonem nep esahujícím
1000 kW.
t EN 60335-1 (2002) Elektrické
spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely – Bezpe nost – ást 1:
V eobecné po adavky
t EN 60335-2-102 (2006) Elektrické
spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely – Bezpe nost: Konkrétní
po adavky pro spot ebi e na spalování plynných, na ových a
pevných paliv, vybavené elektrickými
p ípojkami
t EN 50165 Elektrická výbava neelektrických za ízení pro pou ití v
domácnosti a pro podobné ú ely Bezpe nostní po adavky
t EN 55014-1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita- Po adavky na
spot ebi e pro domácnost, elektrické
ná adí a podobné p ístroje – ást 1:
Emise
t EN 55014-2 (1997) Elektromagnetická kompatibilita - Po adavky na
spot ebi e pro domácnost, elektrické
ná adí a podobné p ístroje – ást 2:
Odolnost – norma skupiny výrobk

t

t

EN 61000-3-2 (2000) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – ást
3-2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu (za ízení se vstupním
fázovým proudem do 16 A v etně)
EN 61000-3-3 (2001) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – ást 3-3:
Meze – Omezování změn napětí,
kolísání napětí a flikru v rozvodných
sítích nízkého napětí pro za ízení se
jmenovitým fázovým proudem do
16 A v etně, které není p edmětem
podmíněného p ipojení

Přídavné národní normy
N mecko:
t RAL - UZ 61 / DIN 4702-8
v carsko:
SVGW

t

Rakousko:
t 15a V-BG
Belgium:
t HR TOP
UK:

t
t
t
t

Bezpe ná instalace pro daný druh
plynu a související p edpisy
BS 5440-1:2008
BS 5440-2:2009
BS 6644:2011 ve znění opravenky
.1
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V eobecné předpisy

Informace pro instalatéra a pro servisní službu
Identifikační tek
Pou ití za ízení pro jiné ne pro
uvedené ú ely je zakázáno. Výrobce nem e být
pova ován za odpovědného za jakoukoli kodu zp sobenou nevhodným,
nesprávným a nerozumným pou itím
za ízení nebo nedodr ením pokyn
uvedených v tomto návodu.

Informace pro Uživatele
Poskytněte u ivateli pot ebné informace o provozním re imu systému.
P edev ím doru te u ivateli návody a
informujte ho o tom, e mají být uloeny v blízkosti za ízení.
Dále p ipome te u ivateli:

t

Instalace, údr ba a jakékoli jiné
zásahy musí být prováděny v
plné shodě se zákonnými
vládními na ízeními a s pokyny poskytnutými výrobcem. Nesprávná instalace m e ohrozit osoby, zví ata a
majetek; spole nost výrobce nebude
moci být pova ována za odpovědnou
za jakékoli následné kody.

t

Provádějte
pravidelnou
údr bu
systému
v
souladu
s
platnou
legislativou.
V ádném p ípadě neprovádějte
změnu nastavení p ívodu vzduchu pro ho ení a vedení spalin
Věnujte pozornost varováním uvedeným v u ivatelském návodu.

t

Aby pravidelně kontrolovat tlak
v okruhu vody; informujte jej
o zp sobu dopl ování vody v
okruhu a o jeho odvzdu ování.

t

tku
2

1

00
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MAX

9

V echen obalový materiál
(klipsy, plastové sá ky, pěnový
polystyren apod.) udr ujte
mimo dosah dětí, proto e p edstavuje potenciální riziko.

gas
mbar
gas
mbar
gas
mbar

Q(Hi)

12
13
11

η =
100%

P60/80C

MIN

14
15

P30/50C

η =
min.

17

16

1

Zna ka

10

Nastavení z výrobního závodu

2

Země p vodu

11

Maximální tlak vody

3

Model kotle - Výrobní íslo

12

Typ kotle

4

Obchodní ozna ení

13

T ída NOx /

14

Jmenovitý tepelný p íkon

5

4

Jak se nastavuje teplota a nastavovací prvky pro správnou a úspornou správu systému.

Symboly použité na identifikačním

Kotel je dodáván s ochranným
obalem. Po odstranění obalu
se ujistěte, e je za ízení
neporu ené a e nechybí ádné souásti. V opa ném p ípadě se, prosím,
obra te na svého dodavatele.

P ed prováděním údr by nebo
oprav kotle se ujistěte, e jste
jej odpojili od elektrického
napájení p epnutím externího dvojpólového vypína e do polohy V P.“.
V echny opravy musí být provedeny
s pou itím originálních náhradních
díl .

t

íslo certifikace

innost

6

Cílová země - Kategorie plynu

15

Jmenovitý tepelný výkon

7

Nastavení plynu

16

Ur eno pro druh plynu

8

Druh instalace

17

Provozní teplota prost edí

9

Parametry elektrického rozvodu 18

Max. teplota úst edního topení

Konstrukce

Schéma kotle
Princip funkce
Nákres kotle
K hlavním sou ástem kotle R 40 EVO
pat í:
1. Plá
2. P ístupová dví ka k ovládacímu
panelu
3. Odvod spalin (+ mě ící bod)
4. P ívod spalovacího vzduchu (+
mě ící bod)
5. Výstup topné vody - teplá
6. Vrat topné vody- studená
7. Plyn vstup
8. Sifon
9. Vstup pro vedení elekro kabel
10. P ípojka pro pojistný ventil
11. P ípojka pro plnicí/vypou těcí
ventil
12. Ovládací panel
13. Ventilátor
14. Plynový ventil
15. Zapalovací a ioniza ní elektrody
16. Výměník tepla
17. Zapalovací transformátor
18. Sk í ka elektroinstalace

4
3
1
11
6
7
8

9
2
10
5
14

16

13

17

15

12
18

Princip funkce
Kotel R40 EVO je kondenza ní kotel
s plně modula ním ízením. ídicí
jednotka kotle automaticky p izp sobuje výkon kotle spot ebě tepla
v systému. Tato regulace se provádí
prost ednictvím ízení rychlosti ventilátoru. V d sledku tohoto systém
ví ivého smě ování p izp sobuje
poměr plyn/vzduch zvolené rychlosti
ventilátoru za ú elem udr ení nejlep ích mo ných hodnot spalování, a
tudí nejlep í ú innosti kotle. Vznikající spaliny jsou směrovány dol p es
výměník tepla a na horní straně od-

váděny do komínové p ípojky.
Vratná voda ze systému vstupuje do
kotle v jeho dolní ásti, v ní mají spaliny v rámci kotle nejni í teplotu. V
této ásti kotle také dochází ke kondenzaci.
Voda je dopravována nahoru p es
výměník tepla, kde zase vystupuje na
p ípojce výstupní vody.
Provozní princip protiproudého
toku (voda směrem vzh ru, spaliny směrem dol ) zaji uje nejú inněj í
parametry
spalování.

ídicí jednotka LMS14 (sou ást kotle)
m e ídit provoz kotle následujícím
zp sobem:
t Regulace kotle (bez nad azené regulace);
t Regulace na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace); (s p ídavným venkovním idlem - volitelné p íslu enství);
t ízení externím signálem 0-10 V
(teplota nebo výkon) z nad azené
externí regulace (nap . systém ízení budov).
5
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Technické údaje

R 40 EVO
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C max/min
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C max/min
Jmenovitý tepelný výkon při 40/30 °C max/min
Jmenovitý tepelný p íkon Hi max/min
Modula ní poměr
Účinnost při 80/60 °C max/min

60

70

80

100

120

140

kW

56,5/15,5

65,5/15,6

75,3/19,4

92,9/18,7

111,9/22,5

130,4/26,2

kW

60,4/17,2

70,0/17,2

79,7/21,2

98,9/20,6

118,5/24,8

137,8/28,9

kW

60,5/17,3

70,0/ 17,4

79,7/21,5

98,9/20,9

118,5/25,2

137,8/29,3

kW
-

57,9/16,0
3,6

66,8/16,0
4,2

76,8/19,8
3,9

95,2/19,0
5,0

114,3/22,9
5,0

133,3/26,7
5,0

%

97,6/97,0

98,0/97,5

98,0/97,9

97,6/98,3

97,9/ 98,3

97,8/ 98,3

Účinnost při 50/30 °C max/min

%

104,4/107,4

104,8/107,3

103,8/107,2

103,9/108,5

103,7/108,4

103,4/108,3

Účinnost při 40/30 °C max/min

%

104,5/108,3

104,8/108,5

103,8/108,6

103,9/110,0

103,7/109,9

103,4/109,8

Účinnost při 36/30 °C a 30 % zatíǎení

%

107,2

107,2

107,1

107,8

107,9

107,6

%

108,7

109,1

109,4

109,4

109,1

108,7

W
l/h
m3/h
m3/h
kg/h

81,0
3,6
5,3/1,5
6,9/1,9
4,5/1,3

81,0
4,4
6,1/1,5
8,0/1,9
5,2/1,3

81,0
4,3
7,0/1,8
9,2/2,4
6,0/1,5

92,7
5,4
8,7/1,7
11,4/2,3
7,4/1,5

92,7
6,4
10,5/2,1
13,7/2,7
8,9/1,8

92,7
7,1
12,2/2,4
16,0/3,2
10,4/2,1

Obnovovací nátěr RAL 40/30
Tepelné ztráty (Pstby)
Max. mno ství kondenzátu
Spot eba plynu G20 max/min (10,9 kWh/m3)
Spot eba plynu G25 max/min (8,34 kWh/m3)
Spot eba plynu G31 max/min (12,8 kWh/kg)
Tlak plynu G20

mbar

Tlak plynu G25

mbar

25

Tlak plynu G31
Maximální p ipojovací p etlak plynu

mbar

30/50

mbar

50

Maximální teplota spalin (havarijní)

°C

Teplota spalin při 80/60 °C max/min

°C

59/57

60/57

61/58

60/56

63/56

66/57

Teplota spalin při 50/30 °C max/min

°C

43/35

44/34

45/33

44/33

46/33

48/33

Teplota spalin při 40/30 °C max/min

°C

42/33

44/33

44/33

43/32

45/32

47/32

Teplota spalin při 36/30 °C a 30 % zatíǎení

°C

34

35

35

33

34

35

m3/h

83/22

98/22

113/27

139/27

168/33

202/38

CO při 80/60 °C max/min (G20)

ppm

75/11

92/11

87/7

67/5

82/4

62/7

CO při 80/60 °C max/min (G20)

mg/kWh

80/11

99/11

94/7

72/5

88/5

67/7

Ro ní emise CO - EN15502

ppm

35,79

43,76

51,73

41,53

40,76

39,99

Ro ní emise CO - EN15502

mg/kWh

38,44

47,00

55,56

44,60

43,78

42,95

8,5 (+0 -0,2)

8,4 (+0 -0,2)

8,4 (+0 -0,2)

8,4 (+0 -0,2)

8,4 (+0 -0,2)

8,2 (+0 -0,2)

9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2)

8,5 (+0 -0,2)

Objemový pr tok spalin max/min

CO2 zemní plyn G20-G25

Max. zatí ení
Min. zatí ení

Omezení ΔCO2 max. zatí ení - min. zatí ení (G20-G25)
Max. zatí ení
CO2 zemní plyn G31
Min. zatí ení
Omezení ΔCO2 max. zatí ení - min. zatí ení (G31)
NO x při 80/60 °C max/min
NO x při 80/60 °C max/min
Emise NOx EN15502
Emise NOx Hi/Hs EN15502

%
%

20

90

-

-

-

-

-

<0,3

9,6 (0 +0,2)

%

9,6 (0 +0,2)

%

CO2 Min. zatí ení ≤ CO2 Max. zatí ení

ppm

25/10

30/11

34/16

25/11

22/15

15/15

mg/kWh

44/17

53/19

60/28

44/19

38/27

26/26

ppm

13,94

18,78

23,61

28,38

22,61

16,84

24,60/22,15

32,61/29,36

40,61/36,57

46,67/42,03

38,19/34,40

29,71/26,76
200

mg/kWh

NOx t ída EN15502

6

Zbytkový přetlak ventilátoru

Pa

Objem vody
P etlak otopné vody max/min

l

167

200

200

173

134

6

6

6

9

9

9

bar

8/1

8/1

8/1

8/1

8/1

8/1

Max. teplota vody (havarijní termostat)

°C

100

100

100

100

100

100

Max. nastavitelná teplota topení

°C

90

90

90

90

90

90

m3/h
kPa

2,4
15

2,8
18

3,2
22

4,0
7

4,8
9

5,6
11

Jmenovitý pr tok vody p i dT = 20 °K
Odpor vody p i jmenovitém pr toku
Elektrické napájení
Kmito et

V

230

Hz

50

Pojistka p ipojení na sí

A

10

Stupe elektrického krytí spot ebi provedení B23P

-

IP30

6

Technické údaje

Informace o v robku podle sm rnice o ekodesignu (ErP)
R 40 EVO
60
Stupe elekt. krytí spot ebi provedení C 13-33-4353-63-83
Hmotnost (prázdný kotel)
Hmotnost (naplněno vodou)
Hladina akustického výkonu
(LWA)
Ioniza ní proud minimální
Otá ky ventilátoru max / min (G20-G25)
Otá ky ventilátoru max / min (G31)
Otá ky ventilátoru provětrání / dochlazení
Doba provětrání / dochlazení
bezpe nostní doba
Hodnota pH kondenzátu
Kód certifikace ES (CE)

70

80

Kg
Kg
dB
μA
rpm
rpm
rpm
sec
sec
-

120

140

96
105
57
1,15
4960/1150
4690/1150

96
105
57
4,2
5730/1300
5460/1300

IPX4D
83
89
55
1,15
6070/1770
5810/1770

83
89
55
1,15
7260/1800
6710/1800

83
96
89
105
56
62
1,15
4,2
7820/2060
6710/1570
7190/2060
6090/1570
2800/2800
10/30
5
3,2

-

CE-0063CM3576

P ipojení vody

-

R1.1/4”

P ipojení plynu

-

R3/4”

R1.1/2”
R1”

P ipojení odtahu spalin

(DN)

-

100

P ipojení p ívodu vzduchu (pro uzav ené provedení)

(DN)

mm

100

P ipojení odvodu kondenzátu

100

mm

130
130
22

Informace o v robku ve smyslu sm rnice 2009/125/ES a nařízení (EU) 813/2013
R 40 EVO
Kondenza ní kotel

60

70

80

100

120

140

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Nízkoteplotní kotel

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kotel B1

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kogenera ní prostorový oh íva

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kombinovaný oh íva

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vytáp ní podle sm rnice ErP

1) vztahující se na zpětnou teplotu 30 °C

2) vztahující se na zpětnou teplotu a p ívodní teplotu (60-80 °C)

PRATED

kW

57

66

75

93

112

130

U ite ný tepelný výkon p i 80/60 °C

P4

kW

56,5

65,5

75,3

92,9

111,9

130,4

Uǎiteēný tepelný výkon při
výkonu 30 % a 40/30 °C

P1

kW

18,6

21,5

24,7

30,8

37,0

43,0

s

%

91,7

91,8

91,7

92,3

92,5

92,3

4

%

87,9

88,2

88,2

87,9

88,2

88,1

1

%

96,5

96,5

96,4

97,1

97,2

96,9

Jmenovitý tepelný výkon kotle

Sezónní energetická ú innost
vytápění
innost topení p i Pjmen a 80/60 °C
jēinnost topení při výkonu 30 %
a 40/30°C

Spotřeba pomocné energie
P i plné zátě i

elmax

kW

0,10

0,12

0,13

0,13

0,12

0,15

P i áste né zátě i

el30%

kW

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,03

PSB

kW

Tepelné ztráty v pohotovostním
re imu

Pstby

kW

P íkon zapalovacího ho áku

Pign

kW

NA

NA

NA

NA

NA

NA

mg/kWh

22

29

37

42

35

27

v pohotovostním re imu

0,004

Dopl kové údaje

Emise oxid dusíku

NOX

0,081

0,093
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údaje data sheetProduct
ErP
data sheet ErP
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Informace o v robku podle sm rnice o ekodesignu (ErP)
Product data about the directive 2010/30/EU and regulation (EU) 811-813/2013

Product data about the directive 2010/30/EU
Product data
and regulation
about the directive
(EU) 813/2013
2010/30/EU and regulation (EU) 813/2013

THISION L

R 40 EVO

THISION L

60
50

65

85

Seasonal space
heating
energy efficiency
Seasonal
classspace heating
class A
T ída sezonní energetické
ú innosti
topení
A energy efficiency
A
61

Prated

81
kW

Annual
energy consumption
Annual
QHEenergy
kWhconsumption
0
0
Sezónní energetická
ú innost
s
%
91,7
vytápění
Seasonal space heating energy Seasonal space heating energy

QHE

kWh
0

s

Rated
heat output
Jmenovitý tepelný
výkon

Prated

kW
Rated
Prated
heat output
kW

%

s

46
57

92

92

efficiency
efficiency
rove akustického
výkonu v
LWA
dB
55
62
62 LWA
Sound power level, indoors/ outdoorsSound
LWA
powerdB
level, indoors/
outdoors
interiéru/v exteriéru

70100
50

65120

85145

AA

AA

AA

46
66 93

61112

81132

0 0

0 0

0 0

92%

92 92

92 92

92 92

66
dB

55
62 66

62 68

66 67

91,8

D ležitá informace:
Nainstalované za ízení, které je tvo eno kotlem a ve kerým p íslu enstvím v etně ízení teploty, spoluur uje energetickou
ú innost prostorového vytápění s pro jednotlivé modely, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Important:
Important:
The installation, consisting of the boiler
The installation,
and all accessories
consisting
of the boiler
temperature
and all accessories
control, together
define
temperature
the seasonal
contr
60 including
70 including

R 40 EVO

T ída VI, s pou itím komponent :
- R40 EVO
THISION
L
THISION L
50
65
- prostorový termostat
QAA75
s%
(volitelné p íslu enství)
95,7
VI, with use of components: Class VI, with use of components:
- venkovní idloClass
QAC34
- THISION
L
- THISION L
Podíl za ízení pro
ízení teploty
na
- Ambient temperature sensor QAA- Ambient
75
temperature sensor QAA 75
s 4%
92 + 4
92 + 4
(option)

(option)

s

%

=96
=96
T ída V, s pou itím
komponent
:
- External
temperature
sensor QAC- External
34
temperature sensor QAC 34
- R40 EVO
Temperature controller contribution to
Temperature controller contribution to
- prostorový termostat QAA75
s%
94,7
(volitelné p íslu enství)
Podíl za ízení pro
ízení
Class
V,teploty
with usena
of components: Class V, with use of components:
s 3%
- THISION L
- THISION L
- Ambient
temperature
sensor QAA- Ambient
75
temperature
QAA
92 +sensor
3
92 + 75
3
T ída II, s pou itím
komponent
:
s %
=95
=95
(option)
(option)
- R40 EVO
controller contributionsto
Temperature controller93,7
contribution to
%
-venkovní idlo Temperature
QAC34
Podíl za ízení pro ízení teploty na
s 2%

Class II, with use of components: Class II, with use of components:
- THISION L
- THISION L
92 + 3
92 + 3
- External temperature sensor QAC- External
34
temperature
sensor QAC 34
s %
=95
=95
Temperature controller contribution to
Temperature controller contribution to

8
8

8

85

50100

65120

85145

92 92
+ 4+ 4
=96=96

92 92
+ 4+ 4
=96=96

92 92
+ 3+ 3
=95=95

92 92
+ 3+ 3
=95=95

92 +92+
3 3
=95=95

92+92+
3 3
=95=95

95,8

92 + 4
s %
=96

92 92
+ 4+ 4
=96=96

94,8

92 + 3
s %
=95

92 92
+ 3+ 3
=95=95

93,8

92+ 3
s %
=95

92 +92+
3 3
=95=95

Technické údaje

Dimensions
BO NÍ POHLED

POHLED ZEZADU

ELNÍ POHLED
B

D
215

L

M

100

F

180

87

638

H

85

A

74
154

W1

81
162

G

W2

162

POHLED ZESPODU

Modelka
A
B
D
H
W1
W2
G
F
L
M

60/70/80
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

100

810
R1.¼
R1.¼
R¾
100
140
115

100/120

140

100
630
605
950
R1.½
R1.½
R1
100

130

950
R1.½
R1.½
R1
130
190
130
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Rozsah dodávky

Standardní kotel
Příslu enství
Standardní kotel
Dodávané balení kotle obsahuje
následující polo ky:

Položka

Kusy

Obal

Kotel, kompletně sestavený a odzkou ený

1

V kartonu na d evěné paletě

Montá ní li ta v etně p ipojovacího materiálu

1

Dohromady s dokumentací v samostatném
kartonu v balení kotle

Sifon pro p ipojení odvodu kondenzátu

1

V balení kotle

Provozní a montá ní p íru ka

1

Samostatný karton v balení kotle

Seznam náhradních díl

1

Plán zabalený v kartonové krabici obalu kotle

Schéma elektrického zapojení

1

Plán zabalený v kartonové krabici obalu kotle

Příslu enství
Ke kotli m e být navíc objednáno
následující p íslu enství:
t erpadlo s regulovatelnými
otá kami, v etně p ipojovací soupravy;
t Pojistný ventil, napou těcí a
vypou těcí ventil a p ipojení pro
expanzní nádobu;
t sada uzávěr - 2x topení, 1x plyn
t Plynový filtr, v etně p ipojovací
soupravy;
t Manostat maxima p etlaku plynu;
t Deskový
výměník
tepla
(dT=10K/15K nebo dT=20K) v .
p ipojovací soupravy;
t Termo – hydraulický oddělova
vhodný pro dT = 10 K/15 K dT = 20
K, v etně p ipojovací soupravy;
t P íslu enství kaskády Plug & Play
(viz návod ke kaskádě pro detaily);
t Roz i ující modul AGU 2.551 pro
ízení otá ek kotlového erpadla
0-10V a/nebo zpětné hlá ení o
výkonu kotle nad azené regulaci
t P ipojovací sada pro externí
plynový ventil a/nebo vzduchový
ventilátor větrání;

10

t

t

Roz i ující modul AGU2.550 k
ovládání smě ovaného topného
okruhu ( erpadla a smě ova e)
nebo ízení p ívodního ventilátoru a/nebo externího plynového
ventilu v kombinaci s alarmovým
kontaktem. Pro jeden kotel se dají
instalovat maximálně 3 moduly
AGU2.550 (2x topný okruh, 1x
p ívodní ventilátor/ plynový ventil
v kombinaci s alarmem);
Ekvitermní kaskádový regulátor
RVS63 pro ovládání 2 smě ovaných
okruh , v etně rozvadě e pro
umístění na stěnu, v ech teplotních idel a konektor a spojovacího materiálu pro komunikaci.

Vý e uvedené p íslu enství je
speciálně konstruované pro kotel
R40, je proto zaji těna jeho snadná
montá (systém instaluj a pracuj plug and play”). Volbou vhodné
kombinace
vý e
uvedeného
p íslu enství si m ete vytvo it va e
vlastní kompletní systémové e ení.
Za ú elem získání podrobněj ích
informací se obra te na va eho
dodavatele.

Montáž

Přeprava kotle
Přeprava kotle
Kotel R40 EVO je dodáván jako kompletní
zařízení v plně smontovaném a
odzkoušeném stavu. Kotel R40 EVO může
být přepravován jeřábem, ale je třeba zajistit,
aby byl zabalený a připevněný k paletě. K
paletě je třeba připojit popruhy.

Demontáž oplá t ní
P ed montá í byste měli demontovat
oplá tění
kotle
k
zamezení
po kození. Demontá
kryt
se
provede zp sobem vyobrazeným na
obrázcích.

3

2

1
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Montáž

Před instalací zařízení
Montáž kotle
Instalaci kotle smí provád t pouze montážní organizace s příslu n m oprávn ním.
Uvedení do provozu, údržbu, servis a opravy smí provád t pouze autorizovan servis.
Montáž i v echny dal í úkony musí b t provedeny v souladu s platn mi národními předpisy a jin mi
požadavky místních orgán a organizací na ochranu veřejného zdraví.

Před instalací zařízení

•

•

•

Pe livě vy istěte potrubní rozvod, abyste odstranili jakékoli
zbytky z ezání závit pro rouby nebo okují ze sva ování,
které by mohly bránit správné
innosti kotle.
Ujistěte se, e je kotel nastaven pro innost s dostupným
druhem plynu (p e těte si p íslu nou informaci na títku na
obalu nebo na identifika ním
títku kotle).
Ujistěte se, e se uvnit potrubí
pro odvod spalin nenacházejí
ádné p eká ky a e do něj nejsou p ivedeny odvody z jiných
za ízení s výjimkou p ípadu,
kdy jde o kaskádové odkou ení
kotl provedené dle platných
p edpis .

Montáž kotle
Kotel musí být umístěn v kotelně
chráněné p ed mrazem. Pokud je
kotelna umístěna na st e e, nesmí
vlastní kotel nikdy tvo it nejvy í bod
instalace.
P i umis ování kotle dodr ujte
doporu ené minimální odstupové
vzdálenosti, uvedené na obrázku.
Umístění kotle s men ím volným
prostorem kolem něho bude mít
za následek obtí něj í provádění
servisních inností.

12

•

•
•

•

•

V p ípadě, e je ji p ipraveno
p ipojení k existujícím potrubím
pro odvádění spalin, zkontrolujte, stav a istotu vedení spalin.
P edejdete tak vzniku nebezpe ných situací nebo chybné funkcu
za ízení.
Zkontrolujte, zda jsou v p ípadě
nevhodných odvádění spalin tyto
odvody umístěny v trubkách.
V oblastech s mimo ádně tvrdou
vodou se m e na komponentech uvnit kotle vytvá et vodní
kámen s následným poklesem
celkové ú innosti kotle.
V p ípadě instalace v blízkosti
stěny citlivé na teplo (nap íklad
d evěné) se ujistěte, e je ochráněna vhodnou izolací.
Dodr te vzdálenosti mezi stěnou,
na které je nainstalován kotel, a
horkými sou ástmi zven í kotle.

VAROV N !
V blízkosti kotle nesmí b t ponechány
žádné hořlavé položky.
Ujist te se, že místo instalace a
jakékoli rozvody, ke kter m má b t
zařízení připojeno, jsou pln ve shod
s platn mi národními předpisy.
Kotel nainstalujte tak, aby byly
dodrženy minimální vzdálenosti od
hořlav ch materiál .
Když se v místnosti, do které má b t
zařízení nainstalováno, nachází prach
a/nebo agresivní v pary, zařízení musí
pracovat nezávisle na vzduchu uvnitř
místnosti.

Montáž

Připojení kotle
Připojení přívodu elektrického proudu
Připojení kotle
V této kapitole je popsáno, jakým
zp sobem se provádějí v echna následující p ipojení kotle:
t P ipojení výstupní a vratné vody
t P ipojení odvodu kondenzátu
t P ipojení plynu
t P ipojení odtahu spalin
t P ipojení p ívodu vzduchu
t P ipojení p ívodu elektrického
proudu
Kotel musí být v dy p ipojen takovým
zp sobem, aby systém spl oval
v echny platné normy a p edpisy (evropské, národní a místní). Za dodr ení v ech norem a p edpis odpovídá
odborná montá ní firma.

Připojení plynu (6)
P ipojení kotle k plynovému rozvodu
smí provést pouze montá ní firma s
p íslu ným oprávněním pro montá .
Instalace musí být provedena v souladu s platnými národními a místními
normami a p edpisy.

Připojení topné vody (1,2,3,4)
Kotel R40 se musí za lenit do systému tak, aby byl kdykoli (ve v ech provozních re imech) zabezpe en alespo minimální pr tok vody kotlem.
P ipojte výstup (1) a zpáte ku (2) ze
systému bez netěsností na p íslu né
p ípojky kotle.

Připojení přívodu elektrického
proudu
Elektrické p ipojení smí provést pouze odborná montá ní firma a to v
souladu s platnými národními a místními normami a p edpisy.
Na p ívodním elektrickém napájení
kotle musí být instalován hlavní vypína (se vzdáleností rozepnutého kontaktu min. 3 mm) (podle Ustanovení
o 22,3 z EN-IEC-60335-1) . Ten musí
být instalován v kotelně na dostupném místě. Systém elektrického napájení musí být ji těn dle po adavk
výrobce - technické parametry. Kotel
musí být p ipojen prost ednictvím
napájecího kabelu typ H05V2V2-F.
V echny kabely musí být p ivedeny
kabelovými (7-9) pr chodkami ve
spodní ásti kotle do elektrického panelu (8).

Kotel obsahuje mo nost p ipojení
pro pojistný ventil (volitelný), napoutěcí a vypou těcí kohout a p ipojení
pro expanzní nádobu. Pojistný ventil
by se měl zapojit do okruhu výstupní
vody z kotle (3), napou těcí a vypoutěcí kohout a p ípojka pro expanzní nádobu by měly být p ipojeny na
zpáte ce do kotle (4).
erpadlová sada (volitelné p íslu enství) se musí za lenit do
systému vratné vody/zpáte ky (2).
Připojení odvodu kondenzátu (5)
Po napu tění vodou se musí namontovat sifon (je sou ástí dodávky) dole
na p ípojku kotle (5).
P ipojte hadici na odpad v kotelně.
P ipojení na odpad musí být provedeno “p es otev enou hladinu”, aby
se v p ípadě ucpaného odpadu zabránilo zpětnému zaplavení kotle.

Plynovodní potrubí musí být p ipojeno tak, aby na kotel nebylo p ená eno jakékoli silové zatí ení (6).
Ventil plynu musí být namontován
pod kotlem.
UPO ORN N : Kotel je nastaven pro
plyn typu G20-G25. Pro innost s plynem typu G31 dodr te postupy popsané na straně 30.
7

3

1

5

6

2

4

P ipojte v echny vodi e ke svorkám v
souladu se schématem elektrického
zapojení kotle (viz str. 23-24)

8
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Montáž

Montáž venkovního čidla
Systém pro přívod vzduchu/pro odvád ní spalin
Připojení pro přívod vzduchu/pro odvád ní spalin
Montáž venkovního čidla
Budete-li ke kotli p ipojovat venkovní
idlo (p íslu enství), mělo by být
idlo umístěno podle nákresu vedle.
Požadavky a předpisy
P edpisy pro výrobu rozvod pro odvod spalin se v jednotlivých zemích
výrazně li í. Proto je t eba zajistit,
aby byly dodr eny v echny národní p edpisy související s odváděním
spalin. P i dimenzování systému pro
odvod spalin věnujte pozornost ní e
uvedeným doporu ením.
Pro odvod spalin lze pou ít pouze
schválený materiál.
odvod spalin a p ívod spalovacího
vzduchu musí být navr en a zkontrolován výpo tem tak, aby byla zaji těna funk nost systému za v ech
podmínek. Komponenty systému
pro odvod spalin musí umo ovat
demontá z d vodu provádění údr by. Vodorovný úsek odvádění spalin
musí být namontován pod úhlem
min. 3°.
Tento kotel je certifikován pro systémy odvod spalin B23(P), C13, C33,
C43, C53, C63 a C83.
Materiály
Pro zhotovení vedení spalin mohou
být pou ity pouze materiály ádně
certifikované s odolností v i spalinám a agresivnímu kondenzátu.
Vhodným materiálem je plast nebo
nerez. Vedení spalin musí být těsné.
Ohledně odvodu spalin si p e těte
tabulku na následující straně.
Přípojka pro odvod spalin (7)
P ipojte systém odvodu spalin k p ípojce pro odvod spalin na kotli a pou ijte
p itom výhradně beze vé rozvody pro
odvádění spalin.
Není zapot ebí samostatné potrubí pro
odvod kondenzátu systému pro odvádění spalin, proto e kondenzát bude
vypou těn prost ednictvím sběra e
kotle. Vodorovná sada musí být z d vodu odvádění kondenzátu nakloněna
tak, aby měla sklon 3° směrem k bojleru. P i pou ití instalace typu B musí být
místnost, ve které je nainstalován kotel,
větrána s pou itím vhodného p ívodu
14

vzduchu, který je v souladu s platnou
legislativou. V místnostech, ve kterých
se mohou nacházet korozivní výpary
(nap . prádelny, kade nictví, místnosti, v nich probíhají galvanické procesy
apod.), je d le ité, aby byla pou ita instalace typu C se vzduchem pro ho ení
odebíraným zven í. V takovém p ípadě
je kotel chráněn p ed efekty koroze. P i
implementaci koaxiálních nasávacích/
odváděcích systém platí povinnost
pou ití originálního p íslu enství.
Potrubí pro odvádění spalin nesmíbýt
ve styku s ho lavými materiály nebo v
jejich blízkosti a nesmí se k i ovat se
stavebními konstrukcemi nebo stěnami, ve kterých byl pou it ho lavý materiál. Kotel je vybaven funkcí pojistného
termostatu odváděných spalin. Kdy
teploty spalin p ekro í 90 °C, dojde k
vypnutí ho áku. P i pou ití této funkce ji p ídavný (externí) pojistný prvek
není pot ebný.
P i výměně starého kotle je t eba v dy
provést také výměnu systému pro odvádění spalin. Spojení s potrubím pro
odvádění spalin musí být vytvo eno s
pou itím spoje samec/samice a vhodného těsnění. Spoje musí být uspo ádány tak, aby se nacházely proti směru
toku kondenzátu.

Připojení přívodu vzduchu (8)
Pokud je zamý len provoz nezávislý
na okolním vzduchu, dá se p ipojit
p ívod vzduchu. Pot ebný pr měr
se musí vypo ítat podle národních
p edpis se zohledněním spalinového systému.

Celkový odpor p iváděného vzduchu
+ spalinového systému nesmí nikdy
p ekro it zbytkový p etlak ventilátoru - viz. parametry (viz kapitolu
Technické údaje“).

8
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Systém pro přívod vzduchu/pro odvád ní spalin
daje potrubí pro vzduch / spaliny
Tolerance samice Ø vnit ní
Ø80/125
menovit pr m r koaxiální trubky

80,5 +1.0
- 0.5
125 +1.0
- 0.5

Tolerance samice Ø vnit ní
Ø100/150

101 +1.0
- 0.5 mm
150 +1.0
- 0.5 mm

Ø80

Tolerance samice Ø vnit ní
80,5 +1.0
- 0.2
Tolerance samice Ø vnit ní
101±0.7 mm

Ø100

menovit pr m r samostatné trubky

Tolerance samice Ø vnit ní
131±0.7 mm

Ø130

PP (Koaxiální trubka pro odvádění spalin) - Galv. 0,4 / Hliník 1,3
mm (Koaxiální trubka pro p ívod vzduchu)
PP (samostatná trubka)

Materiál

erný EPDM pro t ídu koroze 1 / Viton pro t ídu koroze 2

Materiál t sn ní
Odolnost v či teplu

0 W/m2K

Tlou ka st ny

2,2 mm

Teplotní třída:

T120

Tlaková třída:

P1 max. 200 Pa / H1 max. 5 000 Pa

Třída koroze:

W1

Třída umíst ní:

Koaxiální trubka: Pouze uvnit budovy / Samostatná trubka:
Pouze uvnit budov

Třída ohnivzdornosti

E

Třída vn j í st ny

(Pouze koaxiální trubka) L0

Vzdálenosti od hořlav ch materiál

Koaxiální trubka: 00 mm / Samostatná trubka: 30 mm

Spaliny Data
Typ kotle

R40 EVO

menovit
tepeln
v kon

menovit
tepeln
příkon

Připojení
odvodu
spalin
(DN)

CO 2
rove

Teplota
odvodu
spalin

Množství
spalin

Max. dovolen
odpor spalin

kW

kW

mm

%

°C

g/s

Pa

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

60

56,5

15,5

57,9

16,0

100

8,5

9,0

59

57

25

7

167

15

70

65,5

15,6

66,8

16,0

100

8,4

9,0

60

57

29

7

200

15

80

75,3

19,4

76,8

19,8

100

8,4

9,0

61

58

33

8

200

15

100

92,9

18,7

95,2

19,0

100

8,4

8,5

60

56

41

8

173

15

120
140

111,9

22,5

114,3

22,9

100

8,4

8,5

63

56

49

10

134

15

130,4

26,2

133,3

26,7

130

8,2

8,5

66

57

58

11

200

15

15
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Systém pro přívod vzduchu/pro odvád ní spalin
Odb r
spalovacího
vzduchu z
místnosti

B23

C13

C33

Přívod
spalovacího
vzduchu z
exteriéru

P ívod vzduchu/odvádění spalin je směrován/o ven p es vněj í stěnu
ve stejném rozsahu tlaku.
Systém odvádění spalin/p ívod erstvého vzduchu je veden p es
vněj í stěnu.
Koncové vývody ze samostatných okruh spalování a p ívodu vzduchu
se musí napasovat do tverce o stěně 50 cm pro kotle s tepelným
p íkonem do 70 kW a do tverce o stěně 100 cm pro kotle s tepelným
p íkonem od 70 do 100 kW.
Potrubí odvádění spalin a p ívodu vzduchu zven í s koncovou ástí
vedenou p es st echu ve stejném rozsahu tlaku.
Koncové vývody ze samostatných okruh spalování a p ívodu vzduchu
se musí napasovat do tverce o stěně 50 cm a u kotl s tepelným
p íkonem do 70 kW musí být vzdálenost mezi rovinami obou otvor
men í ne 50 cm.
U kotl s tepelným p íkonem nad 70 kW musí být vý e uvedené
koncové vývody napasovány do tverce o straně 100 cm a vzdálenost
rovin obou otvor musí být men í ne 100 cm.

C43

Samostatné nebo spole né odvádění spalin a sání vzduchu p es potrubí
vestavěné v budově.

C53

Odvádění spalin vedené do exteriéru a potrubí pro sání vzduchu
vedené p es externí stěnu s odli ným rozsahem tlaku.

C63

C83

16

Vzduch pro odvádění spalin je odebírán z místnosti

Instalace na podlaze; pracuje nezávisle na směrování vzduchu
místnosti/odvádění spalin p es externí stěnu a odvádění spalin je
směrováno p es tepelně izolovanou kou ovou trubku na externí stěně.
Koncové ásti p ívodu spalovacího vzduchu a odvádění spalin nesmí
být nainstalovány na protilehlých stěnách budovy.

Odvádění spalin p es samostatné nebo spole né potrubí, vestavěné
do budovy. Sání vzduchu p es externí stěnu

Montáž

Dimenzování systému pro přívod vzduchu/odvod spalin
Systém
odvodu
spalin/přívodu
vzduchu
prostřednictvím dvou samostatn ch trubek.
Maximální součtová délka vedení.
Ø100

Ø110

Ø125

Ø130

Lmax
[m]

Lmax
[m]

Lmax
[m]

Lmax
[m]

Lmax
[m]

60

17

62

-

-

-

70

13

52

65

-

-

80

7

36

47

-

-

100

-

13

23

56

88

120

-

2

7

22

36

140

-

-

5

14

23

R 40
Evo

Ø80

Dvou trubka

Ekvivalentní délka vm
Ø80

Ø100 Ø110 Ø125 Ø130

trubka
p ímá

1

1

1

1

1

koleno
R=D
90°/87°

1.5

1.8

2

2.2

2.2

koleno
R=D
45°/43°

0.8

0.9

1

1

1

Koaxiální systém pro odvád ní spalin
Maximální dovolená délka systému
odvád ní spalin
R40 Evo

Ø 80 / 125

Ø 100 / 150

60

12

38

70

9

33

80

4

23

100

-

10

120

-

3

Dimenzování
P i návrhu rozměr systému pro
odvádění spalin je t eba provést
výpo et za ú elem kontroly systému
pro odvádění spalin a ově ení
aplikovatelnosti zvoleného systému.
P edchozí tabulky znázor ují p íklad
mo ného rozvodu pro odvádění
spalin, v etně maximálně mo né
délky rozvodu.
Tento p íklad poskytuje pouze údaj
o mo né délce, ale nelze jej pou ít
pro oficiální výpo et uspo ádání
odvádění spalin. Ka dý systém pro

Koaxiální
trubka

Ekvivalentní délka vm
koleno R=D
90°/87°

Ø100/150

odvádění spalin musí vypo ítat
výhradně autorizovaná firma.
Maximální dovolený tah v komíně
je 30 Pa. Vy í tah komína bude
zp sobovat
omezení
poměru
modulace ho áku.
Maximální délka vodorovného úseku
odvádění spalin je 20 m. V p ípadě
vodorovných úsek del ích ne 20 m
nebude zaru en bezporuchový start
ho áku v chladném stavu.

1.5

koleno R=D
45°/43°
1

Koaxiální systém pro odvád ní spalin
Modely kotle 50, 65, 85, 100 a 120
mohou být p ipojeny ke koaxiálnímu
systému pro odvádění spalin.
Kotel
m e
být
p ipojen
prost ednictvím
adaptéru
z
rovnobě ného na koaxiální p ipojení
ke:
t koaxiálnímu systému 100/150
Viz tabulka pro max. dovolené délky
odvádění spalin.
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Residual head with standard pump

Montáž

Systém pro přívod vzduchu/odvod spalin
Scambiatore a piastre
Volitelné
Il set comprende uno scambiatore a

piastre,
Typy
kotleun profilo di montaggio, una
condottaodvád
di raccordo
per circuito
Připojení
ní spalin

primario e il materiale di raccordo.
scambiatore di calore è disponibile
tLo
p ipojení
kotle
k potrubí
perkoaxiální
l'utilizzo con
dT=20K,
dT=15K
o
pro
sání/odvádění
dT=10K.

t

Speed controlled pump
TH-L 50 - 85

rozdělené p ipojení kotle k potrubí

Perpro
la scelta
del sistema,
tabella
odvádění
spalin sevedi
sáním
vzdusottostante.
L'isolamento dello
chu z exteriéru.
scambiatore
è in dotazione.
Sady
pro p ipojení
potrubí pro sání/

±0.3

DN 110/150 = Øint111- 0.6 /151±0.5

odvádění
jsou dodávány odděleně
Un disegno quotato è riportato a
od
za
ízení,
pagina 26. s ohledem na jednotlivá
e ení instalace.

3

/h

po PWT

TH-L 65

TH-L 85

2.6

3.4

4.0

4.8

5.6

2

2

2

2

2

CB52-40L CB52-40L CB52-40L CB52-50L CB76-40H
2.6

3.4

4.0

4.8

5.6

Pa

5.1

8.5

11.6

11.3

9.7

po PWT

3

/h

Pa

po PWT

CB52-40L CB52-40L CB52-40L CB52-50L CB76-40H
3.5

4.5

5.3

6.4

7.5

8.7

14.7

20.0

19.4

16.8

CB52-40L CB52-50L CB52-50L CB76-40H CB76-50H

3

5.2

6.8

8.0

9.6

11.2

Pa

18.9

21.8

29.6

26.9

24.3

/h

mbusti
a di un
mm
L 145).
iametro
ombusti,
ere
atori

Rovnob žn adaptér pro odvád ní
spalin
Kotel je vybaven p ípojkou pro
odvádění spalin o velikosti 100 mm
(R40 EVO 60-120) nebo 130 mm (R40
EVO 140). V p ípadě pou ití systém
pro odvádění spalin o velikosti 110
mm nebo 125 mm lze p vodní
adaptér nahradit ní e uvedeným
zp sobem.
t adaptér o velikosti 100 mm m e
být nahrazen adaptérem o velikosti 110 mm;
DN 110 = Øint111 +0.3
- 0.6
t adaptér o velikosti 130 mm m e
být nahrazen adaptérem o velikosti125mm.
DN 125 = Øint126 +0.3
- 0.6

TH-L 100 TH-L 120 TH-L 145

3

/h

Krytka s nasávací mřížkou pro přívod
vzduchu
Krytka s nasávací m í kou pro
p ívod vzduchu se pou ívá pro
p ívod vzduchu do kotle v p ípadě
neutěsněné místnosti a je dostupná
ve velikosti 100 mm a 130 mm.

Flue adapter parallel
The boiler is equipped with a flue connection of 100mm (TH-L 50-120) or
130mm (TH-L 145). In case of using
110mm or 125mm flue systems, the
original adapter can be replaced as
follows:




Adattatore concentrico gas
combusti
Le THISION L 65-120 possono essere
collegate a un sistema concentrico per
gas combusti utilizzando un adattatore
da parallelo a concentrico.

0 mm;
5 mm.

18

Koaxiální adaptér pro odvád ní spalin
Koaxiální systémy pro odvádění spalin
mohou být pou ity na modelu Speed
R40 controlled pump
TH-L z
100 - 145
EVO 60-120 s pou itím adaptéru
rovnobě ného systému na koaxiální.
DN 100/150 = Øint101±0.3 / 151±0.3

Flue adapter concentric
Concentric flue systems can be used
on the THISION L 50-120, by using a
parallel to concentric adapter.

130mm replaced by 125mm.

Griglia aspirazione aria
La griglia può essere utilizzata per
coprire l'apertura di aspirazione aria
della caldaia in regime di tiraggio
naturale; disponibile nelle dimensioni
100 mm e 130 mm.

100mm
130mm

60-120
140

Air inlet c
The inlet c
the air inle
non room
100mm an

Montáž

Systém pro přívod vzduchu/pro odvod spalin
Pokyny pro instalaci - koaxiální trubka Instalace
Montá
smí provést výhradně
oprávněná organizace v souladu s
platnými p edpisy a těmito návody
25

0

Komín nesmí zatě ovat kotel

or

250 mm
L>

L > 250 mm

> 500 mm

or

mm

7

Spona

Max 1

Max 2 meters

x1

me

ter

8
Ma

Montáž systému pro odvád ní spalin
S montá í trubek za něte od kotle.
Trubky montujte jejich otá ením a
zatla ením a po spodní ást těsnění.
POZN MKA: Jako mazivo pou ívejte
pouze vodu.
Kolena potrubí
P i pou ití kolen lze maximální
p ípustnou délku systému pro
odvádění spalin ode íst z tabulky
uvedené na straně 21.
Trubky musí být p ipevněny ke stěně
s pou itím kotvících objímek. Pou ijte
pro ka dou trubku prodlou ení jednu
kotvící objímku. Sou asně ji pou ijte i
u ka dého kolena
D ležitá informace
Instalaci provádějte pouze na vněj í
straně budov a na neho lavou stěnu.

L > 250

L>

V eobecné informace
t Materiál uskladněte v interiéru.
t Instalaci provádějte p i odpojeném
napájecím napětí.
t Věnujte pozornost směru proudění
spalin. Hrdla musí smě ovat k
vyústění musí smě ovat ke koncové ásti.
t Neinstalujte kou ovod na ho lavou
nebo d evěnou stěnu.
Od ezání trubky
t Sejměte vnit ní trubku tak, e ji budete otá et, dokud ji neuvolníte z
její polohy.
t Od e te více ze strany p ívodu
vzduchu ne ze strany odvádění
spalin.
t Odstra te z ost í ot epy, aby se zabránilo roz íznutí těsnění.
t Prove te zpětnou montá trubek.

meter

+
A

B
8-15 mm

i t ní
Vněj í povrch lze istit mokrým
hadrem nebo bě ným
isticím
prost edkem, dostupným v prodeji.

!

3°
=1H 
==
=1H 
==
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Systém pro přívod vzduchu/pro odvod spalin
Poznámky k instalaci - dv trubky Instalace
Montá smí provést výhradně oprávněná organizace v souladu s platnými
p edpisy a těmito návody

mm

L > 250 mm

or

or

L>

25

L > 250

L > 250 mm

L > 500 mm

V eobecné informace
t Materiál uskladněte v interiéru.
t Zkontrolujte komponenty z hlediska mo ného po kození.
t Instalaci prove te v souladu s národní legislativou.
Vypl te komínový títek (je-li sou ástí) a p ilepte jej do blízkosti adaptéru
kotle.
t Trubky musí být nainstalovány bez
pnutí.
t Věnujte pozornost směru proudění
spalin. Hrdla musí smě ovat k vyústění

0m

m

Komín nesmí zatě ovat kotel

Odřezání trubky
t Sejměte vnit ní trubku tak, e ji budete otá et, dokud ji neuvolníte z
bezpe nostní polohy.
t Od e te trubku.
t Odstra te z ost í ot epy, aby se zabránilo roz íznutí těsnění.
t Prove te zpětnou montá trubek.
Montáž systému pro odvád ní spalin
S montá í trubek za něte od kotle.
Trubky montujte jejich otá ením a
zatla ením a po spodní ást spoje.
POZN MKA: Nepou ívejte mýdlo,
olej ani mazivo
Jako mazivo pou ívejte pouze vodu.

D ležitá informace
Instalaci provádějte pouze uvnit budov a na neho lavou stěnu.
i t ní
Vněj í povrch lze istit mokrým hadrem nebo bě ným isticím prost edkem, dostupným v prodeji.

20

A A

Max 1

Max 2 Meters

r
ete
1M
Ma
x

Před aplikací nástavc trubky:
P i pou ití kolen lze maximální p ípustnou délku systému pro odvádění
spalin ode íst z tabulky uvedené na
straně 21.

Ø

Meter

B B

8-15mm
mm
8-15

!

3°

Montáž

Systém pro přívod vzduchu/pro odvod spalin
Instalace svisl ch koncov ch čás pro odvád ní spalin
Instalace
Zkontrolujte potrubí ve st e e.
R zné druhy koncových ástí potrubí
na odvádění spalin:




t

A.
B.

C.

D.

Plastový dr ák
P íruba pro plochou st echu
Univerzální dr ák se sponou
Ur ete typ dr áku na základě pouité st e ní krytiny: Plastový dr ák
nebo univerzální dr ák se sponou;
hliníková p íruba pro plochou st echu.
Ur ete umístění konstrukce potrubí na st e e. V p ípadě ta kové
st echy je t eba pou ít univerzální
dr ák.
St e ní otvor vytvo te zven í. Ujistěte se p itom, e se do kotle nedostane prach nebo piliny.
P ipojte dr ák nebo p írubu. Opatrně provle te vytápěcí jednotku
ur enou pro montá na st echu
p es st echu ven. Neohýbejte uzávěr.
Nastavte výstup p es st echu do
vodorovné polohy s pou itím vodováhy (je mo né uchytit samostatně dostupné st edicí desky.)
Uchy te dodanou sponu se roubem k potrubí procházejícímu
st echou a zajistěte jej o konstrukci
st echy. Neupínejte sponu v tomto
bodě.

1

2

Varování
V p ípadě instalace v blízkosti světla
by mohl do otvoru vlétat hmyz.
Po ádejte vlastníka domu, aby otvor
v pravidelných intervalech istil.
Ujistěte se, e instala ní práce budou
provedeny tak, aby se ádné úlomky
jako t ísky, kovové piliny nebo kousky
malty nedostaly do potrubí pro
vzduch/spaliny a nez staly v něm.

3

Koaxiální
Ur ete délku trubek pro odvádění
spalin a nainstalujte je pomocí spon
v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými na p edchozích stranách.
Dvojitá trubka
Slícujte těsnění a spoj dvojité trubky.
Ujistěte se, e těsnění není po kozené. Dále se ujistěte, e trubka pro
odvádění spalin a trubka pro p ívod
vzduchu nejsou vzájemně zaměněné;
trubka pro odvádění spalin se nachází ve st edu, pod koncovou ástí pro
odvádění spalin.
t Zajistěte sponu na stěnu st echy a
zkontrolujte, zda byly správně provedeny v echny kroky.
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Systém pro přívod vzduchu/pro odvod spalin
Instalace vodorovn ch koncov ch čás pro odvád ní spalin
Před instalací koncov ch čás
P ed montá í koncových ástí pro
odvádění spalin je t eba provést ní e
uvedené úkony:
t Zkontrolujte koncovku pro odvádění spalin z hlediska mo ného
po kození.
t Ur ete umístění koncovky pro odvádění spalin.
t Navrtejte otvor p es stěnu max. o
10 mm ir í, ne je í ka potrubí
pro p ívod vzduchu pro koncovku
pro odvádění spalin.
t Vodorovná koncovka pro odvádění spalin s pru nými vněj ími těsněními m e být nainstalována
naruby a v takovém p ípadě musí
být navrtaný otvor o 25 mm ir í,
ne je pr měr potrubí pro p ívod
vzduchu.
Během vrtání věnujte nále itou pé i
ochraně za ízení p ed prachem a ostrým pískem.
Instalace koncovky pro odvád ní spalin
Ur ete tlou ku stěny a dle pot eby
od e te stěnovou koncovku na pot ebnou délku.
Odstra te ot epy.
Upozornění
Délka je správná, kdy je pozednice
nebo r ice na vněj í straně stěny zarovnána s vněj í stěnou.
Zasu te koncovku pro odvádění spalin do navrtaného otvoru. Potrubí pro
p ívod vzduchu, ur ené pro koncovku
pro odvádění spalin, musí být nainstalováno ve vodorovné poloze nebo
musí být mírně nakloněno dol směrem k vněj í straně (max. 10 mm na
jeden metr).
Aby se zabránilo vniknutí de ové vody
do rozvodu, ujistěte se, e koncovka
pro odvádění spalin není nikdy nainstalována horní stranou dol .
Utěsněte mezeru mezi potrubím pro
p ívod vzduchu a otvorem ve stěně
voděodolným těsnivem.
Nainstalujte r ice nebo pozednice
kolem koncovky pro odvádění spalin
a uchy te je rouby nebo p íslu nou
sadou.
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Připojení odvodu spalin
P ipojte
za ízení
ke
koncovce. Za něte od výstupu za ízení.
K mazání těsnění pou ívejte výhradně
vodu.
D ležitá informace
Nainstalujte výrobky v souladu s národní legislativou.
i tění je mo né mokrým hadrem
nebo vhodným isticím prost edkem.

3

2
1

4

Seznam díl :

7
6

5

1. Koncová ást systému pro
odvádění spalin
2. Pozednice nebo r ice
3. Koaxiální koleno
4. Pojistné koleno (volitelné
p íslu enství)
5. Trubka pro odvádění spalin
6. Trubka pro p ívod vzduchu
7. P ipojení dvojité trubky.

Montáž

G:
H:
I:
L:
M:
N:
O:

M

N

O

QAA75
H4

L

Sběrnice LPB

I

erpadlo PWM

H

BX1
H6

QX2

Purpurový
erný
Oran ový
lutý
Zelený
edý

G

B9
B3/B38
BX2

QX3

A:
B:
C:
D:
E:
F:

F

H1

E

H5

D

Napájení
Typ

C

Napájení
erpadlo

B

Napájení
Spína na
vstupu

A

Blokovací vstup

Schéma zapojení - kotel (Legend)

Purpurový
erný
Hnědý
Modrý
Oran ový
lutý
Zelený

* 1 Je-li p ipojen, odstra te propojku nebo odpor.
- ásti kabelu pro externí idlo. Viz tabulka.
�
l
0,25 mm2
≤ 20 m
0,5 mm2
40 m
1 mm2
80 m
1,5 mm2
120 m

P IPO EN DO ELEKTRICK S T
STR KA

POPIS

Šedá Elektrické napájení kotle
L N PE 230 V +10 % -15 %

STR KA

POPIS

Oran ová kotlové erpadlo
L N PE
230 VAC 2A Max.

STR KA

POPIS

Zelená QAA75
G+ CL- CL+ Prostorová jednotka

STR KA

Modrá
BX2 GND

POPIS
Sníma teploty sběra e
idlo anuloidu
l≤ 120 m NTC 10kΩ

50 Hz - 10 A

Alarm, volně programovatelný
230 V +10 % -15 %

Zelená
QX2 5 mA...1 A, cosjϕ > 0,8
l ≤ 120 m � = 1,5 mm2

erpadlo TUV

lutá
QX3

230 V +10 % -15 %

Napájení spína e na

erná
vstupu
LN
-

Purpu- Blokovací vstup
rová 230 V~
L L 5 mA...1 A,
cosjϕ > 0,6

lutá
DB MB

-

Hnědá
B3/B38 GND (změnit parametr)
L ≤ 10 m, 5 V=

Oran ová
erpadlo PWM
GND PWM
PWM
Rezervovaný
fanou ek
Modrá
H6 GND

Vstup vzájemného
blokování
L ≤ 120 m, 5 V= /
2 mA

5 mA...1 A, cosjϕ > 0,8
l ≤ 120 m � = 1,5 mm2

Termostat TUV nebo sníma
teploty TUV

Sběrnice LPB

Modrá
BX1 GND

BX1
l≤ 120 m NTC 10kΩ

Hnědá
B9 GND

Sníma vněj í teploty

erná
H1 GND

Externí vliv 0-10

L ≤ 120 m, NTC 1kΩ

0,15 - 10 V= l ≤ 10 m, Ri >
100 kΩ

Purpurová Uvolnění kotle
H5 GND I ≤ 120 m, 5 V= / 2 mA
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Schéma zapojení - kotel
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Uvedení kotle do provozu

Hydraulick systém
Uvedení kotle do provozu musí
provádět pouze autorizovaný servis
výrobce. Nedodr ení této podmínky
bude mít za následek neplatnost
záruky. P i uvedení do provozu musí
být vyplněn protokol o uvedení kotle
do provozu (p íklad protokolu o
uvedení kotle do provozu naleznete
na konci této kapitoly).
V této kapitole je vysvětlen postup
uvádění kotle do provozu v p ípadě
kotle se základní regulací. P i pou ití
nad azené
regulace
(volitelné
p íslu enství) postupujte podle
p íru ky pro uvádění do provozu pro
p íslu ný regulátor.

Tlak vody
P ed dopu těním vypněte kotel.
Otev ete napou těcí ventily systému.
Zkontrolujte hodnotu p etlaku vody v
systému. Pokud je tlak p íli nízký (viz
tabulka), zvy te tlak nejméně na
minimální tlak podle tabulky.
Napou tění m e probíhat
p es napou těcí a vypou těcí ventil
(volitelný) (2) na p ipojení zpáte ky
(1) kotle.

Minimální provozní tlak
[bar]

Teplota
pr tokové
vody [ºC]

> 1.0

90

Hydraulick systém
Ově te, zda je kotel hydraulicky
p ipojen k systému tak, aby byl
pr tok vody zaji těn kdykoliv p i
provozu ho áku. Pr tok vody je
monitorován pomocí dohledu ΔT v
kotli. P íli nízký pr tok vede k tomu,
e se ho ák ihned odpojí a odstaví
kotel.

1
Kvalita vody
Rozvod musí být naplněn istou
vodou v kvalitě pitná voda, s
hodnotou pH v rozsahu od 7,0 do 9,5.
Hodnota obsahu chloridu ve vodě
nesmí p ekro it 50 mg/l. V ka dém
p ípadě je t eba zabránit p ístupu
kyslíku do systému prost ednictvím
difuze. Na po kození výměníku tepla
v d sledku difuze kyslíku se záruka
nevztahuje.
V tabulce 1 najdete max. hodnoty
tvrdosti plnící a dopu těcí vody - v
souladu s p edpisem VDI 2035.
V p ípadě instalace s vět ím objemem
vody je omezeno max. mno ství
dopou těcí vody - tabulka 2.
Tabulka vpravo poskytuje orienta ní
p ehled vztahu mezi kvalitou vody
a maximálním objemem naplnění
vodou během
ivotnosti kotle.
Ohledně podrobněj ích informací
si p e těte p vodní text p edpisu
VDI2035.

2

tabulka 1
V kon kotle

Max. koncentrace alkalick ch
zemin

Max. celková tvrdost

[kW]

[mol/m3]

[ºdH]

[ºf]

60 - 200

2.0

11.2

20

200 - 600

1.5

8.4

15

tabulka 2
Koncentrace
Ca(HCO3)2

V kon topného systému Q (kW)
150

200

250

300

400

500

600

mol/m³

°dH

°f

Maximální plnicí objem (objem dopln ní) 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

20

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

-

-

-

-

-

-

-
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Uvedení kotle do provozu
Neutralisation
General
Neutralisation systems
General
The maximum amount of condensate
Condensate, created by the
for each boiler type can be found in the
THISION L, should be drained into the
chapter „Technical data“.
public draining system. The condensate
Neutralizační systémy (volitelné příV eobecné
informace
PH is between
3.0 and 3.5. National
and/or local
regulations
have
to
be
cheslu enství)
General
The maximum amount of condensate
cked, in Condensate,
order
to find out
whether
the
created
by the
for each boiler type can be found in the
Kondenzát
produkovaný
condensate
shouldL,be
neutralised
befo-into the
THISION
should
bedo
drained
chapter „Technical
data“.
Neutraliza
ní systémy
mohou být
kotlem
musí
být
odváděn
ve
ejre entering
the draining
public draining
public
system.system.
The condensate
umístěny
pod
kotlem.
né kanalizace.
Odváděný
kondenzát
PH is between 3.0 and 3.5. National
musí mítand/or
pH v local
rozmezí
od 3.0have
do 3,5.
regulations
to be che-Sou ástí dodaného systému jsou
systems
cked,
innárodní
order to a/nebo
find out whether
the ní e uvedené komponenty:
JeNeutralisation
t
eba
ově
it
místní
The neutralisation
systems
be
condensate
should can
be neutralised
befot Granulát pro první naplnění
pplaced
edpisyinrezthe
d bottom
voduthe
rozhodnutí
p system.
ísection
the oboientering
publicofdraining
ler. Thepot
delivery
the system contains
t Spojovací hadice pro p ipojení
padné
ebě of
neutralizace
kondenthe following
components:
vstupu a výstupu
zátu
p ed jeho
vypu těním do ve ejGranulate
for first fillingsystems
Neutralisation
t
Adaptér pro p ipojení kotle.
né kanalizace.
The neutralisation
systems
can be
Connection
hoses for inlet
and outlet
placed in the bottom section of the boiconnection
The delivery
of the system
containsPro neutralizaci jsou k dispozici dva
Maximální
mno
ství
kondenzátu
pro
Boiler ler.
connection
adapter
following
components:
r zné systémy
ka dý typthekotle
m ete
najít
Granulate for
first
filling systhe neutralisation
different
vFor
kapitole
Technické two
parametry.
tems areavailable:
Connection hoses for inlet and outlet
connection
Standard
neutralisation
system
(DN)
Boiler
connection
adapter
Standardní
neutralizační
The standard
neutrlisation systém
system is(DN)
used, when the public draining connection is
Standardní
neutraliza
ní systém
se
pousysívá, kdy se p ípojka ve ejné kanalizace nachází ní
at lower For
level
than
the boiler
syphon
connection.
the
neutralisation
two different
tems are available:

General systémy
Neutralizační

Neutralisation systems

Type
Standard neutralisation system (DN)
The standard neutrlisation system is used, when the public draining
connection
Applicable
for is [kW]
at lower level than the boiler syphon connection.
Length
[mm]
Width

Typ

Type

e ne p ipojení sběra e kotle.

DN1

DN2

DN3

75

450

1500

420

640

320

DN1

DN2

DN1
300

kW
[kW]
230

75
75
240

450 1500 1500
450
240

Length

[mm]

320

420

íWidth
ka

[mm]
mm

200
200

300300 400

400

VýHeight
ka

[mm]
mm

230
230

240240 240

240

Délka

mm

320

DN2
400

420

DN3

DN3

200

[mm]

Aplikovatelný
Applicable[mm]
for
Heightpro

640

640

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.

Neutralizační systém s čerpadlem (HN)
Neutralisation system with pump (HN)
Type
HN2.7
Neutraliza
ní systém s erpadlem se pou ívá, kdy se ve ejná kanalizace
nachází ve vy HN1.5
í polozeHN2.5
ne sběra
kotle a kdy je
The neutralisation system with pump is used, when the public draining system is at higher level than the boiler syphon
t eba dopravovat
kondenzát
p
ed
odvedením
do
ve
ejné
kanalizace
do
vy
í
polohy.
Vestavěné
erpadlo
tohoto
connection and the condensate needs to be transported to a higher
level before
The
pump ofsystému
the
Applicable
for draining
[kW] is possible.
280
540 built-in
750
neutralisation
takes
care of the transport of the condensate.
neutralizace
zaji ujesystem
p epravu
kondenzátu.
Length

[mm]

410

640

640

[mm]

300

400
HN1.5

400
HN2.5

HN2.7

Height Applicable[mm]
for

290
[kW]

240
280

320
540

750

Power con[W]
Length
Aplikovatelný
sumption
pump
Width
Pumppro
head
[m]

40
[mm]

150
410

45
640

640

kW
[mm]
6

280
300
3

540
400
4

400

750

Height
Délka

[mm]
mm

290
410

240
640

320

640

Power coní ka
sumption pump
Vý Pump
ka head

[W]
mm

40
300

45

400

[m]
mm

6
290

150
400
15
3240

4

320

P íkon
erpadla.

W

40

150

Pump head

m

Width

Type

Typ
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HN1.5

HN 2.5

HN 2.7

45
15

6

3

4

Uvedení kotle do provozu

Přívod plynu
Připojení odvodu kondenzátu
Připojení odtahu spalin a přívodu vzduchu
Přívod plynu
Zkontrolujte těsnost p ipojení plynu
ke kotli. V p ípadě zji tění jakéhokoli
úniku odstra te zji těnou netěsnost
a teprve poté uve te kotel znovu do
innosti
Odstra te jakýkoli vzduch, který se
nachází mezi plynovým ventilem a
rozvodem plynu. M ete to provést
ve zku ebním bodě (1) na plynové
armatu e.
Poté nezapome te zavřít zku ební
bod! Zkontrolujte druh a hodnoty
plynu s místní organizací pro dodávku plynu, abyste věděli, pro jaký druh
plynu má být kotel objednán.

R 40 Evo 60-70-80

R 40 Evo 100-120-140

1

1
1

Připojení odvodu kondenzátu
Z p ípojky odvodu kondenzátu odmontujte sifon (2). Napl te jej vodou
a vra te jej zpět na p vodní místo.
P ed uvedením kotle do provozu se
ujistěte, zda je sifon zavodněn, aby
p es p ípojku odvodu kondenzátu
nemohlo dojít k úniku spalin
Připojení odtahu spalin a přívodu
vzduchu
Zkontrolujte, zda jsou systémy odtahu spalin a p ívodu spalovacího vzduchu provedeny v souladu s národními a místními p edpisy. Do provozu
nesmějí být uvedeny instalace, které
p íslu né p edpisy nespl ují.

Odvod spalin
P ívod spalovacího vzduchu

Ujistěte se, zda jsou v echny p ípojky
volně pr chodné.
Pr ez odtahu spalin a p ívodu spalovacího vzduchu nesmí být nijak omezen nebo redukován.

2
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Příprava kotle k prvnímu spu t ní
Legenda:
A Hlavní vypína
B Tla ítko Escape (ESC)
C Oto ný voli - vyhledání nebo
změna hodnoty
D Potvrzovací tla ítko (OK)
E Funk ní tla ítko ru ního provozu
F Funk ní tla ítko re imu kominík“
G Informa ní tla ítko
H Resetovací tla ítko
I P epína provozních re im pro
topné okruhy
L Displej
M P epína provozního re imu pro
teplou vodu

0
I

I

M

L
G

A
H
B

Inicializační postupy
Pro zaji tění bezpe nosti a správné
innosti za ízení musí být kotel p ipraven pro innost kvalifikovaným
technikem, který disponuje zákonem
po adovanými schopnostmi.

28

D

E

F

Doporu uje se, kotel po 1. uvedení
do provozu provozovat se zatí ením
50 %, jeliko se tak nejjednodu eji
zahajuje analýza spalování. To se provede následovně:

t

Elektrické napájení
t Zkontrolujte, zda napětí a frekvence elektrického napájení odpovídá
údaj m uvedeným na identifika ním títku kotle;
t Ujistěte se, e uzemnění je ú inné.
Napln ní rozvodu vody
Postupujte ní e uvedeným zp sobem:
t Otev ete ventil p ívodu studené
vody.
t Postupně otev ete ventil pod kotlem. Otev ete ka dý odvzdu ovací uzávěr po ínaje nejni ím bodem a uzav ete jej teprve poté, co
uvidíte istou vodu bez vzduchu.
t Zav ete ventil pod kotlem po dosaení tlaku min. 1,5 baru, který uvidíte na tlakoměru.
Přívod plynu
Postupujte ní e uvedeným zp sobem:
t Ujistěte se, e hlavní p ívod plynu
pou ívá stejný plyn, jaký je uveden na identifika ním títku kotle;
UPO ORN N : Kotel je nastaven
pro plyn typu G20-G25. Pro innost
s plynem typu G31 dodr te postupy popsané v ásti Nastavení LPG“
t Otev ete v echny dve e a okna.
t Ujistěte se, e se v místnosti nevyskytují ádné jiskry ani volné plameny.

C

t
A

t
t

t

Ujistěte se, e ze systému neuniká
palivo.

Příprava pro 1. uvedení do provozu

t
t

Otev ete plynový ventil;
Sepněte sí ový vypína , aby kotel
byl zásobován elektrickým proudem;
t Zapněte kotel hlavním vypína em
(A);
Ujistěte se, e kotel z stává v re imu
Standby (pohotovostní re im) (I) K
t Zkontrolujte chod erpadla: Ujistěte se, e je směr otá ení správný;
t Odvzdu něte erpadlo tak, e odstraníte uzavírací ví ko na tělese
erpadla.

Podr te tla ítko provozních re im
(I) stla ené >3 sek, tím se zablokuje regulace kotle;
Stiskněte informa ní tla ítko (G),
zobrazí se aktuální výkon kotle (%);
Nyní lze kole kem nastavit výkon
kotle, nastavte výkon na 50 % a
potvr te tla ítkem OK.

Nastavení LPG (G31)
Pro innost s plynem G31 zobrazte
p íslu né parametry (min. 9524 ot./
min, max. 9529 ot./min). Hodnoty
ot./min jsou uvedeny na straně 9:
• Stiskněte tla ítko OK
• Stiskněte (G) na 3 sekundy
• zvolte instalační program kole kem (C)
• Stiskněte tla ítko OK
• zvolte řídící zařízení hořáku kole kem (C)
• Stiskněte tla ítko OK
• zvolte číslo parametru, který si
p ejete změnit, kole kem (C)
• OK (parametr bliká)
• změ te hodnotu kole kem (C)
• OK (dojde k ulo ení parametru
do paměti)
Po dokon ení nastavování pro uvedení do provozu (viz dal í strana),
zru te zablokování regulace kotle
podr ením p epína e provozních reim (I) >3 sek.

Uvedení kotle do provozu

Kontrola spalování při minimálním v konu
Kontrola spalování při částečném v konu
Hoření při plném v konu
Zablokujte modulaci výkonu kotle na
50 % - viz p edchozí strana. Nyní kotel
pracuje s 50% výkonem. Nechte kotel
v innosti s tímto výkonem po dobu
3 minut, pot ebných pro stabilizaci
ho ení. Poté zvy te postupně výkon
kotle a na 100 %.
Během nár stu výkonu kotle
kontrolujte tlak plynu na vstupu
plynového ventilu: tlak plynu
by neměl nikdy poklesnout pod
minimální po adovanou hodnotu viz technické parametry. P i p ipojení
tlakového spína e minimálního
tlaku (volitelné p íslu enství) musí
být tento spína nastaven na 75 %.
po adovaného tlaku plynu.
Zkontrolujte parametry spalování pro
100% výkonu mě ením na výstupu
spalin (1).
V p ípadě pot eby prove te
korekci nastavení prost ednictvím
se izovacího
roubu na horní
straně plynového ventilu (2) - roub
regulátoru.
Kontrola hoření při minimálním
v konu
P epněte kotel na spalování výkon
(0 %). Zkontrolujte nastavení
ho ení stejným zp sobem, jaký je
popsán pro plný výkon. V p ípadě
pot eby prove te korekci nastavení
prost ednictvím se izovacího roubu
na horní straně plynového ventilu (2)
- sejmout krytku -.
Kontrola hoření při 50% v konu
Doporu uje se kontrolu spalování
p i 50% výkonu s cílem ově it, e
je plynový ventil nastaven tak,
e se modulace chová obvyklým
zp sobem.
Hodnota CO2 se musí pohybovat
mezi nastaveními, která odpovídají
plnému a minimálnímu výkonu.
Hodnota CO2 se musí být rovnat
hodnotám p i plném výkonu a p i
minimálním výkonu.
Ujistěte se, e je kotel nastaven pro
automatickou innost a e re im
zablokování modulace (viz p edchozí
strana) byl po ukon ení zkou ky
ho ení vypnut.

1

+

+

3

-

3

+

+

R 40 Evo-60-70-80

-

R 40 Evo 100-120-140
2

R 40 Evo-60-70-80

+
-

2

+
R 40 Evo 100-120-140

-

Nastavení hoření, odpovídající
v konu pro propan plyn G31
R40 EVO

60-70-80-100-120-140
+0

CO2, max

%

9.6 +0.2

CO2, min

%

9.6 +0.2

+0

Nastavení hoření, odpovídající
v konu pro zemní plyn G20 / G25
R 40 EVO
CO2, max
CO2, min

60
%
%

+0

70-80
+0

8.5 -0.2

8.4 -0.2

9.0

9.0

+0
-0.2

+0

-0.2

Nastavení hoření, odpovídající
v konu pro zemní plyn G20 / G25
R 40 EVO

100-120
+0
-0.2
+0

CO2, max

%

8.4

CO2, min

%

8.5 -0.2

140
+0

8.2 -0.2
+0

8.5 -0.2
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Kontrola pr toku vody
Kontrola pr toku vody
Pr tok vody kotlem m e být
zkontrolován dvěma ní e uvedenými
metodami.
M ření ΔT
P i běhu kotle se 100 % výkonu
zkontrolujte teplotní rozdíl v celém
kotli (ΔT p ipojení výstupního potrubí
- vratného potrubí). Jmenovitý
rozdíl teplot ΔT je 20 K a skute ná
hodnota tohoto rozdílu musí být
pro zaji tění bezpe ného provozu
kotle alespo mezi hodnotami 10 K
a 30 K. Skute ný pr tok lze získat
následujícím výpo tem (jmenovité
údaje viz tabulka ní e):

qskute ná = (ΔTjmen. / ΔTskute ná) * qjmen. [m3/h]
M ření Δp
P i běhu kotlového erpadla (není
nutné zapnutí ho áku) zkontrolujte
tlakový rozdíl v kotli (Δp p ipojení
výstupního potrubí - vratného
potrubí). Jmenovitý rozdíl tlaku
Δp pro ka dý typ kotle naleznete v
tabulce ní e, skute ná hodnota Δp
musí le et v rozmezí: 1.0*Δpjmenovitý ≤
ΔP ≤ 4.0*Δpjmenovitý. Skute ný pr tok
lze získat následujícím výpo tem
(jmenovité údaje viz tabulka ní e):

qskute ný = (Δpskute ný / Δpjmen.) * qjmen. [m3/h]

daje t kající se pr toku vody
menovit pr tok

R 40 EVO
3

[m /h]

ΔT při jmenovitém pr toku

[ºC]

Δp při jmenovitém pr toku

[kPa]

30

60

70

80

100

120

140

2,4

2,8

3,2

4,0

4,8

5,6

7

9

11

20
15

18

22

Uvedení kotle do provozu

Kontrola bezpečnostních prvk
Vypnu kotle
Kontrola funkčnosti pojistn ch
zařízení
V echna pojistná za ízení musí být
zkontrolována z hlediska jejich dobré funk nosti. K bezpe nostním za ízením na standardních kotlích pat í
idlo výstupní teploty, idlo teploty
vratné vody, idlo teploty spalin a
ioniza ní elektroda. Tato za ízení lze
zkontrolovat postupem popsaným
ní e.

Kontrola t snosti plynového vedení
Zkontrolujte těsnost plynového vedení na v ech utěsněných spojích
omýdlováním

1

schváleným pěnotvorným roztokem
nebo pomocí elektronického plynového analyzátoru, nap íklad na
následujících místech:
t kontrolní body
t roubové spoje;
t těsnění smě ovacího systému atd.
Vypnu kotle
Pokud kotel nebude del í dobu pouíván, vypněte jej následujícím zp sobem:
t nastavte kotel na provoz v pohotovostním re imu
;
t vypína em (5) kotel vypněte
t rozepnutím hlavního vypína e
p ívodu elektrického proudu v kotelně odpojte p ívod elektrického
proudu
t uzav ete p ívod plynu do kotle

idlo v stupní teploty (1)
P i zapnutém kotli odpojte z idla konektor. Výsledkem musí být porucha
. 20. Jakmile vrátíte konektor zpět
na její místo, musí stav poruchy zmizet a musí dojít k restartu kotle.
idlo teploty zpátečky (2)
P i zapnutém kotli odpojte z idla konektor. Výsledkem musí být porucha
. 40. Jakmile vrátíte konektor zpět
na její místo, musí stav poruchy zmizet a musí dojít k restartu kotle.

2

Kontrola tlakového spínače vzduchu
(6)
(pouze pro modely 60-70-80)
Odpojte hadici (7) od ventilátoru a
ujistěte se, e dojde k vypnutí kotle.

idlo teploty spalin (3)
P í zapnutém kotli sejměte konektor
z idla. Výsledkem musí být porucha
. 28. Systém by měl poruchu zru it,
jakmile konektor vrátíte. Kotel poté
zase naběhne.
Ionizační elektroda (4)
V pr běhu ho ení kotle z ioniza ní
elektrody odpojte elektrický vodi ,
kotel p ejde do poruchy . 128. Kotel se poté pokusí provést restart.
Bude-li vodi stále odpojen, bude
výsledkem restartu havarijní porucha
. 133. P ipojíte-li vodi k ioniza ní
elektrodě, bude restart úspě ný.
Mě ení ioniza ního proudu je mo né provést zapojením univerzálního
mě icího p ístroje (nastaveného na
mě ení proudu v μA) mezi ioniza ní
elektrodu a její elektrický vodi . Ioniza ní proud musí být v dy vy í ne
1.15 μA (modely 60-70-80-120) 4,2
μA (modely 100-140), p i normálních
provozních podmínkách bude 6 μA a
více.

3

5

6

4

7
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Protokol o uvedení kotle do provozu
Protokol o uvedení kotle R40 EVO do provozu
Projekt
Typ kotle

Projekt

Výrobní íslo

Adresa

Rok výroby

Město

Jmenovitý p íkon (80/60) [kW]

Datum

Jmenovitý výkon (80/60) [kW]

Technik

Hydraulick systém
P etlak vody
pH vody
Tvrdost vody
Obsah chlorid ve vodě
ΔT vody p i plném výkonu
Δpkotel vody
Pr tok vody
Nastavení erpadla
Pojistná zařízení
Nastavení teploty havarijního vypnutí (STB)
Nastavení teploty max. teploty kotle (STW)
Nastavení min. p etlaku plynu na manostatu
Doba zapálení ho áku
Anal za spalování
Spot eba plynu
P etlak plynu
CO2
O2
CO
NOx
T okolí
T spaliny
Tvody, výstup
Tvody, zpáte ka
Ioniza ní proud

pventilátor
Poznámky
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[bar] Umístění:
[-]
[ºdH]
[mg/l]
[ºC] Hydraulika:
[kPa]
[m3/h]
[-]
[bar]
[ºC]
[mbar]
[sec]
100% zatí ení
[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

St echa

□

P ízemí
Suterén
Jiné: .........................
Termo - hydraulický
oddělova
Deskový výměník tepla
Bypass
Jiné: .........................

□
□
□
□
□
□
□

Sníma teploty na p ítoku
Sníma teploty ve zpětném okruhu

☐
☐

Sníma teploty odvádění spalin

☐

Tlakový spína tlaku vzduchu

☐

50% zatí ení

Minimální zatí ení
[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

Obsluha

Ovládací prvky
Legend:
A. Hlavní vypína
B. Tla ítko Escape (ESC)
C. Oto ný voli - vyhledání nebo
změna hodnoty
D. Potvrzovací tla ítko (OK)
E. Funk ní tla ítko ru ního provozu
F. Funk ní tla ítko re imu kominík“
G. Informa ní tla ítko
H. Resetovací tla ítko
I. P epína provozních re im pro
topné okruhy
L. Displej
M. P epína provozního re imu pro
teplou (u itkovou) vodu

0
I

L

H
B

t

Přepínač provozních režim pro
topení (I)
Lze nastavit 4 r zné re imy pro
topení:
t Auto hodiny: automatický provoz
podle nastaveného as. programu
t Slunce 24 h: trvalé topení na
po adovanou komfortní“ teplotu
t Měsíc 24 h: trvalé topení na redukovanou teplotu
t Chráněný re im: pohotovostní re im pouze ochrana p ed
zamrznutím.
Režim zastavení řídícího zařízení
Ohledně nastavení zp sobu zastavení
ídícího za ízení a zadání cílové
hodnoty stiskněte (K) na dobu > 3 s.
Pro nastavení parametr ho ení
znovu stiskněte (K) na dobu > 3 s

Potvrzovací tlačítko OK (D)
Tlačítko ESC (B)
Tyto dvě tla ítka slou í spolu s oto ným voli em teploty (C) + k programování a nastavování regulace. Nastavení, které nelze ovládat ovládacími prvky, se realizují programováním.
Stisknutím tla ítka ESC sko íte o krok
zpět, nastavené hodnoty se neulo í.
Stisknutím tla ítka OK se posunete
do dal í úrovně resp. jsou ulo eny
nastavené hodnoty.

Tímto oto ným knoflíkem lze p i
programování nastavovat a měnit
nastavení.

Funkční tlačítko ručního provozu (E)
V manuálním re imu budou v echna
erpadla v innosti, smě ovací ventily ji nebudou ízeny a bude mo né
upravit cílovou hodnotu ho áku (nastavení z výrobního závodu je 60 °C)
(zobrazí se symbol maticového klí e).

Displej (L)

Nastavovací knoflík
Volič teploty pokojové teploty (C)
t Slou í k nastavení komfortní“
kotlové teploty

G

A

Přepínač provozního režimu pro
užitkovou vodu (M)
Zapne p ípravu u itkové vody.
(zobrazí se pruh v displeji pod
kohoutkem).

Informační tlačítko (G)
Zobrazení vybraných informací bez
vlivu na regulaci: teploty, re im
topení, u itková voda, poruchové
hlá ení.

I

M

On/o vypínač (A)
Poloha 0:
Celý kotel a k němu p ipojené elektrické komponenty jsou odpojené od
proudu. Ochrana p ed zamrznutím
není zaji těna.
Poloha I:
Kotel a k němu p ipojené komponenty jsou p ipraveny k provozu.

C

D

E

F

Funkce automatické odvzdu n ní (E)
Dr te funk ní tla ítko ru ního
provozu stisknuto déle ne 3 sekundy:
zapo ne automatické odvzdu nění
topného okruhu. Pou ívá se nap . po
prvotním naplnění soustavy. P i tom
se p epne kotel do pohotovostního
re imu
erpadlo se vícekrát vypne a zapne
(vypnou a zapnou). P ípadný 3cestný
ventil se p epne do pozice pro
teplou vodu a erpadlo ( erpadla)
se vícekrát vypne a zapne. Na konci
této funkce se kotel zase p epne do
standardního re imu.K
Funkční tlačítko režimu kominík (F)
Po krátkém stisknutí tla ítka se kotel
p epne do re imu pro mě ení emisí,
po krátkém stisknutí tla ítka, resp.
automaticky po 15 minutách, se tato
funkce zase deaktivuje (zobrazí se
symbol maticového klí e).
Resetovací tlačítko (H)
Po krátkém stisknutí tla ítka se zru í
bezpe nostní
nebo
havarijní
odstavení
kotle.
Pokud
se
bezpe nostní odstavení opakuje
více ne 3x vypněte kotel, uzav ete
plynový ventil a kontaktujte odborný
servis.
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Popis displeje
Programování
Volba re imu u itkové vody
Volba topného re imu (zablokování
regulace kotle p i podr ení
> 3 sek)
Displej
Informa ní tla ítko
Potvrzení
Volba ru ního re imu
(odvzdu nění p i podr ení
> 3 sek)

Opustit menu
Reset

Re im kominík“

Volba
(otá ením doprava nebo doleva)
Topení komfortní“ teplotu
Topení na redukovanou teplotu
Topení na teplotu proti zamrznutí
Proces probíhá – po kejte prosím
Ho ák v provozu
Poruchové hlá ení

INFO
PROG
ECO

Informa ní úrove (aktivována)
Re im programování
Topení do asně vypnuté
Aktivní ECO funkce v návaznosti na
limity léto/zima
Prázdninový re im je aktivován
Indikování topného okruhu

Programování

Výchozí zobrazení
(tla ítková úrove )

Ru ní provoz / re im kominík“

No.

íslo ádku ( íslo parametru)
Stiskn te tlačítko OK (1x)

-
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Koncov uživatel
Zvolte po adované menu
Potvr te tla ítkem OK
Vyberte po adovaný parametr
Potvr te tla ítkem OK
Změ te voli em + Potvr te tla ítkem OK
Tla ítkem ESC se vrátíte do
výchozího zobrazení

Stiskn te tlačítko OK (1x)
Podržte tlačítko INFO (4 sek)

Uvedení do provozu
Technik
- Zvolte po adovanou u ivatelskou
úrove
- Potvr te tla ítkem OK
- Zvolte po adované menu
- Potvr te tla ítkem OK
- Vyberte po adovaný parametr
- Potvr te tla ítkem OK
- Změ te kole kem + - Potvr te tla ítkem OK
- Tla ítkem ESC se vrátíte do
výchozího Zobrazení

Obsluha

Stručn přehled hlavních funkcí
Tla ítko

Operace
Nastavení po adované
pokojové teploty pro
topné
okruhy 1 a 2 sou asně

Postup
TO 2 spolu s TO 1
Otá ejte oto ným voli em
teploty
doleva/doprava. Otá ejte
dále
oto ným voli em teploty
Ulo te tla ítkem OK
nebo vy kejte 5 sek

Zobrazení / funkce
Zobrazí se nastavená aktuální komfortní“ teplota
Otá ením měníte po adovanou teplotu v
krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
Po adovaná komfortní“ teplota byla ulo ena
Zvolená teplota nebyla ulo ena
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení

nebo stiskněte
Nastavení po adované
pokojové teploty pro
topný okruh 1 a topný
okruh 2 samostatně

TO 2 nezávisle na TO 1
Otá ejte oto ným knoflíkem
doleva/
doprava
Stiskněte tla ítko OK Otá ejte
oto ným knoflíkem doleva/
doprava
Ulo te tla ítkem OK
nebo vy kejte 5 sek

Zvolte topný okruh
TO byl zvolen
Bliká teplota v krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
Po adovaná komfortní“ teplota byla ulo ena
Zvolená teplota nebyla ulo ena
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení

nebo stiskněte
Zapínání a vypínání
re imu u itkové vody

stiskněte tla ítko

Zapnutí i vypnutí re imu u itkové vody
(sledujte indikaci symbolem TV)
- ZAP: p íprava u itkové vody podle spínacího programu
- V P: ádná p íprava u itkové vody
- ochranné funkce jsou aktivní

Změna provozního re imu

Tovární nastavení

Automatický provoz ZAP, tzn.:
- topení podle nastaveného as. programu
- po adované teploty podle topného programu
- ochranné funkce jsou aktivní
- funkce automatického p estavení léto / zima je aktivní
- funkce ECO jsou aktivní (sledujte indikaci symbolem)

1x krátké stisknutí tla ítka

Trvale zapnuté topení na nastavenou komfortní“ teplotu, tzn.:
- topení bez asového prog. na po adovanou komfortní“ teplotu
- ochranné funkce jsou aktivní

Opakované krátké stisknutí
tla ítka

Trvale redukované topení, tzn.: :
- topení bez asového prog. na po adovanou redukovanou teplotu
- ochranné funkce jsou aktivní
- funkce automatického p estavení léto / zima je aktivní
- funkce ECO jsou aktivní

Opakované krátké stisknutí
tla ítka

Zapnutí pohotovostního re imu, tzn.:
- topení je vypnuto
- teplota podle pot eby ochrany p ed zamrznutím
- ochranné funkce jsou aktivní

Podr ení tla ítka > 3 sek
Opakované podr ení tla ítka
> 3 sek

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

Auto

Zablokování regulace
kotle
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Stručn přehled hlavních funkcí
Zobrazení r zných
informací

Manuální re im
Změna teploty kotle
p ednastavené ze závodu

1x stisknutí tla ítka
opakované stisknutí tla ítka
opakované stisknutí tla ítka ..

INFO zobrazené hodnoty
Stav kotel
Stav teplá voda
Stav okruh 1
Stav okruh 2
as/Datum
Poruchy indikace
Indikace servisu

Stisknutí tla ítka

(Informace na displeji závisí na konfiguraci)
Zpět do hlavního menu;
INFO Segment zmizí

Krátké stisknutí tla ítka

Zapnutý ru ní provoz (zobrazí se symbol maticového klí e)
- Topný provoz s p ednastavenou teplotou kotle
(tovární nastavení = 60 °C)

Krátké stisknutí tla ítka
Krátké stisknutí tla ítka
Otá ení oto ným knoflíkem -/+
Krátké stisknutí tla ítka
Krátké stisknutí tla ítka

- pokojová teplota
- pokojová teplota min.
- pokojová teplota max.
- venkovní teplota
- venkovní teplota min.
- venkovní teplota max.
- TV teplota 1
- teplota kotle

301: Ru ní provoz – Nastavit po adovanou hodnotu
Bliká zobrazení teploty
Nastavte po adovanou hodnotu
Stav kotle
Ru ní provoz se vypne (symbol maticového klí e zhasne)

Krátké stisknutí tla ítka
Funkce odvzdu nění

Podr ení tla ítka > 3 sek
Opakované podr ení tla ítka
> 3 sek

312: Zapne se odvzdu ování
Vypne se odvzdu ování

Aktivace re imu kominík“

Stisknutí tla ítka (< 3 sek)
Opakované stisknutí tla ítka
(< 3 sek)

Re im kominík“ ZAP
Re im kominík“ V P

Krátkodobé sní ení
pokojové teploty na
QAA75 (volitelné
p íslu enství)

Stisknutí tla ítka
Opakované stisknutí tla ítka

Topení na redukovanou teplotu
Topení na po adovanou komfortní“ teplotu

Resetovací tla ítko

Stisknutí tla ítka (< 3 sek)
Opakované podr ení tla ítka
>3s

Kotel je ru ně zablokován, není uvolněn
Kotel je odblokován, výstra ný symbol zmizí

RESET

OK

= informace

ESC = zru it, vra te se do menu
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Rozsah servisní prohlídky
V m na elektrod
dr bu kotle musí provádět pouze
odborný servis, vy kolený na kotle
Rendamax.

V m na elektrod
Elektrody se nacházejí na horní
straně kotle. Vymě te zapalovací
(1) a ioniza ní (2) elektrodu, jak je
zobrazeno na obrázku.

Za ú elem zabezpe ení trvale
dobrého a bezpe ného provozu
kotle musí být do jednoho roku od
uvedení kotle do provozu provedena
servisní prohlídka a následující
servisní prohlídky s periodou 1 roku.
Provedení v asné servisní prohlídky
je rovně podmínkou uznání záruky
na kotel. Musí být vyplněn protokol o
provedení údr by (p íklad protokolu
o provedení údr by naleznete na
konci této kapitoly).

Rozsah servisní prohlídky
Musí být provedeny následující
innosti (obsáhlej í popis hlavních
inností naleznete v následujících
odstavcích):
t zkontrolujte stav zapalovací a
ioniza ní elektrody, p i po kození
vymě te, doporu ujume výměnu
1x ro ně.
t vy istěte kondenzátní vanu;
t vy istěte a znovu napl te sifon;
t Zkontrolujte spalovací komoru a
vy istěte ji, pokud je to t eba (NE
vodou );
t zkontrolujte tlak vody v systému;
t zkontrolujte kvalitu vody v
systému, stejně jako kvalitu a
mno ství dopl ovací vody za rok,
p ípadně unk nost úpravny vody
t zkontrolujte pr tok vody v kotli;
t pomocí analyzátoru spalování
zkontrolujte/nastavte
hodnoty
spalování p i plném a minimálním
výkonu;
t zkontrolujte p etlak plynu na
p ívodu do kotle;
t zkontrolujte těsnost v ech
utěsněných spoj a kontrolních
bod ;
Ujistěte se, e se v trubkách
nenachází vlhkost.
t zkontrolujte funk nost v ech pojistných za ízení;
t vypl te protokol o provedení
údr by.

A
1

2

D

B

C

Hodnoty dotahovacích moment
Zkontrolujte dotahovací momenty matic a roub , zejména díl uvedených v
tabulce.
HODNOT DOTAHOVAC CH MOMENT
S MBOL

POPIS DÍLU

HODNOTA

M.J.

A-B

Matice na elektrodě a termostatu

3

Nm

C

Matice na ventilátoru ho áku (60-70-80-100 kW)

6

Nm

C

Matice na ventilátoru ho áku (120-140 kW)

25

Nm

D

Matice plá tě

10

Nm

37

CZ

držba

Vyčist ní kondenzátní vany
Vyčist ní a nové napln ní sifonu
Kontrola spalovací komory
Vyčist ní kondenzátní vany
t Odpojte konektor teplotního idla
spalin (1);
t Odstra te vanu na kondenzát (2);
t Vy istěte vanu;
t Nainstalujte vanu zpět do p vodní
pozice;
t Znovu p ipojte konektor teplotního idla spalin.

1

2

Vyčist ní a nové napln ní sifonu
t Z p ípojky odvodu kondenzátu odmontujte sifon (3);
t Vy istěte jej a znovu jej napl te
erstvou vodou;
t Namontujte sifon zpět na p vodní
místo.

3

Kontrola spalovací komory
K provedení prohlídky spalovací
komory se musí demontovat
smě ovací soustava a ho ák.
t Vypněte kotel a uzav ete p ívod
plynu;
t Odpojte elektrické p ípoje od ventilátoru a plynového ventilu (4);
t Odpojte elektrické p ípoje z
elektrod (5);
t Odpojte plynovou p ípojku (6);
t Demontujte horní desku v etně
smě ovací soustavy (7);
t Odmontujte ho ák (8) a
desti kuvychylova e (9) ze spalovacíkomory;
t Nyní m ete spalovací komoru
prohlédnout a m ete ji vy istit
vysava em, pokud je to nutné;
t Namontujte zpět v echny komponenty v opa ném po adí;
t Otev ete p ívod plynu a zkontrolujte v echny p ípojky, zda z nich
neuchází plyn (těsnost);
t Zapněte znovu kotel.
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Fyzikální a chemická kontrola
Fyzikální a chemická kontrola vody
Po několika týdnech innosti zkontrolujte hlavní fyzikální a chemické
parametry:

pH:
Tvrdost:
Vodivost:

7 - 9,5
< 10 °fH
<150 µ

Chloridy:
Sulfidy:
Nitridy:
elezo:
Kdy jsou hodnoty vy í, je t eba
pou ít vhodný systém pro o et ení
vody.
Tlak a kvalita vody
Zkontrolujte, zda tlak a kvalita
vody spl ují p íslu né po adavky.
Podrobněj í informace naleznete
v kapitole Uvedení do provozu:
Hydraulický systém”.
Pr tok vody
Zkontrolujte, zda hodnota pr toku
vody v kotli le í v p íslu ném rozmezí
p ípustných hodnot. Podrobněj í
informace naleznete v kapitole
Uvedení do provozu: kontrola
pr toku vody”.

Anal za spalování
Zkontrolujte hodnoty spalování
p i plném a minimálním výkonu,
v p ípadě pot eby je nastavte.
Je doporu eno provedení dal í
referen ní kontroly spalování p i
výkonu 50 %. Podrobněj í informace
naleznete v kapitole Uvedení do
provozu: analýza spalování”.
Tlak plynu
P i běhu kotle s plným zatí ením
zkontrolujte provozní p etlak plynu
na p ívodu plynu do kotle. V p ípadě
zapojení kotle do kaskády kotl musí
v echny kotle bě et s plným
výkonem. Po adované hodnoty
naleznete v technických údajích.
Kontrola t snosti plynového systému
Zkontrolujte těsnost na v ech
spojích omýdlováním schváleným
pěnotvorným
roztokem
nebo
pomocí elektronického analyzátoru,
nap íklad na následujících místech:
t kontrolní body;
t roubové spoje;
t těsnění smě ovacího systému atd.
Pojistná zařízení
Zkontrolujte funk nost a nastavení
v ech p ipojených pojistných za ízení.
Podrobněj í informace naleznete
v kapitole Uvedení do provozu:
kontrola
funk nosti
pojistných
za ízení”.
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Protokol o provedení údržby
Protokol o provedení údržby R40 EVO
Projekt
Typ kotle

Projekt

Výrobní íslo

Adresa

Rok výroby

Město

Jmenovitý p íkon (80/60) [kW]

Datum

Jmenovitý výkon (80/60) [kW]

Technik

Hydraulick systém
P etlak vody

[bar]

pH vody
Tvrdost vody
Obsah chlorid ve vodě
ΔT vody p i plném výkonu
Δpkotel vody
Pr tok vody
Nastavení erpadla
Pojistná zařízení

[-]
[ºdH]

Nastavení teploty havarijního vypnutí (STB)
Nastavení teploty max. teploty kotle (STW)
Nastavení min. p etlaku plynu na manostatu
Doba zapálení ho áku
Anal za spalování
Spot eba plynu
P etlak plynu
CO2
O2
CO
NOx
T okolí
T spaliny
Tvody, výstup
Tvody, zpáte ka
Ioniza ní proud

pventilátor
Poznámky

40

[mg/l]
[ºC]
[kPa]
[m3/h]
[-]
[bar]
[ºC]
[mbar]
[sec]
100% zatí ení
[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

Sníma teploty na p ítoku
Sníma teploty ve zpětném okruhu

☐
☐

Sníma teploty odvádění spalin

☐

Tlakový spína tlaku vzduchu

☐

50% zatí ení

Minimální zatí ení
[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

[m3/h]
[mbar]
[%]
[%]
[ppm]
[ppm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[μA]
[mbar]

Poruchy

V p ípadě zablokování / poruchy se
na displeji zobrazí výstra ný symbol
(
) a bude blikat kód chyby. P ed
vynulováním kotle je t eba nejd íve
identifikovat a odstranit p í inu
poruchy. V následující tabulce jsou
uvedena v echna mo ná zablokování
s uvedením mo né p í iny.

KÓD
CH B

POPIS CH B

10

Porucha sníma e venkovní teploty

20

Porucha sníma e výstup topení

P

INA

Porucha sníma e vněj í teploty (B9)
(model místnosti, ochrana proti
zamrznutí, nehodnověrná hodnota
sníma e)
Zkrat sníma e pr toku kotle (B2)

26

Porucha sníma e teploty anuloidu

28

Porucha sníma e teploty spalin

P eru ený obvod sníma e pr toku
kotle (B2)
Porucha sníma e teploty spole ného
pr toku (B10) (chybějící sníma , nakonfigurovaný dvakrát, nakonfigurovaný na za . Slave,...)
Zkrat sníma e spalin
P eru ený obvod sníma e spalin
Zkrat sníma e teploty ve zpětném
okruhu kotle (B7)

40

Porucha sníma e teploty zpáte ky

50

Porucha sníma e teploty/termostatu 1 TUV

Porucha sníma e teploty/termostatu
1 TUV (B3)

52

Porucha sníma e teploty/termostatu 2 TUV

Porucha sníma e teploty/termostatu
2 TUV (B31)

78

Porucha sníma e tlaku vody

Porucha sníma e tlaku vody (zkrat
nebo p eru ený 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 komunikace BSB-Wire

Zkrat nebo chybějící komunikace BSBWire

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 za ízení typu Master

Dvě taktovací za ízení typu Master

105

Hlá ení o údr bě

Hlá ení o údr bě

P eru ený obvod sníma e teploty ve
zpětném okruhu kotle (B7)

P ekro ení tepoty SLT
rozpojení
blokování
110

Zablokování SLT

TL/SLT

zap í i uje

za-

Teplota ve zpětném okruhu kotle je
vy í ne /rovná hodnotě (teplota kotle
+ Sd_RL_groesser_VL - 2K)
P íli vysoký teplotní rozdíl Delta-T
Teplota v kotli stoupá rychleji ne
v hodnotě Max. tepl. ve stupních
(TempGradMax)

111

Bezpe nostní vypnutí omezova em teploty

Bezpe nostní vypnutí omezova em
teploty

119

Do lo k vypnutí prost ednictvím tlakového
spína e vody

Termostat dví ek ho áku

128

Do lo ke zhasnutí plamene během innosti

130

Do lo k p ekro ení max. limitu teploty spalin

Do lo k p ekro ení hodnoty po ítadla
opakování chyby
Do lo ke zhasnutí plamene během
innosti
Teplota spalin ≥ 90 ˚C
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Poruchy

KÓD
CH B

POPIS CH B

P

INA

Do lo k p eru ení vstupu vzájemného
blokování

132

Bezpe nostní vypnutí prost ednictvím tlakového spína e plynu

133

Do lo k p ekro ení asového limitu pro
zapálení plamene

151

Vnit ní porucha za ízení BMU

Chybná polarita elektrického napájení
230 V

152

Vyskytla se chyba parametrizace

Prove te
p eprogramování
plo ných spoj (PCB)

153

Za ízení bylo zablokováno manuálně

Tla ítko pro vynulování bylo stisknuto
p íli dlouhou dobu

160

Nebylo dosa eno mezní hodnoty rychlosti
ventilátoru

Nebylo dosa eno mezní hodnoty rychlosti ventilátoru

162

Nedochází k sepnutí kontaktu APS

Nedochází k sepnutí tlakového spína e
vzduchu

164

Porucha pr tokového/tlakového spína e
HC

Porucha
spína e HC

166

Nedochází k rozepnutí tlakového spína e
vzduchu

Nedochází k rozepnutí
spína e vzduchu

183

Jednotka se nachází v re imu parametrizace

Jednotka se nachází v re imu parametrizace (zabl. parametru)

322

P íli vysoký tlak vody 3

Tlak vody na vstupu H3 je p íli vysoký

323

P íli nízký tlak vody 3

Tlak vody na vstupu H3 je p íli nízký

324

Stejný vstup sníma e BX

Stejný vstup sníma e BX

330

Nefunk ní vstup sníma e BX1

Nefunk ní vstup sníma e BX1

331

Nefunk ní vstup sníma e BX2

Nefunk ní vstup sníma e BX2

332

Nefunk ní vstup sníma e BX3

Sníma spalin není správně naprogramován

353

Chybí kaskádní pr tokový spína B10

Chybí kaskádní pr tokový spína B10

384

Cizí světlo

Zkrat ioniza ní elektrody

385

Podpětí hlavního napájení

Podpětí hlavního napájení

386

Tolerance rychlosti ventilátoru

Do lo k p ekro ení tolerance rychlosti
ventilátoru

388

Nefunk ní sníma TUV

chyba konfigurace vstupu sníma e B3/
B38

426

Zkontrolujte dusítko pro odvádění spalin

nesprávná innost dusítka pro odvádění
spalin

427

Konfigurace dusítko pro odvádění spalin

Parametrizace dusítka pro odvádění
spalin

432

Chybí funk ní uzemnění

Chybí p ipojení uzemnění

42

Je rozpojený kontakt tlakového spína e
plynu
Do lo k p ekro ení hodnoty po ítadla
opakování chyby
Do lo k p ekro ení asového limitu pro
zapálení plamene

desky

pr tokového/tlakového
tlakového

Hodnoty čidel

Diagramy ukazují hodnoty idel pro
v echna idla kotle a volitelná idla,
dodávaná v p íslu enství. Diagramy
jsou zalo eny na pr měrných
hodnotách, jeliko v echna idla
jsou náchylná k vykazování ur itých
p ípustných odchylek.

NTC 10kΩ teplotní čidlo
(v stup, zpátečka, spaliny, zásobník, anuloid)
60000
55000
50000

Resistance [Ohm]

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-10

0
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20
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40
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80

90 100 110

Tem perature [ºC]

NTC 1kΩ teplotní čidlo
(venkovní)
7500
7000
6500
6000
5500
Resistance [Ohm]

P i mě ení hodnot odporu musí být
kotel v dy vypnut. Mě ení provádějte
v blízkosti idla, abyste zabránili
vzniku odchylek hodnot.
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-20
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Prohlá ení o shod

R 40 EVO

EN 15502-1
EN 15502-2-1
EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1/ -2

CE - 0063CM3576
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Poznámky

Poznámky

Poznámky
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