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Bezpečnost
Všeobecné předpisy
Použití
Normy a předpisy
Všeobecné předpisy
V této dokumentaci jsou uvedeny
důležité informace, jejichž znalost je
nezbytná k bezpečné a spolehlivé
montáži kotle R600, k jeho uvedení
do provozu a k jeho obsluze. Veškeré
činnosti popisované v tomto dokumentu
mohou provádět pouze autorizované
montážní a servisní firmy.
Tento dokument může být změněn bez
předchozího upozornění. Nepřijímáme
žádnou odpovědnost za přizpůsobení
dříve dodaných produktů tak, aby
odpovídaly takovým změnám.
Při výměně komponent kotle mohou
být použity pouze originální náhradní
díly, použití jiných než originálních
náhradních dílů bude mít za následek
ztrátu záruky.
Použití
Kotel R600 může být použit pouze
k účelům vytápění a přípravy teplé
užitkové vody. Kotel musí být připojen
k uzavřeným systémům s maximální
teplotou 100°C (horní mezní hodnota
teploty), maximální žádaná hodnota
teploty je 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 spalovací
plyny;
•
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 topné
systémy;
•
veškeré další místní zákonné
normy/předpisy týkající se montáže
a obsluhy topných systémů.

Kotel R600 byl schválen pro
označení CE a odpovídá následujícím evropským normám:
- 92 / 42 / EHS
Směrnice o požadavcích na
účinnost nových teplovodních kotlů
- 90 / 396 / EHS
Směrnice o spotřebičích plynných
paliv
- 73 / 23 / EHS
Směrnice o bezpečnosti
elektrických zařízení nízkého
napětí
- 89 / 336 / EHS
Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě
- EN656
Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – kotle provedení B s
jmenovitým tepelným příkonem
nad 70 kW, nejvýše však 300 kW
- EN15420
Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – kotle provedení C s
jmenovitým tepelným příkonem
nad 70 kW, nejvýše však 1000 kW
- EN15417
Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – zvláštní požadavky na
kondenzační kotle s jmenovitým
tepelným výkonem větším než
70 kW, nejvýše však 1 000 kW
- EN13836
Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – kotle provedení B s
jmenovitým tepelným příkonem
nad 300 kW, nejvýše však
1000 kW
- EN15502-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – Část 1: Všeobecné
požadavky a zkoušky
- EN55014-1
Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a
podobné přístroje – Část 1: Emise
- EN55014-2
Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na spotřebiče pro
domácnost, elektrické nářadí a
podobné přístroje – Část 2:
Odolnost – norma skupiny výrobků

-

-

-

-

EN61000-3-2
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) – Část 3-2: Rámcové
podmínky – Požadavky pro emise
harmonického proudu
(zařízení se vstupním fázovým
proudem do 16 A včetně)
EN61000-3-3
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) – Část 3-3: Rámcové
podmínky – Požadavky na napětí,
kolísání napětí a filtru v rozvodných
sítích nízkého napětí pro zařízení
se jmenovitým fázovým proudem
do 16 A včetně, které není
předmětem podmíněného připojení
EN60335-1
Elektrické spotřebiče pro
domácnost a podobné účely –
Bezpečnost – Část 1: Všeobecné
požadavky
EN50165
Elektrické spotřebiče pro
domácnost a podobné účely –
Bezpečnost – Část 2-102:
Konkrétní požadavky pro
spotřebiče na spalování plynných,
naftových a pevných paliv,
vybavené elektrickými přípojkami

Mimoto je nutno dodržet požadavky národních norem
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Konstrukce
Schéma kotle
Provozní princip
1

5

4

2

7
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3

8
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14

23

24

Schéma kotle
Kotel R600 se skládá z následujících
hlavních komponent:

6

9

18, 19, 20, 22

10
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kryt
Přední panel
Nastavitelné antivibrační nohy
Ovládací panel (pod krytem)
Připojení odtahu spalin
Připojení přívodu vzduchu
Připojení přívodu plynu
Připojení otopné (náběhové) vody
Připojení vratné vody (studená)
Druhé připojení vratné vody
(teplejší) - bypass nebo split

11
12

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
Ventilátor
Plynový ventil
Snímač průtoku vody
Plynový tlakový spínač
Kontrolní otvor s průhledítkem
Zapalovací a ionizační elektroda
Sifon
Vyjímatelný adaptér odtahu
spalin s tlumičem rezonancí
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Provozní princip
Kotel R600 je kondenzační kotel s plně
modulačním řízením. Řídicí jednotka
kotle automaticky přizpůsobuje
modulační poměr spotřebě tepla v
systému. Tato regulace se provádí
prostřednictvím řízení rychlosti
ventilátoru. V důsledku tohoto systém
vířivého směšování přizpůsobuje poměr
plyn/vzduch zvolené 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.

16

17

11

Vratná voda ze systému vstupuje
do kotle v jeho dolní části, v níž mají
spaliny v rámci kotle nejnižší
teplotu. V této části kotle také dochází
ke kondenzaci. Voda je poté vedena
kotlem směrem vzhůru, aby jej opustila
v jeho horní části (hořák).
Provozní princip protiproudého toku (voda
směrem vzhůru, spaliny směrem
dolů) zajišťuje nejúčinnější parametry
spalování.

Řídicí jednotka KM628 (součást kotle) může
řídit provoz kotle následujícím způsobem:
• na základě konstantní výstupní
teploty (bez nadřazené regulace);
• provoz s regulací podle venkovní
teploty (s volitelným regulátorem E8
nebo KKM8);
• řízení externím signálem 0-10 V
(teplota nebo výkon) z nadřazené
externí regulace (např. systém řízení
budov).
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Technické údaje
Jmenovitý tepelný výkon 80 / 60°C, max./min.
kW
Jmenovitý tepelný výkon 75 / 60°C max./min.
kW
Jmenovitý tepelný výkon 40 / 30°C max./min.
kW
Jmenovitý tepelný příkon Hi max./min.
kW
Účinnost při 80 / 60°C
%
Účinnost při 40 / 30°C
%
Normovaný stupeň účinnosti (NNG 75 / 60°C)
%
Normovaný stupeň účinnosti (NNG 40 / 30°C)
%
Ztráta v pohot. stavu (T voda = 70°C)
%
Max. množství kondenzátu
l/h
3
Spotřeba plynu H, (G20) max./min. (10,9
rn /h
3
kWh/m )
Spotřeba plynu propan (G31) max./min. (12,8
kg/h
kWh/kg)
Jmen. připoj. přetlak zemní plyn H (G20)
mbar
Jmen. připoj. přetlak zkapalněný plyn P (G31)
mbar
Maximální připojovací přetlak plynu mbar
Teplota spalin při 80/60°C max./min.
°C
Teplota spalin při 40/30°C max./min.
°C
3
Objemový průtok spalin max./min.
m /h
Hodnota CO2, pro zemní plyn H max./min.
%
Hodnota CO2, pro zkapalněný plyn, P,
%
max./min.
Hodnota NOx max./min.
mg/kWh
Hodnota CO max./min.
mg/kWh
Pa
Zbytkový přetlak ventilátoru max./min.
Objem vody v kotli
l
Provozní přetlak vody v kotli max./min.
bar
Max. teplota vody (havarijní termostat
°C
topení)
°C
Max. nastavitelná hodnota teploty
3
Jmenovitý průtok vody při ΔT=20K
m /h
Hydraulický odpor při jmenovitém průtoku vody
kPa
Elektrické napájení
V
Kmitočet
Hz
Elektrické jištění
A
Stupeň elektrického krytí
El. příkon kotle max./min. (bez čerpadla)
W
El. příkon 3stupňového čerpadla, max./min.
W
(volitelné příslušenství)
El. příkon modulačního čerpadla
W
(volitelné příslušenství)
El. příkon bypassového čerpadla max./min.
W
(volitelné příslušenství)
Hmotnost ( prázdný kotel, bez hydr.
kg
příslušenství)
Hladina hluku ve vzdálenosti 1 m
dB(A)
Ionizační proud minimální
µA
Hodnota pH kondenzátu
Kód certifikace CE
Připojení vody
Připojení plynu
Připojení odtahu spalin
mm
Připojení přívodu vzduchu (pro uzavřené
mm
provedení)
Připojení odvodu kondenzátu
mm

R601
142,1/23,3
142,2/23,5
150,7/26,7
145,0/24,5

R602
190,1/39,5
190,3/39,5
201,6/45,2
194,0/41,5

R603
237,2/39,5
237,4/39,5
251,4/45,1
242,0/41,5

0,21
11
13,3/2,3

0,18
15
17,8/3,8

11,3/1,9

15,2/3,2

238/40

318/69

R605
380,2/76,6
380,6/76,6
403,1/87,7
388,0/80,5

R606
475,3/76,6
475,8/76,6
503,9/87,7
485,0/80,5

R607
539,0/76,6
539,6/76,6
571,5/87,7
550,0/80,5

0,17
19
22,2/3,8

R604
285,2/39,5
285,5/39,5
302,3/45,2
291,0/41,5
98,0
103,9
106,8
110,4
0,16
22
26,7/3,8

0,15
30
35,6/7,4

0,14
37
44,5/7,4

0,13
42
50,5/7,4

18,9/3,2

22,7/3,2

30,3/6,3

37,9/6,3

43,0/6,3

636/134

795/134

901/134

200/10
68

250/10
75

250/10
82

397/69

160/10
27

160/10
31

200/10
35

6,1
10

8,1
18

10,2
28

158/43
170/90

200/35
190/120

180/10

20
30/50
100
78/61
56/30
477/69
10,2/9,4
11,9/10,0
35/15
14/8
200/10
61
8/1
100

16,3
27

20,4
42

23,1
55

230/35
380/2I0

90
12,2
15
230/400
50
10
IP20
260/35
380/210

470/61
530/300

650/61
720/380

770/61
1150/600

180/10

435/25

435/25

450/25

800/35

800/35

55/35

85/65

170/90

170/90

190/120

460/225

470/280

295

345

400

465

535

590

650

59
6
3,2
CE-0063BS3840
R /4"
150
125

R2"
R1"
150
125

R1"
200
150

R1"
200
150

22

22

22

22

3

DN65 PN16
1
1
R1 /2"
R1 /2"
250
250
200
200
22

22

1

R1 /2"
250
200
22
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Technické údaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elektrické připojení
Přívod plynu
Výstup topení
Vratka topení (studená)
Přívod spalovacího vzduchu
Vratka topení (teplejší)
Vypouštěcí ventil vody z
kotle 1/2"
8. Připojení odtahu spalin
9. Kondenzátní vana
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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:
•

Standardní třístupňové čerpadlo,
včetně připojovací soupravy;
• Čerpadlo s regulovatelnými
otáčkami, včetně připojovací
soupravy;
• Pojistný ventil, tlakoměr a
odvzdušňovač (3, 4, 5 nebo 6 bar),
včetně připojovací soupravy;
• 2x spínač max. přetlaku vody
a 1 externí mechanický havarijní
termostat teploty kotlové vody,
včetně připojovací soupravy;
• Plynový filtr, včetně připojovací
soupravy;
• Spínač max. přetlaku plynu;
• Externí mechanický havarijní
termostat teploty kotlové vody,
včetně připojovací soupravy;
• Kontrola těsnosti plynového ventilu
(není k dispozici pro kotel R601)
• Bypass (včetně čerpadla),
včetně připojovací soupravy;
• Sada pro elektrické ovládání
externího plynového ventilu nebo
externího ventilátoru pro přívod
spalovacího vzduchu do kotelny;
• Deskový výměník tepla
(dT = 10 K/15 K nebo dT = 20 K),
včetně připojovací soupravy;

•

•

•

•

•

Termo – hydraulický oddělovač
vhodný pro ΔT = 10 K/15 K,
ΔT = 20 K, včetně připojovací
soupravy;
Termo – hydraulický oddělovač DUO
pro propojení 2 kotlů do kaskády
(bez připojovací soupravy);
Ekvitermní regulátor kotle BM8 (podle
venk. teploty), rovněž vhodný jako
prostorový termostat nebo dálkové
ovládání kotle (včetně všech
nezbytných čidel a konektorů);
Ekvitermní regulátor E8 pro ovládání
2 směšovaných okruhů, včetně
rozvaděče pro umístění na stěnu, všech
teplotních čidel a konektorů a
spojovacího materiálu pro komunikaci.
Kaskádový regulátor KKM8 pro
vládání až 8 kotlů v kaskádě, včetně
všech teplotních čidel, konektorů
a spojovacího materiálu 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 kombinace výše
uvedeného příslušenství si můžete vytvořit
vaše vlastní kompletní systémové
řešení. Za účelem získání
podrobnějších informací se obraťte
na vašeho dodavatele.
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Montáž

Přeprava kotle

1
2

Přeprava kotle
Kotel R600 je dodán jako kompletní
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 paletového vozíku,
přičemž vidlici lze pod kotel vsunout
zepředu nebo ze strany.
V případě potřeby zajištění snazší
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.

3
1 Zdvihací pásy (4x)
2 Rozpěrky (2x)
3 Pozice pro zdvihací pásy (4x)
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Montáž

Sejmutí opláštění
Přeprava kotle
Před přepravou kotle sejměte jeho
opláštění, aby během přepravy
nemohlo dojít k poškození.

1.

4.
2.

3.

6.

5.
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Montáž

Montáž kotle
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 laskavě dodržujte
doporučené minimální odstupové vzdálenosti,
uvedené na obrázku. Umístění kotle
s menším volným prostorem kolem
něho bude mít za následek obtížnější
provádění údržbářských činností.
Jakmile bude kotel umístěn na
správném místě, je nutné odstranit
dřevěné bloky (1) a provést nastavení
stavitelných nohou (2) (s tlumiči
vibrací) do správné výšky. Připojení
vody a plynu je nutné provést až po
nastavení nohou, neboť toto nastavení
ovlivňuje přesnou výšku všech přípojek.

1

2

2
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Montáž

Připojení kotle
1

2

3

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
• 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.

4

5

Připojení topné vody
Kotel musí být vždy připojen takovým
způsobem, aby byl za všech okolností
zajištěn průtok vody kotlem. Připojte
výstupní (4) a vratnou (5) větev
systému. Připojení topného okruhu
nesmí na kotel přenášet axiální ani
radiální silové zatížení. Pokud je kotel
použit v systému se dvěma vratnými
okruhy, pak se spodní připojení (5)
stává nízkoteplotním a horní připojení
(6) vysokoteplotním připojením (před
provedením připojení sejměte krytku
příruby). Pojistný ventil, kontrolní
manometr, odvzdušňovač (volitelné
příslušenství)musí být instalováno
na výstupní větvi topení (4) .
Čerpadlo kotlového okruhu (volitelné
příslušenství) musí být instalováno na
na vratné větvi topení (5) – před kotlem !

6

7

Připojení odvodu kondenzátu (7)
Po naplnění kotle vodou musí být na
přípojku na spodní straně kondenzátní
vany namontován sifon (součást
dodávky kotle). K sifonu připojte hadici,
protáhněte ji pod rámem na zadní straně
kotle a zajistěte odvod kondenzátu do
příslušné neutralizační nádoby (volitelné
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 vodou.
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Montáž

Připojení kotle
1

2

7

3

Připojení plynu (1)
Připojení kotle k plynovému rozvodu smí
provést pouze montážní firma
s příslušným oprávněním pro montáž.
Instalace musí být provedena v souladu s
platnými národními a místními normami a
předpisy.
Plynovodní potrubí musí být připojeno
tak, aby na kotel nebylo přenášeno
jakékoli silové zatížení. Plynový ventil
musí být přístupný pro obsluhu, musí být
instalován v bezprostřední blízkosti kotle.
Plynový filtr je možné umístit přímo na
plynovodní přípojku před kotlem.
Připojení odtahu spalin (7)
Předpisy týkající se systémů odtahu
spalin se v jednotlivých zemích velmi liší.
Musí být zajištěno, aby byly dodrženy
všechny národní předpisy týkající se
systémů odtahu spalin. Připojte systém
vedení spalin k adapteru spalin (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 nutno 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;
• Průměr systému odtahu spalin
musí být zvolen na základě
výpočtu v souladu s národními
předpisy;
• Systém odtahu spalin
proveďte co možná nejkratší
(maximální délka viz projektová
dokumentace);
• Horizontální trasy vytvářejte s
minimálním sklonem 3° se sklonem
do kotle.
Připojení přívodu spalovacího vzduchu
V případě provozu v provedení „C“ (uzavřené
provedení s přívodem vzduchu z venkovního
prostoru) je nutno přívod vzduchu připojit na
přípojku (3). Průměr systému přívodu
vzduchu musí být vypočten v souladu
s národními předpisy, a to současně
s výpočtem průměru pro systém odtahu
spalin. Celkový odpor obou systémů
nesmí překročit zbytkový přetlak ventilátoru
(viz „Technické údaje”). Pokud je kotel
v provedení „B“ (otevřené provedení - sání
spalovacího vzduchu z místa instalace),
musí být na kotel instalováno přívodní
potrubí (koleno), které zajistí sání
spalovacího vzduchu z vertikálního směru
nad úrovní horní hrany kotle.
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11
10

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.

Protáhněte všechny kabely kabelovými
průchodkami na zadní straně kotle (10)
a veďte je kabelovým kanálem (11) k
elektrickému panelu na přední straně
kotle (12).
Zapojte všechny vodiče do příslušných
svorek podle schématu zapojení kotle
(schéma zapojení je vloženo do složky
připevněné k zadnímu panelu kotle).
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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 protokol o
uvedení kotle do provozu (příklad
protokolu o uvedení kotle do provozu
naleznete na konci této kapitoly).

V této kapitole je vysvětlen postup
uvádění kotle do provozu v případě
kotle se základní regulací.
Při použití nadřazené regulace (volitelné
příslušenství) postupujte podle
příručky pro uvádění do provozu pro
příslušný regulátor.

Kvalita vody
Systém musí být naplněn vodou s
hodnotou pH mezi 8,0 a 9,5,
upravenou 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 tepla
způsobené difúzí kyslíku není kryté
zárukou.
Při montáži kotle s velkým
objemem vody v topném systému
je nutno dodržet maximální objem
vody pro doplnění s ohledem na
hodnoty tvrdosti vody.
V tabulce naleznete jmenovité
hodnoty plnicí a doplňovací vody
pro kotel R600 podle normy
VDI2035.
Tabulka vlevo obsahuje údaje o
vztahu mezi kvalitou vody a
maximálním plnicím objemem vody
v průběhu životnosti kotle.
Podrobnější informace naleznete v
originálním textu normy VDI2035.

Tlak vody
Otevřete napouštěcí ventily systému.
Zkontrolujte hodnotu přetlaku vody
v systému. Plnění je možné provádět
přes plnicí a vypouštěcí ventil (2) na
zpátečce (1) kotle. Pokud je tlak příliš
nízký (viz tabulka), zvyšte tlak
nejméně na minimální tlak
podle tabulky

Hydraulický systém
Zkontrolujte, zda topný systém vždy
zabezpečí dostatečný průtok topné
vody kotlem. Průtok vody je
kontrolován průtokovým spínačem v
kotli a zastavení průtoku vody povede
k okamžitému vypnutí hořáku a
zablokování kotle.

1
2
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Přívod plynu
Připojení odvodu kondenzátu
Připojení odtahu spalin a přívodu vzduchu
1
1
4

PřívodPlynu
plynu
Přívod
Zkontrolujte
těsnostpřívodního
přívodníhoplynového
plynovéhopotrubí
Zkontrolujte
těsnost
od uzávěru
hlavníhokuzávěru
odpotrubí
hlavního
hořáku. k hořáku
Pokud
naleznete
jakékoliv
známky
Pokud
naleznete
jakékoliv
známky
netěsnosti,
přívod
plynu
znovu
utěsněte,
netěsnosti,
přívod
plynu
znovu
utěsněte,
a to
ještě
před
uvedením
kotle
dodo
provozu!
a to
ještě
před
uvedením
kotle
provozu!
Podle
platných
předpisů
odvzdušněte
plynové
Podle
platných
předpisů
odvzdušněte
plynové
potrubí
a plynový
ventil.
Toto
lzelze
provést
nana
potrubí
a plynový
ventil.
Toto
provést
kontrolním
bodě
(1)(1)
plynového
tlakového
spínače.
kontrolním
bodě
plynového
tlakového
spínače.
PoPo
dokončení
odvzdušnění
nezapomeňte
kontrolní
dokončení
odvzdušnění
nezapomeňte
kontrolní
vývod
uzavřít!
vývod
uzavřít!
účelem
zjištění,
jaký
plynu
ZaZa
účelem
zjištění,
propro
jaký
typtyp
plynu
mámá
býtbýt
kotel
připři
uvedení
dodo
provozu
kotel
uvedení
provozu
nastaven,
zkontrolujte
u místního
nastaven,
zkontrolujte
u místního
dodavatele
plynu
typtyp
plynu
a jeho
dodavatele
plynu
plynu
a jeho
kvalitativní
hodnoty.
kvalitativní
hodnoty.
Pokud
mámá
býtbýt
kotel
nastaven
k provozu
Pokud
kotel
nastaven
k provozu
nana
zemní
plyn
typu
L nebo
zkapalněný
zemní
plyn
typu
L nebo
zkapalněný
plyn
(LPG),
postupujte
podle
pokynů
propro
plyn
(LPG),
postupujte
podle
pokynů
příslušnou
soupravu
propro
přestavbu
kotle.
příslušnou
soupravu
přestavbu
kotle.

2

Připojení
odvodu
kondenzátu
Připojení
odvodu
kondenzátu
Z přípojky
odvodu
kondenzátu
Z přípojky
odvodu
kondenzátu
odmontujte
sifon
(2).(2).
Naplňte
jejjej
vodou
odmontujte
sifon
Naplňte
vodou
a vraťte
jejjej
zpět
nana
původní
místo.
Před
a vraťte
zpět
původní
místo.
Před
uvedením
kotle
dodo
provozu
sese
ujistěte,
uvedením
kotle
provozu
ujistěte,
přípojku
odvodu
zda
je je
sifon
zavodněn,
aby
přes
zda
sifon
zavodněn,
aby
přes
přípojku
odvodu
kondenzátu
nemohlo
dojít
k úniku
spalin!
kondenzátu
nemohlo
dojít
k úniku
spalin!
Připojení
odtahu
spalin
Připojení
odtahu
spalin
a přívodu
vzduchu
a přívodu
vzduchu
Zkontrolujte,
zda
jsou
systémy
odtahu
Zkontrolujte,
zda
jsou
systémy
odtahu
spalin
a přívodu
spalovacího
vzduchu
spalin
a přívodu
spalovacího
vzduchu
provedeny
v souladu
s národními
a a
provedeny
v souladu
s národními
místními
předpisy.
DoDo
provozu
nesmějí
místními
předpisy.
provozu
nesmějí
býtbýt
uvedeny
instalace,
které
příslušné
uvedeny
instalace,
které
příslušné
předpisy
nesplňují.
předpisy
nesplňují.
Ujistěte
se,se,
zda
jsou
všechny
přípojky
Ujistěte
zda
jsou
všechny
přípojky
volně
průchodné.
volně
průchodné.
Průřez
odtahu
spalin
a přívodu spalovacího
Průřez
odtahu
spalin
vzduchu
nesmí
být nijak omezen
a přívodu
spalovacího
vzduchunebo
nesmíredukován.
být nijak
omezen nebo redukován.
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Příprava kotle k prvnímu spuštění
Příprava kotle k prvnímu spuštění
• otevřete přívod plynu;
• zapněte hlavní elektrický vypínač
kotle;
• vypínačem (1) kotel zapněte;

1

Ujistěte se, zda je kotel nastaven na
provoz v pohotovostním režimu K (2).
Použijte přitom otočný přepínač (3)
• zkontrolujte funkci čerpadla:
ujistěte se, zda je směr otáčení
správný;
• odvzdušněte čerpadlo
sejmutím záslepky pouzdra
motoru čerpadla.

2

3

Při prvním uvedení do provozu se
doporučuje provozovat kotel na výkon
pod 50 %, jelikož se tím vytvoří snadnější
situace pro kontrolu spalování. Lze toho
dosáhnout následujícím způsobem
(nastavení výkonu pro topení):

5
3
4

- otevřete kryt regulátoru kotle;
- otočným přepínačem (3)
nastavte na displeji parametr P9
z nabídky;
- změňte hodnotu parametru P9 (5)
na 50 % (stiskněte programovací
tlačítko (4), změňte hodnotu
otočným přepínačem (3) a opět
stiskněte programovací tlačítko (4)
pro potvrzení změny);
- kryt regulátoru kotle zavřete.
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Analýza spalování
Kontrola spalování při plném
výkonu
Spusťte kotel v servisním režimu pro
provoz při plném výkonu (W2). Pokud
jste snížili hodnotu parametru P9 na
50 % (viz předcházející kapitola),
poběží kotel s 50 % výkonem.
Nechejte kotel, aby se během
přibližně 3 minut spalování
stabilizoval. Poté postupně zvyšte
hodnotu parametru P9 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 50 %
požadovaného tlaku plynu.

1

R 601
2

Kontrolu dokonalosti spalování
provádějte v kontrolním bodě (3) na
výstupu spalin.
V případě potřeby změňte nastavení
plochým nastavovacím šroubem na
výstupu plynového ventilu (2).

4

Kontrola spalování při minimálním
výkonu
Přepněte kotel do servisního režimu
pro provoz při minimálním výkonu
(W1). Zkontrolujte nastavení spalování
stejným způsobem jako v případě
plného výkonu. V případě potřeby
změňte nastavení nastavovacím
šroubem pro imbusový klíč na druhé
straně plynového ventilu (4).

R 602-R 607

2
4

3

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
nastaven takovým způsobem, aby
jeho modulační chování bylo
normální. Hodnota CO2 musí být
mezi hodnotami nastavenými pro plný
výkon a minimální výkon. Hodnota
CO má být stejná jako hodnoty při
plném výkonu a minimálním výkonu.
Po ukončení zkoušky spalování se
ujistěte, zda byla hodnota parametru
P9 nastavena zpět na 100 % a
přepněte kotel na automatický provoz
(F).
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Kontrola průtoku vody

Kontrola průtoku vody
Průtok vody kotlem může být zkontrolován dvěma níže
uvedenými metodami.
Měření ∆T
Při běhu kotle se 100 % výkonu zkontrolujte teplotní
rozdíl v kotli (∆T připojení výstupního potrubí vratného potrubí ). Jmenovitý rozdíl teplot ∆T 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 následujícím výpočtem (jmenovité údaje viz
tabulka níže):

qskutečná = (∆Tjmenovitý l / ∆Tzměřený) * qjmenovitý [m3/h]
Měření ∆p
Při běhu kotlového čerpadla (není nutné zapnutí hořáku)
zkontrolujte tlakový rozdíl v kotli (∆p připojení
výstupního potrubí – vratného potrubí ). Jmenovitý rozdíl
tlaku ∆p pro každý typ kotle naleznete v tabulce níže,
skutečná hodnota ∆p musí ležet v rozmezí:
0.35* ∆pjmenovitý ≥ ∆P ≥ 1.75*∆pjmenovitý.
Skutečný průtok lze získat následujícím výpočtem
(jmenovité údaje viz tabulka níže):

qskutečná = √(∆pzměřený / ∆pjmenovitý) * qjmenovitý [m3/h]
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Kontrola funkčnosti pojistných zařízení
Kontrola těsnosti plynového systému
Vypnutí kotle
Kontrola funkčnosti pojistných
zařízení
Všechna pojistná zařízení musí být
zkontrolována z hlediska jejich dobré
funkčnosti. Pojistnými zařízeními jsou
v případě standardního kotle teplotní
čidlo výstupní vody, teplotní čidlo
spalin, spínač průtoku vody,
spínač minimálního přetlaku plynu a
ionizační elektroda. Tato zařízení lze
zkontrolovat postupem popsaným níže.
3

1

2
Teplotní čidlo výstupní vody (1)
Při zapnutém kotli odpojte z čidla
konektor. Výsledkem musí být
porucha č. 12.
Jakmile vrátíte konektor zpět na jeho
místo, musí stav poruchy zmizet
a musí dojít k restartu kotle.

5
4

Teplotní čidlo spalin (2)
Při zapnutém kotli odpojte z čidla
konektor. Výsledkem musí být
porucha č. 13.
Jakmile vrátíte konektor zpět na jeho
místo, musí stav poruchy zmizet
a musí dojít k restartu kotle.
Spínač průtoku vody (3)
Při běhu kotle s minimálním zatížením
uzavřete (pomalu!) ventil na výstupu
do topení. Jakmile bude
ventil téměř uzavřen a průtok vody
bude nedostatečný, spínač průtoku
vody se vypne a kotel přejde do
havarijní poruchy č. 40. Ventil opět
otevřete. V tomto případě je nezbytné
provedení ručního resetu kotle.

Ionizační elektroda (6)
V průběhu hoření kotle z ionizační
elektrody odpojte elektrický vodič,
kotel přejde do poruchy č. 5. Kotel se
poté pokusí provést restart. Bude-li
vodič stále odpojen, bude výsledkem
restartu havarijní porucha č. 4.
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 1,2 µA, při normálních provozních
podmínkách bude 6 µA a více.
Kontrola těsnosti plynového
vedení
Zkontrolujte těsnost plynového systému
na všech utěsněných spojích omýdlováním schváleným pěnotvorným roztokem
nebo pomocí elektronického plynového
analyzátoru, například na následujících
místech:
- 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
pohotovostním režimu (K)
• vypínačem (7) kotel vypněte
Spínač minimálního tlaku plynu (5)
rozepnutím hlavního vypínače
S kotlem nastaveném do pohotovostního •
přívodu elektrického proudu
režimu (K) uzavřete plynový kohout.
v kotelně odpojte přívod
Otevřete kontrolní bod na plynovém
elektrického proudu
potrubí (4) a současně měřte přetlak
•
uzavřete přívod plynu do kotle
plynu na kontrolním bodu tlakového
spínače z plynu (5).
Při dosažení vypínacího přetlaku kotel
přejde do poruchy č. 2. Uzavřete oba
kontrolní body a otevřete plynový kohout.

6

6

7
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Uvedení kotle do provozu
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Návod k obsluze
Hlavní nabídka (provozní režim)
Nabídka parametrů (informační/programovací režim)
Uživatelské rozhraní vestavěného regulátoru kotle tvoří dvě nabídky: hlavní nabídka (provozní režim), aktivovaná při
uzavřeném krytu regulátoru, a nabídka parametrů (informační/programovací režim), aktivovaná při otevřeném krytu
regulátoru. V následujících odstavcích jsou popsány obě nabídky i možnosti, které nabízejí.

2

5

3

4

1

Hlavní nabídka (provozní režim) → kryt uzavřený
Při zavřeném krytu regulátoru je možné otáčením otočným voličem (1) ve
směru a proti směru hodinových ručiček měnit provozní režim (2) kotle. K dispozici
jsou následující režimy:
K Pohotovostní režim (pouze ochrana proti mrazu)
F Automatický (zimní) provozní režim (vytápění a příprava teplé užitkové vody)
F Letní režim (pouze příprava teplé užitkové vody, bez vytápění)
W1 Servisní režim při minimálním výkonu
W2 Servisní režim při plném výkonu (výkon omezen hodnotou parametru P9)
Kromě zvoleného provozního režimu je na displeji regulátoru rovněž zobrazena
aktuální teplota výstupní vody (3) a v případě poruchy kotle symbol výstražného
trojúhelníku (4), kombinovaný s příslušným kódem poruchy (5). Vysvětlivky kódů
poruch naleznete v kapitole „Poruchy”.

2

6 7

1

8

Nabídka parametrů (informační/programovací režim) → kryt otevřený
Při otevřeném krytu regulátoru je možné otáčením otočným přepínačem (1) ve
směru a proti směru hodinových ručiček číst/měnit určité hodnoty/ parametry
regulátoru kotle. Šipka zobrazená v dolní části displeje (2) indikuje, který parametr
byl zvolen. K dispozici jsou následující hodnoty/parametry:
P1 Aktuální / žádaná hodnota teploty výstupní vody [°C]
P2 Aktuální / žádaná hodnota teploty teplé užitkové vody [°C]
P3 Aktuální teplota/žádaná hodnota výkonu kotle [°C]*
P4 -P5 Aktuální venkovní teplota [°C] (je-li zapojeno čidlo)
P6 Aktuální teplota spalin [°C]
P7 -P8 Aktuální teplota TH oddělovače [°C] (je-li zapojeno čidlo)
P9 Aktuální / max. hodnota výkonu kotle [%]
P10 Heslo pro servisní úroveň

* Parametr P3 zobrazuje aktuální žádanou hodnotu teploty kotle, buď na základě parametrů P1/P2, nebo získanou z přídavného
(ekvitermního) regulátoru či ze systému řízení budov (signál 2-10 V). Pokud je výkon kotle řízen prostřednictvím kaskádového
regulátoru nebo systému řízení budov (signál 2-10 V), parametr P3 zobrazuje aktuální žádanou hodnotu výkonu kotle.

Pod krytem naleznete konektor
pro optokabel (6), resetovací/
programovací tlačítko (7) a
poplachovou/programovací
LED kontrolku (8). Kromě hodnot
nastavování parametrů jsou na
displeji zobrazeny další informace
týkající se indikací vstupů a výstupů
do kotle a z něho:

Výstupní indikace
Napájení hlavního plynového ventilu
Napájení transformátoru zapalování
Řídicí signál ventilátoru

Z Napájení primárního čerpadla kotle
F Napájení čerpadla teplé užitkové

Vstupní indikace

H

Ionizace detekována
SW Spínač průtoku vody aktivní
DW -RT Kotel aktivovaný (prostor.termostat)**
Bus Sběrnicová komunikace aktivní

vody/třícestného ventilu

**U signálu aktivace kotle je ve standardní dodávce zapojen můstek, proto bude kotel normálně aktivovaný. Je-li kotel připojen k systému
řízení budov, který kotli předává signál aktivace (můstek musí být v tomto případě odstraněn), zkontrolujte v případě trvalé deaktivace kotle
nadřazenou regulací.

Změna hodnot parametrů
Při změně hodnoty jakéhokoliv parametru, například parametru P2 (žádaná
hodnota teploty teplé užitkové vody),
postupujte následovně:
• otevřete kryt regulátoru (šipka ve
spodní části displeje indikuje
parametr P1);

• otáčejte otočným přepínačem ve

směru pohybu hodinových ručiček,
dokud nebude šipka indikovat
parametr P2;
• stiskněte resetovací/programovací
tlačítko za účelem umožnění volby
hodnoty (LED kontrolka se rozsvítí);
• otáčejte otočným přepínačem, dokud
nebude dosaženo žádané hodnoty
teploty teplé užitkové vody;

• znovu stiskněte resetovaní /
programovací tlačítko za účelem
potvrzení hodnoty (LED kontrolka zhasne);
• kryt regulátoru zavřete.
Nově nastavená hodnota je nyní
aktivována. Postupem popsaným výše
je možné měnit všechny parametry
regulátoru.
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Údržba
Rozsah servisní
prohlídky
Údržbu kotle musí provádět pouze
odborný servis, vyškolený na kotle
Rendamax .

Rozsah servisní prohlídky
Musí být provedeny následující činnosti
(obsáhlejší popis hlavních činností
naleznete v následujících odstavcích):

Za účelem zabezpečení trvale dobrého
a bezpečného provozu kotle musí být
nejméně jednou za rok provedena jeho
kontrola. Musí být vyplněn protokol o
provedení údržby (příklad protokolu o
provedení údržby naleznete na konci
této kapitoly).

• zkontrolujte stav zapalovací a ionizační
elektrody, při poškození vyměňte
• vyčistěte kondenzátní vanu;
• vyčistěte a znovu naplňte sifon;
• zkontrolujte spalovací komoru, v
případě potřeby ji vyčistěte
(propláchnout proudem vody);
• 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
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
zobrazeno na obrázku.

2
1
2
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Údržba
Vyčistění kondenzátní vany
Vyčistění a nové naplnění sifonu
Kontrola spalovací komory
Vyčistění kondenzátní vany

2

•
•

1
•
•

•

Odpojte konektor teplotního čidla
spalin (1);
Vyjměte vnitřní spalinovou trubku (2)
kotle, abyste získali přístup ke
kondenzátní vaně;
Kondenzátní vanu vyčistěte (3);
Po dokončení čistění namontujte
spalinovou trubku zpět na původní
místo;
Znovu připojte konektor teplotního
čidla spalin.

3
4

Vyčistění a nové naplnění sifonu
•
Z přípojky odvodu kondenzátu
odmontujte sifon (4);
•
Vyčistěte jej a znovu jej naplňte
vodou;
•
Namontujte sifon zpět na původní
místo.

6

5

Kontrola spalovací komory
Kontrolní otvor je umístěn na levé
straně kotle.
•
Z výměníku tepla sejměte tepelný
štít (5);
•
Z kontrolního otvoru odstraňte kryt
(6);
•
Zkontrolujte spalovací komoru (7),
v případě potřeby ji vyčistěte (možno
opatrně proudem vody);
•
Namontujte kryt kontrolního otvoru
a tepelný štít zpět na původní
místa.

7
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Údržba

Tlak a kvalita vody
Zkontrolujte, zda tlak a kvalita vody
splňují příslušné požadavky.
Podrobnější informace naleznete
v kapitole „Uvedení do provozu:
Hydraulický systém”.
Průtok vody
Zkontrolujte, zda hodnota průtokové
rychlosti vody v kotli leží v příslušném
rozmezí přípustných hodnot.
Podrobnější informace naleznete
v kapitole „Uvedení do provozu:
kontrola 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 naleznete
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 výkonem.
Požadované hodnoty naleznete v
technických údajích.

Kontrola těsnosti plynového
systému
Zkontrolujte těsnost na všech
spojích omýdlováním schváleným
pěnotvorným roztokem nebo pomocí
elektronického analyzátoru, například
na následujících místech:
• kontrolní body;
• šroubové spoje;
• těsnění směšovacího systému atd.
Pojistná zařízení
Zkontrolujte funkčnost a nastavení
všech připojených pojistných zařízení.
Podrobnější informace naleznete
v kapitole „Uvedení do provozu:
kontrola funkčnosti pojistných zařízení”.
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Údržba
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Poruchy

V případě vypnutí kotle se na displeji zobrazí symbol výstražného trojúhelníka (E) a blikající kód poruchy.
Před provedením resetu musí být nejprve nalezena a odstraněna příčina poruchy kotle. Pokud se stav poruchy zobrazí
více než dvakrát v průběhu 6 minut nebo pokud zůstane zobrazen po dobu delší než 6 minut, u kódu poruchy se zobrazí
symbol „3”. V tabulce níže jsou uvedeny všechny možné stavy poruchy, včetně indikace možné příčiny.
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Hodnoty čidel

Teplotní čidlo výstupní vody a spalin (5 kΩ záporný
teplotní koeficient NTC)

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.

Odpor (Ohm)

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

Teplota (°C)

Odpor (Ohm)

Teplotní čidlo teplé užitkové vody, venkovní teploty a sběrače
(1 kΩ kladný teplotní koeficient PTC)

Teplota (°C)
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Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

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

odpovídá následujícím normám:

a je v souladu s pokyny následujících směrnic:
92 / 42 / EHS (Směrnice o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů)
90 / 396 / EHS (Směrnice o spotřebičích plynných paliv)
73 / 23 / EHS (Směrnice o bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí)
89 / 336 / EHS (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)
Tento produkt je označen značkou CE č.:

Ing. G. A. A. Jacobs
Ředitel závodu
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