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Nástěnné kotle typové řady R30 - Technické údaje
Typ
0
Jmenovitý topný výkon (80/60 C)
Jmenovitý topný výkon (40/30 0C)
Jmenovitý tepelný příkon

Spotřeba plynu
3
zemní plyn H (Hi = 10,9 kWh/m )
3
zemní plyn L (Hi = 8,7 kWh/m )
3
kapalný plyn (Hi = 12,8 kWh/kg )

R30/45

R30/65

R30/85

R30/100

R30/120

kW
kW
kW

5,6 – 39,2
6,3 – 43,0
5,8 – 40,0

8,3 – 59,2
9,2 – 65,0
8,6 – 60,7

15,6 – 77,8
17,0 – 85,0
16,0 – 80,0

m3/h
m3/h
kg/h

0,5 – 3,7
0,7 – 4,6
0,5 – 3,1

0,8 – 5,6
1,0 – 7,0
0,7 – 4,7

1,4 – 7,3
1,8 – 9,2
1,3 – 6,3

1,6 – 8,2
2,0 – 10,8
1,4 – 7,1

2,1 – 10,3
2,6 – 12,9
1,8 – 8,8

17/20
25
30/50

17/20
25
30/50

17/20
25
30/50

17/20
25
30/50

17/20
25
30/50

17,6 – 88,2 21,9 – 109,8
19,2 – 96,3 24,0 – 120,0
18,0 – 90 22,5 – 112,4

Připojovací přetlak plynu
H/L (min.) mbar
(max.) mbar
kapalný plyn (max.) mbar
Max. teplota vody
Max. provozní přetlak
Objem vody
Tlaková ztráta (ΔT = 20 °C)
Zbytkový dopravní tlak čerpadla
(ΔT = 20 °C)

°C
bar
3
dm
kPa

90
6
5,1
14

90
6
6,6
20

90
6
8,4
25

90
6
10,3
28

90
6
12,0
30

kPa

26

29

15

24

12

Průměr kouřovodu
D
D1
Průměr přívodu vzduchu
Připojení plynu
G
Připojení vody
W (vnitřní)
W (vnější)
Průměr odvodu kondenzátu

mm
mm

mm

80
80
R¾”
Rp 1”
R 1¼ ”
25

80
80
R¾”
Rp 1”
R 1¼ ”
25

100
100
R¾”
Rp 1”
R 1¼ ”
25

100
100
R¾”
Rp 1”
R 1¼ ”
25

100
100
R¾”
Rp 1”
R 1¼ ”
25

Jmenovité napájecí napětí
Kmitočet
Pojistka

V
Hz
A

230
50
6

230
50
6

230
50
6

230
50
6

230
50
6

W

97

98

123

130

215

W

190
IPX4D

230
IPX4D

255
IPX4D

325
IPX4D

410
IPX4D

kg

45

55

65

80

90

Max. elektrický příkon
(bez čerpadla)
Max. elektrický příkon
(s čerpadlem)
El. krytí
Hmotnost prázdného kotle ±5%
Tabulka 1 Technické údaje kotlů R30
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Rozměry kotlů typové řady R30

Voda

Plyn

Voda

Obr. 1

Rozměry kotlů řady R30

Typy

R30/45

R30/65

R30/85

R30/100

R30/120

B1

mm

120

120

140

140

140

D

mm

80

80

100

100

100

D1

mm

80

80

100

100

100

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

G
L

mm

340

405

510

560

670

L1

mm

74

90

90

90

90

W
Tabulka 2

R 1¼ ” / Rp 1” R 1¼ ” / Rp 1” R 1¼ ” / Rp 1” R 1¼ ” / Rp 1” R 1¼ ” / Rp 1”
Rozměry kotlů řady R30

(Změny vyhrazeny)
Vzhledem k výrobním tolerancím se mohou výše uvedené údaje mírně lišit od skutečnosti.
Podmínky tabulky 1:
• Spotřeba plynu platí pro plyn:
• Kategorie:
• Kategorie kotle:

4

1013 mbar, 15 ºC, suchý.
II2H3P
B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83.
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1 Úvod
1.1

Firma Rendamax
Společnost Rendamax se sídlem v Nizozemsku byla založena v roce 1968. Od té doby
získala celosvětovou pověst v oblasti vývoje, výroby a prodeje speciálních plynových kotlů
pro profesionální použití o výkonovém rozsahu 40 až 1200 kW.
Svou pozici ještě dále posílila fúzí s italskou skupinou MTS, která patří k předním
světovým výrobcům tepelné techniky.
Svou jedinečnou konstrukcí se kotle Rendamax odlišují od jiných tím, že mají:
velmi vysokou celoroční provozní účinnost;
nízký obsah škodlivin ve spalinách (splňují nejpřísnější ekologické předpisy);
nízkou hmotnost a malé rozměry;
dlouhou životnost;
nízkou hladinu hluku;
velký regulační rozsah;
bohatou paletu různých provedení.
Aktivní, tržně orientovaný vývoj umožňuje firmě Rendamax nabízet řešení nejnáročnějších
požadavků na vytápění.

1.2

Prodej
Výrobky firmy Rendamax prodávají ve většině evropských zemí výhradní dovozci, kteří
Vám ochotně poskytnou veškeré požadované informace. Kontakt na nejbližšího
prodejce najdete na obálce této dokumentace. Samozřejmě si také můžete vyhledat
informace na internetové adrese www.rendamax.cz.

1.3

Dokumentace
Tato dokumentace je určena pro:
projektanty;
montážní firmy;
servisní firmy;
provozovatele.
Ve snaze poskytnout těmto cílovým skupinám všechny potřebné informace, sestavila
firma Rendamax z příslušné technické dokumentace příručku, kterou právě držíte v
rukou. Máte-li k ní jakékoli poznámky či připomínky, prosíme Vás, abyste nám je sdělili.
Prodejce (kontakt uveden na obálce) Vám ochotně vyjde vstříc, budete-li požadovat
jakékoli doplňkové informace.
Dokumentace obsahuje:
všeobecný popis;
technické údaje;
informace důležité pro projektování a montáž;
příklady instalací;
pokyny k údržbě.
Ke každému kotli je přiložen návod k obsluze. Kromě toho ho najdete také v této příručce
(kapitola 6).

1.4

Zákaznický servis
Pro uvedení do provozu a servis jsou Vám k dispozici naše autorizovaná servisní
střediska. Kontaktní spojení je uvedeno na obálce této příručky.

1.5

Upozornění
Používání, instalace a údržba výrobků firmy Rendamax musí probíhat vždy v souladu
s parametry, předpisy a normami platnými pro tato zařízení.
Všechny údaje, doporučení a informace zveřejněné firmou Rendamax o jejích výrobcích
jsou podloženy dlouholetým výzkumem a provozními zkušenostmi.
Jelikož není v moci firmy Rendamax jakýmkoli způsobem ovlivnit způsob použití, instalaci
a provoz těchto zařízení, nenese v této oblasti ona ani kterýkoli jiný s ní spojený subjekt
žádnou odpovědnost.
Firma Rendamax si vyhrazuje právo provádět technické změny na kotlích bez
předchozího upozornění. V této souvislosti také firma není povinna provést
příslušné změny na již dodaných výrobcích.
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2

Popis
2.1

Všeobecně
Ekologické nástěnné plynové kotle Rendamax R30 plynule modulují svůj výkon v rozmezí
14 % až 100 % (typy 85, 100 a 120 kW v rozmezí 20% až 100%). Řadu R30 tvoří pět
typů kotlů s výkonovým rozsahem od 43 do 120 kW. Kotle této řady se vyznačují nízkým
obsahem NOx a CO ve spalinách, takže vyhovují nejpřísnějším nárokům na ochranu
životního prostředí.
Kotle řady R30 mají certifikát CE pro všechny státy EU a jsou zaregistrovány pod
identifikačním číslem výrobku 0063BO3192.
Kotle lze dodat jak v otevřeném provedení (kategorie B23), tak v provedení uzavřeném
(kategorie C13, C33, C43, C53, C63 nebo C83).
Kotle se standardně dodávají elektricky propojené, kompletně smontované a
vyzkoušené.
Princip činnosti a konstrukce
Ventilátor s regulovanými otáčkami vhání podle potřeby do kotle vzduch, který je
v příslušném poměru intenzivně promícháván s plynem.
Regulátor teploty porovnává žádanou teplotu otopné vody s její naměřenou hodnotou a
v případě potřeby upraví vysílaným signálem otáčky ventilátoru tak, aby odpovídaly
aktuálnímu požadavku na teplo.
Vytvořená směs vzduchu a plynu prochází cylindrickým hořákem z nerezavějící oceli,
přičemž se spaluje. K předávání tepla dochází ve výměníku tepla sestávajícím ze dvou
částí. První část se nachází přímo u hořáku, druhá, vzdálenější, plní roli kondenzátoru.
Oba výměníky tepla mají podobu hladkých trubek ve tvaru spirály. Výměníky tepla jsou
navzájem propojeny rozdělovači vody. Průtok vody kotlem zajišťuje kotlové čerpadlo. U
typů 45, 65, a 85 je čerpadlo vestavěno v kotli, u typů 100 a 120 je čerpadlo dodáváno
zvlášť jako příslušenství – nutno uvést v objednávce.
V důsledku malého obsahu vody jsou kotle typové řady R30 schopny rychle přizpůsobit
teplotu otopné vody změněným podmínkám, a to aniž by bylo nutno jakkoli omezovat
teplotu vratné vody. Vestavěné čerpadlo zajišťuje, aby kotlem protékalo dostatečné
množství vody. Toto čerpadlo se standardně dodává jako třístupňové (typy 45, 65 a 85).
Možnosti použití
Kotle řady R30 jsou vzhledem ke své konstrukci vhodné pro použití v těchto systémech
vytápění:
s regulací teploty náběhové vody na konstantní hodnotu;
s ekvitermní regulací teploty náběhové vody;
v nízkoteplotním provozu;
s využíváním kondenzačního tepla spalin;
s řízením prostřednictvím DDC techniky (optimalizace provozu budov)
(0 – 5 Vss = -10 °C - +90 °C, viz oddíl Připojovací svorky v kapitole 5.3.2).

Obr. 2 Kotel Rendamax R30
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Obr. 3

2.2

Celkový pohled a konstrukční schéma

Hlavní funkční části
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hrdlo odvodu spalin
Přívod spalovacího vzduchu
Připojení plynu
Výstup náběhové (otopné) vody
Automatický odvzdušňovač
Opláštění
Vstup vratné vody
Čidlo teploty spalin
Ventilátor
Manometr
Automatika hořáku

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Provozní vypínač (I/O)
Odvod kondenzátu
Rám
Blok hořáku / výměníku tepla
Čidlo teploty náběhové vody
Plynový ventil
Difuzor (Venturiho trubice)
Tlumič hluku (typ 45, 65 a 85)
Kotlové čerpadlo (u typu 100 a 120 mimo
kotel)
21 Ovládací panel

2.2.1 Popis hlavních funkčních částí
Kotel tvoří tyto komponenty:
Ventilátor [9]
Úkolem ventilátoru je nasávat spalovací vzduch a zvyšovat jeho tlak. Ventilátor poháněný
stejnosměrným motorem je vybaven vysílačem počtu otáček. Vysílač předává signály
regulátoru, který v případě potřeby upraví počet otáček.
Plynová řada
Nejdůležitějším prvkem plynové řady je plynový ventil [17]. Množství plynu je regulováno
v závislosti na množství vzduchu. To se mění úměrně s počtem otáček ventilátoru.
Plynová řada obsahuje měřicí vsuvku, která se používá k odvzdušňování plynového
potrubí, popř. k měření připojovacího přetlaku plynu.
Blok hořáku / výměníku tepla [15]
Poté, co je směs vzduchu a plynu optimálně promíchána, postupuje přívodním kanálem k
hořáku. V důsledku existujícího přetlaku se směs hořákem protlačí a na jeho povrchu
zapálí.
Výměník má podobu hladkých trubek z ušlechtilé oceli vytvarovaných do spirály.
V podstatě sestává ze dvou částí; první se nachází přímo u plamene hořáku; zde spaliny
předávají vodě větší část své tepelné energie. Druhá část výměníku slouží jako
kondenzátor kouřových plynů (spalin); zde dochází k předávání latentní teplené energie.
Rozdělovače vody z ušlechtilé oceli zajišťují optimální průtok vody výměníkem tepla.
Připojení vody
Hrdlo [4] slouží k připojení náběhové vody, hrdlo [7] k připojení vratné vody. Na náběhové
vodě je instalováno teplotní čidlo [16], které kromě regulace výkonu hořáku monitoruje
také průtok vody kotlem. Toto se děje zároveň se sledováním teploty spalin čidlem [8].
01/11
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Kotlové čerpadlo [20]
Kotlové čerpadlo je u typu 45, 65 a 85 zabudováno na vratné vodě a elektricky připojeno
přímo na příslušné svorky v připojovací skříňce. Čerpadlo pro typ 100 a 120 je dodáváno
zvlášť jako příslušenství a montuje se na připojení vratné vody kotle. Elektrické propojení
je již připraveno. Dodání čerpadla pro R30/100 a R30/120 je třeba uvést v objednávce.
Dopravní tlak čerpadla je dimenzován tak, aby kromě tlakové ztráty kotle byl překonáván
také jistý hydraulický odpor otopné soustavy. Kotle typu 45, 65 a 85 mají třístupňovou
regulaci výkonu čerpadla podle zatížení.
Odvod kondenzátu [13]
Kotel je standardně vybaven sifonem. Naplňování vody do sifonu, umístěného ve spodní
části kotle, je velice snadné.
Rám [14]
Rám představuje nosný prvek, na nějž se osazují jednotlivé komponenty kotle.
Opláštění [6]
Opláštění kotle lze bez problémů sejmout vcelku. Stačí uvolnit osm šroubů na vrchní a
spodní straně.
Elektrická část
Zahrnuje regulaci a zabezpečovací prvky kotle. Připojovací svorky se nacházejí
v uzavřené skříňce umístěné za ovládacím panelem [21]. Po uvolnění šroubu na
ovládacím panelu lze panel vyklopit o 90° a získat tak přístup k elektrické části, aniž by
bylo nutno snímat opláštění kotle.
2.3

Regulace
Při požadavku na teplo se uvede hořák do chodu. Potřeba tepelné energie vzniká:
- je-li naměřená teplota náběhové vody nižší než její žádaná hodnota;
- otočením voliče provozního režimu do polohy „Servisní provoz“ jI nebo jII;
- nezávisle na nastaveném provozním režimu (i, q, F , jI nebo jII), pokud byla
aktivována protimrazová ochrana.
Integrovaný regulátor teploty upravuje změnou počtu otáček ventilátoru výkon kotle tak,
aby byla dosažena a konstantně udržována požadovaná teplota. V závislosti na množství
vzduchu, který přivádí ventilátor, se přimíchává potřebné množství plynu. Tímto
způsobem je výkon kotle plynule modulován a přesně přizpůsobován požadavkům na
dodávku tepla. Překročí-li teplota náběhové vody žádanou hodnotu včetně nastavené
hystereze, kotel se odstaví z provozu. Jakmile teplota náběhové vody klesne pod
žádanou hodnotu, kotel se opět zapne.

2.4

Zabezpečovací prvky
Kotel je vybaven mj. těmito zabezpečovacími zařízeními:
kontrolou teploty prostřednictvím
- bezpečnostního termostatu (STW);
- havarijního termostatu (STB);
protimrazovou ochranou;
pomocí čidla venkovní teploty klesne-li venkovní teplota pod 0 °C, nebo teplota
náběhové vody pod 5 °C, popř. teplota TUV pod 10 °C.
kontrolou plamene hořáku měřením ionizačního proudu;
kontrolou počtu otáček ventilátoru;
kontrolou teploty spalin;
kontrolou průtoku vody prostřednictvím čidla teploty náběhové vody a čidla teploty
spalin.
Je-li kterékoli z těchto zabezpečovacích zařízení aktivováno, kotel přepne do blokující
poruchy, popř. blokující poruchy vázané resetem a odstaví se z provozu. U blokujících
poruch vázaných resetem lze kotel opět nastartovat resetovacím tlačítkem až po
odstranění příčiny poruchy.
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Bezpečnost
Předpisy pro instalaci
Než přikročíte k instalaci kotle, pečlivě si prostudujte příslušné předpisy.
Kotel smí instalovat pouze autorizovaný odborník podle platných norem a předpisů.
Kotel je určen výhradně pro použití v systémech ústředního vytápění s maximální
teplotou otopné vody 90 °C.
Výslovně zdůrazňujeme, že tyto montážní předpisy jsou zamýšleny pouze jako doplněk
k výše zmíněným normám a předpisům a že výše zmíněné normy a předpisy mají
přednost před informacemi uvedenými v této technické dokumentaci.
Použité symboly
Pokyny, které mají zásadní význam pro řádné fungování zařízení.
Nerespektování takto označených upozornění a z toho plynoucí chyby obsluhy mohou
vést k vážnému poškození zařízení, zranění osob nebo škodám na životním prostředí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Užitečné rady a upozornění
Údržba
Práce na elektrické části zařízení smí provádět výhradně autorizovaný odborník při
dodržování elektrotechnických směrnic, předpisů a norem.
Práce na plynové a hydraulické části smějí provádět výhradně kvalifikovaní odborníci při
dodržování bezpečnostních předpisů pro plynová zařízení.
Zabraňte neoprávněným osobám v přístupu do prostoru, kde je kotel instalován.
Nepokládejte na kotel žádné předměty. Vzhledem k nebezpečí popálenin dbejte, abyste
nepřišli do kontaktu s připojením otopného systému.
Před každou opravou nebo údržbou přerušte elektrické napájení kotle a uzavřete kohout
na přívodu plynu.
Po dokončení opravy nebo údržby zkontrolujte těsnost celého zařízení.
Jako doplněk k informacím uvedeným v této technické dokumentaci je třeba v zájmu
předcházení úrazům dodržovat také všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Opláštění
kotle musí být vždy kompletní. Smí se sejmout pouze při opravách a údržbě. Poté se musí
opět namontovat zpět na kotel.
Zabezpečovací zařízení
Kotel se nesmí zapnout v případě, je-li odstraněno opláštění nebo jsou-li zabezpečovací
zařízení vyřazena z provozu.
Nálepky s pokyny a výstrahami
Žádná z nálepek s pokyny a výstrahami, které jsou umístěny na kotli, nesmí být
odstraněna ani zakryta. Nálepky musí být vždy dobře viditelné.
Každou poškozenou nebo nečitelnou nálepku s pokyny a výstrahami okamžitě nahraďte
novou.
Technické změny
Provádění technických změn na kotli je možné pouze po předchozím písemném souhlasu
jeho výrobce.
Nebezpečí výbuchu
Při práci v blízkosti kotle dodržujte platné předpisy pro práci v prostředí s nebezepečím
výbuchu.
Instalace
Kotel smí instalovat pouze autorizovaný odborník podle platných norem a předpisů.
Důsledně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
Obsluha
V případě úniku plynu netěsností je třeba vypnout kotel a uzavřít přívod plynu. Otevřete
dveře i okna a informujte příslušná místa.
Při opětovném uvádění do provozu postupujte výhradně podle provozního návodu.
Technické údaje
Údaje předepsané v této technické dokumentaci je nutno dodržovat.
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4

Dodávka a přeprava
4.1

Dodávka
Kotle se standardně dodávají kompletně smontované, vyzkoušené a zabalené. Po
dodání zkontrolujte, zda kotel není poškozen. Zkontrolujte rovněž, zda dodávka souhlasí
s Vaší objednávkou.

4.2

Balení
Kotel se dodává na paletě zabalený do kartonu. U typů 45, 65, 85 a 100 smějí být
maximálně 2 kartony na sobě. Kartony s typem 120 se nesmějí pokládat na sebe.

4.3

Přeprava
Při přepravě berte v úvahu rozměry a hmotnost kotle.
Karton odstraňte až po dodání kotle na místo instalace. Případně demontujte opláštění
ještě před přepravou, chcete-li předejít jeho poškození.
Manipulace
Lyžiny paletového nebo vysokozdvižného vozíku je možné zasunout pod paletu z boku
nebo z přední strany kotle.
Průchod dveřmi
Rozměry kotle jsou zvoleny tak, aby všechny typy po sejmutí opláštění prošly dveřmi
širokými 60 cm.
Osazení na místo
Kotel vyrovnaný do svislé polohy zavěste za použití přiložené montážní lišty na stěnu,
která musí být dostatečně únosná. Součástí dodávky je také šablona s vyznačenou
polohou upevňovacích vývrtů.
Ochrana proti zamrznutí
Není-li kotel v zimě v provozu, hrozí mu nebezpečí zamrznutí. Proto z něj vypusťte vodu.

5

Instalace
5.1

Předpisy
Kotel smí instalovat pouze autorizovaný odborník podle platných norem a předpisů.
Uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný servis firmy Rendamax.

5.2

Umístění kotle

5.2.1 Všeobecně
Kotel je konstruován tak, aby ztráty sáláním do okolí byly zanedbatelné.
Vzhledem k nízké hlučnosti kotle není zapotřebí žádná další zvuková izolace
prostoru, v němž je instalován.
Díky své konstrukci se kotel vyznačuje minimálními nároky na prostor.
Možnosti jeho použití rozšiřuje skutečnost, že se standardně dodává v uzavřeném
provedení (viz kapitola 5.3.4).

5.2.2 Osazení na místo instalace
Pro optimální osazení kotle musí být splněny tyto podmínky:
Kotel musí být umístěn v prostoru, kde teplota neklesá pod bod mrazu, a to kvůli
možnému zamrznutí odtoku kondenzátu. Dojde-li k přílišnému poklesu teploty otopné
vody, aktivuje se vestavěný termostat protimrazové ochrany.
Přímo na kotel nesmí proudit studený vzduch.
K provádění údržby a oprav musí být okolo kotle k dispozici dostatečně velký
obslužný prostor.
Doporučené minimální vzdálenosti:
1000 mm před kotlem (volný průchod);
400 mm nad kotlem;
250 mm pod kotlem.
Jelikož všechny komponenty kotle jsou přístupné z přední strany, není po stranách
zapotřebí žádný volný prostor. Přesto však doporučujeme ponechat odstup zhruba 100
mm, protože se tím usnadní manipulace s pláštěm kotle.

10

01/11

5.2.3 Větrání prostoru s instalovaným kotlem
Pro uspořádání a dimenzování otvorů pro přívod a odvod větracího vzduchu jsou
rozhodující místní stavebně technické normy a předpisy platné pro plynové hořáky
s ventilátorem.
Obecně platí tyto směrné hodnoty:
celkový topný výkon do 50 kW = 300 cm2
každý další kW jmenovitého topného výkonu = 2,5 cm2.
U přívodních otvorů opatřených mřížkou musí být světlý průřez o 20 % větší. Rozměr
delší strany nesmí být více než 1,5krát větší než rozměr strany kratší.
Otvory pro odvod větracího vzduchu musí být dimenzovány podle platných norem a
předpisů. Pro dobré fungování plynového topeniště je důležitý vyvážený přívod a odvod
větracího vzduchu.
V případě potřeby je nutno otvory opatřit vodicími plechy.

5.3

Připojení kotle

5.3.1 Připojení plynu
Připojení plynu smí provést pouze autorizovaný odborník podle platných norem a
předpisů.
Přívodní plynové potrubí musí být v prostoru instalace kotle vybaveno pojistným
uzavíracím ventilem aktivovaným od čidla teploty.
Připojovací hrdlo plynu se nachází na spodní straně kotle.
Připojovací přetlak plynu musí být regulátorem tlaku redukován na 25 mbar u zemního
plynu a na 50 mbar u propanu.
Minimální připojovací přetlak při plném výkonu nesmí u zemního plynu H nikdy klesnout
pod 17 mbar a u zemního plynu L pod 20 mbar.
Pro zajištění spolehlivého fungování plynového ventilu doporučujeme zabudovat do
přívodního plynového potrubí filtr. Tento filtr je možné jako příslušenství objednat spolu
s kotlem.

5.3.2 Elektrické připojení
Veškerá připojení v elektrické části musí být provedena podle platných norem a předpisů.
Kotel je kompletně elektricky propojený podle schématu zapojení, které tvoří součást
dodávky. Připojovací svorky se nacházejí v prostoru za ovládacím panelem. Ovládací
panel je možné po uvolnění pojistného šroubu odklopit. Kabelové průchodky pro
připojení vodičů (napájecí a ovládací vedení) se nacházejí na spodní straně kotle.

Obr. 4

Elektrické připojení u kotle R30

Kotel je ze sítě napájen napětím 230 V/50 Hz přiváděným na svorku L1-N-PE. Jiná
připojení jsou přípustná pouze za předpokladu použití oddělovacího transformátoru. Kotel
01/11
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je fázově citlivý. Zapíná se, popř. vypíná provozním vypínačem I/O umístěným na
ovládacím panelu.
V prostoru instalace kotle musí být do obvodu elektrického napájení kotle zapojen hlavní
vícepólový vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, kterým se před údržbou
nebo v případě havárie celý kotel (prostřednictvím relé kotlového čerpadla) odpojuje ze
sítě.
Aby nedocházelo k poruchám následkem působení indukce, statické elektřiny nebo
vysokofrekvenčních signálů, je nutné pro nízkonapěťovu část a pro regulační signály
použít mezi kotlem a externími rozváděči stíněné kabely.
Regulace a možnosti jejího rozšíření
Kotel je standardně vybaven spojitou regulací teploty. Ke kotli je možné připojit rovněž
cizí regulaci se signálem 0 – 5 Vss. Ke standardní výbavě patří také možnost
přednostního ohřevu TUV. Jako volitelné příslušenství je možné použít další tři doplňky:
Ovládací modul BME
Jde o ekvitermní regulátor nabízející tyto funkce:
programování tří topných cyklů s příslušnými teplotami;
nastavitelný noční útlum teploty;
dva týdenní programy vytápění volitelně;
přípravu TUV s přednostním ohřevem ve dvou topných cyklech;
jednorázový ohřev TUV během nočního útlumu teploty;
automatické upravování topné křivky;
regulaci prostorové teploty s vlivem nebo bez vlivu venkovní teploty;
interní nebo externí čidlo prostorové teploty;
nastavitelný vliv čidla prostorové teploty;
korekci čidla prostorové teploty;
nastavitelné zpoždění vlivu venkovní teploty v rozmezí 0 – 3 hodin;
prázdninový program;
protimrazovou ochranu aktivovanou od venkovní nebo prostorové teploty;
spínání telefonem;
optimalizaci vytápění na základě prostorové nebo venkovní teploty s možností
maximálního předsunutí začátku topného provozu;
ochranu proti bakteriím Legionella (65 °C);
možnost eliminovat vliv interního prostorového čidla;
dvoužilové propojení (na sběrnici SCOM);
displej zobrazující v šesti jazycích;
externí ovládání prostřednictvím obslužného modulu KM628 se zobrazováním
provozních režimů, provozních hodin, počtu startů, stupně modulace a teplot.
Regulátor otopných okruhů E6.1111
Tímto modulem je možné ekvitermně regulovat dva otopné okruhy a také okruh přípravy
TUV, kde lze zadávat dvě různé hodnoty. Nastavení se provádějí pro každý okruh
zvlášť.
Regulátor E6 může být doplněn jedním modulem dálkového ovládání (BM) na každý
otopný okruh. Kotel je ovládán nepřímo ekvitermně.
Kromě toho jsou k dispozici ještě tyto funkce:
možnost nastavovat max. teplotu náběhové vody pro každý otopný okruh zvlášť;
možnost paralelního posunu topné křivky s cílem dosáhnout požadované teploty
náběhové vody;
časové řízení cirkulačního čerpadla TUV;
ochrana čerpadla proti zadření;
přijímač dálkového signálu pro interní hodiny;
komunikace po sběrnici CAN;
integrovaný test relé a čidel;
možnost použití v autonomním provozním režimu.
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Kaskádový regulátor KKM
Může spínat až osm kotlů v kaskádě a uvolňovat k provozu další doplňkově spínaný
kotel. Jinak tento regulátor disponuje stejnými funkcemi jako regulátor otopných okruhů
E6.111.
Připojovací svorky
Svorka
Popis

L1-N-PE

Napájení kotle ze sítě, jištění pojistkou 6 A. Případně použité jističe musí
mít vypínací charakteristiku C.
1-3
Vstup blokující poruchy vázané resetem (230 Vst, 1 A). Přeruší-li se
propojení mezi těmito dvěma svorkami, je aktivována funkce odpojení
v případě poruchy. Poruchu je třeba potvrdit resetovacím tlačítkem.
4-5
Uvolnění kotle (230 V). Po propojení těchto svorek se kotel přepne
z pohotovostního režimu do režimu provozního a při požadavku na teplo
může být spuštěn. Tyto svorky lze použít rovněž pro funkci termostatu
kotle. Přeruší-li se propojení mezi těmito svorkami, kotel se přepne do
pohotovostního režimu, avšak funkce přípravy TUV zůstane zachována.
6-7
Na tyto svorky lze připojit čidlo teploty TUV. Po přivedení napájecího
napětí je toto čidlo automaticky identifikováno automatikou hořáku.
Hodnota měřená tímto čidlem se využívá při regulaci teploty TUV.
8-9
Externě nastavovaná teplota náběhové vody. Na těchto svorkách je
možné nabízet analogový signál 0 – 5 Vss (+10 °C - +90 °C). Při napětí
nižším než 1 Vss dojde k přepnutí na interně nastavovanou teplotu
náběhové vody (nastavuje se parametrem P1).
10-11
Připojení na sběrnici SCOM (pozor na polaritu) svorka 10 je “–“, svorka
11 je “+“.
ST 1.1-1.2
Na tyto svorky lze připojit signalizaci provozu (230 Vst, 1 A, NO). Provoz
přestane být signalizován, pokud se v průběhu 6 minut vyskytnou více
než dvě stejné poruchy (kromě kódu poruchy se na displeji zobrazí ještě
„3“), nebo trvá-li porucha déle než 6 minut.
ST 2.1-2.2
Na tyto svorky lze připojit čidlo venkovní teploty. Po přivedení napájecího
napětí je toto čidlo automaticky identifikováno automatikou hořáku.
Hodnotu měřenou tímto čidlem přebírá termostat protimrazové ochrany a
v závislosti na ní pak ekvitermně reguluje teplotu náběhové vody.
ST 9.3-9.4
Vstup blokující poruchy (230 Vst, 1 A). Přeruší-li se propojení mezi těmito
svorkami, kotel se zablokuje a odstaví z provozu, a to až do doby, kdy je
propojení opět obnoveno.
Pozor! Trvá-li tato situace déle než 6 minut nebo vyskytnou-li se
v průběhu 6 minut více než dvě poruchy, zůstává kotel zablokován a
odstaven z provozu až do doby, kdy je propojení opět obnoveno, a
to stisknutím resetovacího tlačítka.
ST11.1-11.2 Ovládání nabíjecího čerpadla TUV (230 Vst, 1 A), přičemž svorka 11.2 je
fáze (L-) a svorka 11.1 nulovací vodič (N).

5.3.3 Připojení okruhu vytápění
Doporučujeme zajistit přívody náběhové i vratné vody třmeny. Předejde se tím případným
škodám způsobeným vlastní hmotností potrubí a také se ulehčí údržba.
Kotle R30 patří do kategorie kotlů s nuceným průtokem a nehodí se proto k zabudování
do otevřených nebo beztlakých otopných soustav. V takových případech je třeba použít
(deskový) výměník tepla, kterým se soustavy oddělí.
Dopravní tlak čerpadla je dimenzován tak, aby kromě tlakové ztráty kotle byl překonáván
také jistý hydraulický odpor otopné soustavy.
Doporučujeme instalovat do potrubí náběhové i vratné vody ruční uzavírací ventily.
S cílem ještě více omezit tepelné ztráty v klidovém stavu se někdy do potrubí náběhové
nebo vratné vody montuje uzavírací ventil s motorickým pohonem, případně mechanický
zpětný ventil. Tepelné ztráty v klidovém stavu lze kromě toho snížit také spínáním kotle
prostřednictvím ovládacích svorek „Uvolnění kotle“.
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5.3.4 Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin
5.3.4.1 Možnosti připojení
U kotlů je možné volit mezi provedením nezávislým na vzduchu z prostoru instalace a
provedením na vzduchu z prostoru instalace závislým. Kromě toho lze standardně
dodávané excentrické připojení jednoduše upravit na připojení koncentrické.
Systém pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin smí instalovat pouze
autorizovaná firma podle platných norem a předpisů.
Rozdělení kotlů podle způsobu odvodu spalin (klasifikace dle směrnice CE):
Typ B23:
Otevřené provedení bez přerušovače tahu, provoz závislý na vzduchu z prostoru
instalace, odvod spalin nad střechu.
Typ C13:
Uzavřené provedení, připojení na kombinovaný průchod venkovní stěnou.
TypC33:
Uzavřené provedení, připojení na kombinovaný průchod střechou.
Typ C43:
Uzavřené provedení v kaskádě, připojení na společné vedení pro přívod spalovacího
vzduchu a odvod spalin (systém CLV).
Typ C53:
Uzavřené provedení, připojení na samostatné vedení pro přívod spalovacího vzduchu
a samostatné vedení pro odvod spalin, se zaústěním do různých oblastí tlaku.
Typ C63:
Uzavřené provedení, na trhu nabízen bez příslušného montážního materiálu pro
připojení a/nebo zaústění.
Typ C83:
Uzavřené provedení, připojení na společné vedení pro přívod spalovacího vzduchu a
odvod spalin (systém CLV)).

5.3.4.2

Kanál pro přívod spalovacího vzduchu

Kanál pro přívod spalovacího vzduchu může být proveden jako jednoplášťový tuhý, nebo
pružný, a to z:
plastu
hliníku
nerezavějící oceli.
U pružných materiálů pozor na vyšší tlakové ztráty.
Pozor na tvoření kondenzátu při nasávání studeného vzduchu.
Typ

R30/45
R30/65
R30/85
R30/100
R30/120

Průměr kanálu pro přívod
spalovacího vzduchu D1
(mm)
80
80
100
100
100

Tabulka 3 Průměr kanálu pro přívod spalovacího vzduchu

Kanál pro přívod spalovacího vzduchu se připojuje na horní straně kotle. Tento kanál
musí být proveden vzduchotěsně, aby nedocházelo k nasávání „falešného vzduchu“.
Vodorovné části kanálu pro přívod spalovacího vzduchu se musí svažovat směrem,
odkud proudí vzduch.
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5.3.4.3 Odvod spalin
Kanál pro odvod spalin může být proveden jako jednoplášťový tuhý, nebo pružný, a to z:
plastu
hliníku
nerezavějící oceli.
U pružných materiálů pozor na vyšší tlakové ztráty.
Typ

Průměr kanálu pro odvod spalin D
(mm)

R30/45
R30/65
R30/85
R30/100
R30/120

80
80
100
100
100

Tabulka 4 Průměr kanálu pro odvod spalin

Odtahové hrdlo se nachází na horní straně kotle a je konstruováno pro přímé připojení
systému pro odtah spalin odolného proti korozi.
U potrubí pro odvod spalin musí být zajištěna vzduchotěsnost i vodotěsnost všech svarů
a spojů, v opačném případě je nutno použít bezešvé trubky.
Vodorovné části spalinového potrubí musí být montovány ve spádu směrem ke kotli
(minimálně 5 cm na 1 m).
Vzhledem k vysoké účinnosti se může v komíně tvořit kondenzát i při vysokých teplotách
vody.
Potrubí pro odvod kondenzátu musí být stále volně průtočné!
Přímé připojení na zděný komín není přípustné.
V následující tabulce jsou uvedeny parametry spalin u jednotlivých typů kotlů.

Typ

R30/45
R30/65
R30/85
R30/100
R30/120

Teplota spalin
při plném výkonu
kotle
°C

Množství spalin při
plném výkonu
kotle
kg/s
m3/h

70
70
70
70
70

74
113
149
168
209

0,020
0,031
0,041
0,046
0,058

Max. rezerva
přetlaku
mbar
1,4
1,4
1,4
1,4
2,0

Tabulka 5 Parametry spalin
Výkon kotle 100 %
Teplota náběhové vody 80 °C
Teplota vratné vody 60 °C

5.3.4.4

Komín

Výška komína
Jelikož je kotel vybaven „předsměšovacím hořákem“ s ventilátorem, vytváří se v kotli
určitý přetlak, který je potřebný k překonávání tlakové ztráty hořáku, výměníku tepla a
případného protitlaku v komíně.
Protitlak vně kotle závisí na:
a. tlakové ztrátě potrubí pro odvod spalin;
b. míře ochlazení spalin;
c. tlakové ztrátě na vyústění komína.
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Míra ochlazení spalin závisí na:
a. součiniteli prostupu tepla komína a izolaci potrubí pro odvod spalin;
b. teplotě okolí;
c. vyústění komína.
Kotel typu 45, 65, 85 a 100 dává systému pro odtah spalin k dispozici maximální rezervu
přetlaku cca 1,4 mbar / 140 Pa, u typu 120 rezervu přetlaku 2,0 mbar / 200 Pa.
Výpočet výšky komína
Pro výpočet a kontrolu vnitřního průměru systému pro odvod spalin odkazujeme na platné
normy a předpisy.
Typ

R30/45

Výška komína v m
Průměr
70 mm

Průměr
80 mm

18

40*

R30/65

Průměr
90 mm

Průměr
100 mm

39

67

18

12*

R30/85

Průměr
110 mm

Průměr
130 mm

32*

70

R30/100

22*

40

80

R30/120

35*

38

72

Tabulka 6 Maximální přípustná výška komína
Shora uvedené výšky komína jsou zaokrouhleny směrem dolů.
* Průměr hrdla odvodu spalin na kotli

Maximální přípustná výška komína v metrech hladké přímé trubky u kotlů v otevřeném
provedení. U kotlů v uzavřeném provedení platí tyto hodnoty dohromady pro komín i kanál
přívodu spalovacího vzduchu.
Ztráta výšky komína při použití tvarovaných komínových prvků vyjádřená v metrech přímé
trubky. O celkovou ztrátu by se měla snížit maximální výška komína uvedená v předchozí
tabulce.
Typ
R30/45
R30/65

R30/85

R30/100

R30/120

Průměr
v mm

Oblouk 90°
R/D = 0,5

Oblouk 90°
R/D = 1

Oblouk 45°
R/D = 0,5

T-kus

70
80*
80*
90
100
90
100*
110
100*
110
130
100*
110
130

3,5
4,0
4,0
4,5
4,9
4,5
4,9
5,4
4,9
5,4
6,2
4,9
5,4
6,2

1,4
1,5
1,5
1,7
1,8
1,7
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
1,8
2,0
2,2

1,1
1,2
1,2
1,3
1,4
1,3
1,4
1,5
1,4
1,5
1,6
1,4
1,5
1,6

4,0
4,0
4,0
4,5
5,4
4,5
4,9
5,4
4,9
5,4
6,0
4,9
5,4
6,0

Tabulka 7 Ztráty výšky komína v metrech přímé trubky
* Průměr hrdla odvodu spalin na kotli

Délka koncentrických vedení pro odvod spalin nesmí překročit následujcí hodnoty (bez
průchodu střechou).
Typ

Průměr
v mm

Maximální délka přímé trubky v m
Počet oblouků 90°
2
4
6

R30/45

80/80 - 80/125

17

14

12

R30/65

80/80 - 80/125

4

3

1

R30/85

100/100 - 100/150

16

14

13

R30/100

100/100 - 100/150

9

7

5

R30/120

100/100 - 100/150

10

8

6

Tabulka 8 Maximální délka přímé trubky

16

01/11

5.3.5 Odvod kondenzátu
Jelikož kouřové plyny kondenzují, je třeba vytvořený kondenzát někam odvádět.
Kondenzát je možno odvést přímo do kanalizační sítě. Pokud přímé napojení na
kanalizaci není k dispozici, lze použít záchytnou nádrž s čerpadlem a hlídačem hladiny,
s jejichž pomocí se kondenzát do kanalizace přečerpává. Vzhledem k hodnotám kyselosti
kondenzátu by potrubí určené pro jeho odvod mělo být vyrobeno vždy výhradně z plastu.
Po namontování naplňte sifon vodou – jeho spodní část lze snadno odšroubovat.
Zajistěte, aby propojení mezi kanalizační sítí a sifonem kotle bylo otevřené. Svod
kondenzátu do okapového žlabu není vzhledem k nebezpečí zamrznutí přípustný.

5.4

Hydraulika

5.4.1 Proudění vody
5.4.1.1

Proudění a odpor

Zásadně musí být zajištěn minimální objemový průtok vody kotlem. Nesmějí ho nijak
omezovat použité uzavírací a zpětné armatury ani soustavy, u nichž je na společný
potrubní rozvod připojeno více kotlů.
ΔT = 20 K

Typ

Parametry čerpadla
Čerpadlo WILO

Jmenovitý
průtok
Q

Tlaková
ztráta kotle

Stupeň Dopravní Zbytkový Max.
otáček
tlak
dopravní příkon
při Q
tlak při Q
*

m3/h

kPa

PWM/3C

kPa

kPa

W

R30/45

1,68

14

RS 25/6 PWM 3/C

max.

40

26

93

R30/65

2,57

20

RS 25/7 PWM 3/C

max.

49

29

132

R30/85

3,38

25

RS 25/7 PWM 3/C

max.

40

15

132

R30/100

3,78

28

TOP-S 30/7

3

52

24

195

R30/120

4,70

30

TOP-S 30/7

3

42

12

195

Tabulka 9 Průtok vody a parametry čerpadla u kotlů řady R30
Maximální příkon čerpadla při 3. stupni otáček

Kotel je standardně vybaven spínáním čerpadla. Při uvolnění kotle k provozu se čerpadlo
zapne. Po vypnutí hořáku čerpadlo ještě několik minut běží. Tato doba doběhu je
nastavitelná. Standardně činí 2 minuty.

5.4.1.2 Charakteristiky čerpadel
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Obr. 5 Charakteristiky čerpadel

5.4.1.3 Uzavírací šoupátka
Doporučujeme instalovat do potrubí náběhové i vratné vody uzavírací šoupátka.

5.4.1.4 Zpětné klapky
Je možné použít mechanické zpětné ventily. Jejich zabudováním lze předejít
hydraulickému zkratu, kdy voda cirkuluje přes vypnutý kotel.

5.4.1.5

Sledování průtoku vody

Kotel je vybaven sledováním průtoku vody. Čidlo teploty náběhové vody a čidlo teploty
spalin zareagují, je-li průtok vody příliš malý.

5.4.2 Tlak vody
5.4.2.1

Provozní přetlak

Při maximální teplotě náběhové vody 90 °C a minimálním objemovém průtoku, kdy ΔT =
20 K, musí být minimální provozní přetlak vyšší než 1,5 bar. Provozní přetlak se musí
měřit v době, kdy je čerpadlo odstaveno z provozu. Je-li hodnota naměřeného
provozního přetlaku nižší, je nutno upravit maximální teplotu náběhové vody.
Minimální provozní přetlak
bar
> 1,5
> 1,0
Tabulka 12

Teplota náběhové vody
°C
90
80

Minimální provozní přetlak při jmenovitém průtoku Q

5.4.2.2 Expanzní nádoba kotle
Expanzní nádobu kotle doporučujeme zabudovat na potrubí vratné vody mezi kotel a
uzavírací šoupátko kotle.

5.4.2.3 Expanzní nádoba otopného okruhu
Velikost této expanzní nádoby závisí na množství vody v otopném okruhu. Doporučujeme
umístit tuto nádobu v neutrálním bodě (uprostřed) beztlakého rozdělovače.

5.4.2.4 Sledování tlaku vody
Jako volitelné příslušenství je možno dodat pojistný ventil.

5.4.3 Teplota náběhové vody
Teplotu náběhové vody lze nastavit maximálně na 90 °C. Toto nastavení má blokující
funkci. Dosáhne-li teplota 97 °C, zasáhne bezpečnostní termostat, který kotel odepne a
automaticky ho opět nezapne, když teplota náběhové vody klesne pod nastavenou
maximální hodnotu.
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5.4.4 Kvalita vody
Složení a kvalita vody má přímý vliv na výkon celé otopné soustavy i na životnost kotle.
Nevhodné použití chemikálií, změkčovačů vody, látek vázajících kyslík, přivzdušňovacích
a odvzdušňovacích ventilů nebo vodních filtrů zvyšuje riziko poruch.
Korozivní částice určitých přísad mohou být příčinou vzniku netěsností v systému;
usazování nečistot zpravidla vede k poškození tepelného výměníku kotle.
Pokud jde o tvrdost vody, je třeba rozlišovat mezi:
a Přechodnou tvrdostí, označovanou také jako karbonátová tvrdost. Usazeniny se tvoří
při vyšších teplotách a lze je bez problémů odstranit.
b Trvalou tvrdostí. Minerály z vody (např. síran vápenatý) se usazují na místech s velmi
vysokou povrchovou teplotou.
Tvrdost vody se označuje v „německých stupních“ (°d) a voda se pak člení takto:
cca 0 – 3 °d
Velmi měkká
Měkká
cca 3 – 9 °d
cca 9 – 14 °d
Středně tvrdá
Tvrdá a velmi tvrdá
více než 14 °d
Otopná soustava musí být naplněna měkkou až středně tvrdou vodou,
tzn. vodou s tvrdostí nepřevyšující 14 °d při teplotě náběhové vody 80 °C a ΔT = 20
K.
Před dopuštěním vody do soustavy je bezpodmínečně nutné určit její tvrdost a složení. U
větších soustav bývá kotel zpravidla v provozu již během jejich budování. Postupně se
připojují další okruhy, což je opět spojeno s doplňováním čerstvé vody. Také se stává,
že kvůli netěsnostem je nutné okruhy demontovat, opravit a znovu naplnit vodou. Za
těchto okolností běží často jediný provozovaný kotel na plný výkon, čímž zase vzniká
riziko tvorby kotelního kamene.
Z těchto důvodů musí být doplňovaná voda změkčená. Pro zajištění řádného fungování
kotle i otopného okruhu doporučujeme používat změkčovače vody.
V „mrtvých zónách“ soustavy se mohou tvořit větší kapsy plynu nejrůznějšího složení
(vedle kyslíku a dusíku byly prokázány např. i vodík a metan).
Kyslík podporuje korozi. Korozivní částice vytvářejí spolu s ostatními nečistotami kalové
usazeniny (magnetit), které dále opět vlivem kyslíku způsobují bodovou korozi.
Doporučujeme proto použít odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačem (viz
použití termohydraulických rozdělovačů).
Obsah chloridů nesmí překročit hodnotu 200 mg/l. Pokud by tento případ nastal, je třeba
zjistit, proč tomu tak je.
Obsah chloridů v doplňované vodě je třeba porovnat s jejich obsahem v otopné vodě.
Je-li obsah chloridů v otopné vodě mnohem vyšší, poukazuje to na houstnutí za
předpokladu, že do vody byly přidány látky obsahující chloridy. Pokud je obsah chloridů
velmi vysoký, stává se voda agresivnější (mj. v důsledku špatně regenerujícího
změkčovače vody). Soustavu je nutno propláchnout a opět naplnit vodou s nízkým
obsahem chloridů.
Aby se zabránilo zbytečnému poškozování a ucpávání soustavy nečistotami, které se
v ní
nacházejí,
doporučujeme
použít
filtrační
systém
s velikostí
ok
100 mikronů. Filtr by se měl instalovat vždy do potrubí vratné vody sekundárního
(otopného) okruhu.
V zájmu zajištění bezvadného fungování otopné soustavy a její dlouhé životnosti je třeba
znečisťující a korozivní částice odstraňovat spolehlivým filtračním systémem (viz použití
termohydraulických rozdělovačů).
Analýza vody v otopné soustavě a čištění filtrů tvoří součást pravidelných servisních
prohlídek.
Pokud byste chtěli do vody přidávat chemikálie (např. inhibitory), musíte o tom předem
informovat dodavatele Vašeho kotle Rendamax. Pracovníci zastoupení firmy Vám
ochotně poradí i ve věci filtračních systémů a dalšího příslušenství.
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6

Návod k obsluze
6.1

Funkce
Ventilátor s plynulou regulací otáček přivádí spalovací vzduch. Následkem podtlaku
vznikajícího v difuzoru je podle seřízení šroubu nulového bodu na plynovém ventilu
dodáváno potřebné množství plynu. Plyn a vzduch se v difuzoru optimálně promísí. Tato
směs se pak přímo na hořáku zapálí. Ventilátor zajišťuje rovněž odtah spalin. Kotel nemá
žádná omezení ohledně teploty vratné vody. Je-li teplota vratné vody příliš nízká, tvoří se
kondenzát, který je odváděn zařízením určeným k tomuto účelu.

6.2

Regulace
Podle požadavku na teplo regulace skokově zapíná a vypíná hořák mezi 0 % a 14 %
výkonu, poté v rozmezí 14 % až 100 % výkon kotle plynule moduluje, to platí pro typy 45,
65. U typů 85, 100 a 120 kotel moduluje mezi 20% až 100% výkonu.

6.3

Modul pro ovládání a regulaci kotle
Sklopný kryt modulu zavřen

Sklopný kryt modulu otevřen

Obr. 17 Modul pro ovládání a regulaci kotle

1

Provozní režim
i pohotovostní
q automatický
F letní
j servisní
2 Volič provozního režimu
3 Signalizace poruchy
4 Teplota náběhové vody
5 Kód poruchy (blikající)
6 Stav otopného okruhu
C noční provoz
B denní provoz (otopný
okruh uvolněn)
B (blikající) hořák ZAP
7 Servisní režim
jI servisní provoz
minimální výkon hořáku
(P17)
jII servisní provoz
maximální výkon hořáku
(P19)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Zobrazení parametrů
P1 Teplota náběhové vody
aktuální / nastavení
P2 Teplota TUV
aktuální /nastavení
*P3 Žádaná teplota náběhové
vody
P5 Aktuální venkovní teplota
P6 Aktuální teplota spalin
P9 Aktuální výkon hořáku
P10 Heslo
Optické rozhraní
Resetovací / programovací tlačítko
Kontrolka resetu poruch
Volič nastavení parametrů
Symboly provozních stavů výstupy
Příslušná aktuální měřená hodnota
Zobrazení kódu poruchy /
nastaveného parametru
Symboly provozních stavů - vstupy

*P3 Požadovaný výkon
(u kaskádového regulátoru KKM)
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Funkce ovládání (sklopný kryt modulu zavřen)
Je-li sklopný kryt zavřen, lze voličem (2) nastavit provozní režim.
Otáčením voliče (2) vlevo nebo vpravo můžete volit z těchto režimů:
i
q
F
jI
j II

pohotovostní
automatický
letní
servisní provoz min.
servisní provoz max.

kotel mimo provoz, protimrazová ochrana aktivní
kotel v provozu pro vytápění a ohřev TUV
kotel v letním režimu (jen ohřev TUV)
kotel v provozu s minimálním výkonem
kotel v provozu s maximálním výkonem

Informační funkce (sklopný kryt modulu otevřen)
Informační menu
Je-li sklopný kryt otevřen, lze voličem (5) zjistit následující informace:
K dispozici je deset menu, z nichž si můžete otáčením voliče vybírat. Šipka na dolním
okraji displeje udává, který parametr je právě vybrán.
Číslo
P1
P2
P3
P5
P6
P9
P10

Zobrazený parametr
Teplota náběhové vody aktuální / nastavení
Teplota teplé užitkové vody (TUV) aktuální / nastavení
Žádaná teplota (u kaskádového regulátoru KKM požadovaný výkon)
Aktuální venkovní teplota
Aktuální teplota spalin
Aktuální výkon kotle
Pouze pro montážní a servisní techniky

Přehled symbolů vstupů a výstupů při otevřeném sklopném krytu
Symboly vstupů
Ionizace plamene v provozu
H
RT
Uvolnění kotle externím regulátorem
Bus
Datová sběrnice v provozu
Symboly výstupů
Hlavní plynový ventil pod napětím
Zapalovací transformátor pod napětím
Uvolnění ventilátoru kotle
Kotlové čerpadlo pod napětím
Čerpadlo ohřevu TUV pod napětím
Nastavení
požadované
teploty
náběhové
vody
pro
topný
provoz
(sklopný kryt otevřen)
Použitelné pouze bez ekvitermní regulace nebo signálu 0 – 5 V.
Otevřete sklopný kryt kotlového modulu (šipka na dolním okraji displeje ukazuje na
parametr 1).
Stiskněte resetovací / programovací tlačítko (3), kontrolka resetu poruch se rozsvítí,
otáčejte voličem nastavení parametrů (5) vlevo nebo vpravo tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví teplota náběhové vody, kterou požadujete.
Stiskněte resetovací / programovací tlačítko (3), kontrolka resetu poruch zhasne.
Zavřete sklopný kryt.
Nastavení požadované teploty TUV (sklopný kryt otevřen)
Použitelné pouze v případě, kdy je ohřev TUV jednou z funkcí kotle.
Otevřete sklopný kryt kotlového modulu
Otáčejte voličem nastavení parametrů (5) vpravo tak dlouho, dokud šipka na dolním
okraji displeje nebude ukazovat na parametr 2.
Stiskněte resetovací / programovací tlačítko (3), kontrolka resetu poruch se rozsvítí,
otáčejte voličem nastavení parametrů (5) vlevo nebo vpravo tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví teplota teplé užitkové vody, kterou požadujete.
Stiskněte resetovací / programovací tlačítko (3), kontrolka resetu poruch zhasne.
Zavřete sklopný kryt.
01/11
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6.4

Signalizace poruch
V případě poruchy se na displeji objeví blikající symbol výstražného trojúhelníka
a kód
poruchy. Než přikročíte k resetování poruchy, musíte zjistit a odstranit její příčinu. Provoz
přestane být signalizován, pokud se v průběhu 6 minut vyskytnou více než dvě stejné poruchy
(kromě kódu poruchy se na displeji zobrazí ještě „3“), nebo trvá-li porucha déle než 6 minut.
1. Aktivován havarijní termostat (STB)
Teplota náběhové vody překročila mezní hodnotu. Vyčkejte, dokud teplota náběhové vody
neklesne na dobu minimálně jedné minuty pod tuto nastavenou hodnotu a poté stisknutím
resetovacího tlačítka odblokujte bezpečnostní funkci.
2/3. Propojení svorek na vstupu blokující poruchy bylo přerušeno.
Externí zabezpečení připojené na svorky (ST 9.3-9.4) bylo aktivováno.
Zkontrolujte a přezkoušejte toto zabezpečení.
4. Porucha zapalování
Při startu hořáku nenaskočil během nastavené doby plamen. Za předpokladu příslušného
naprogramování je možný nový start.
5. Při provozu kotle zhasl plamen
Při provozu hořáku klesl ionizační proud pod 1 µA. Zkontrolujte tuto bezpečnostní funkci a
odblokujte ji resetovacím tlačítkem.
6. Aktivován bezpečnostní termostat (STW)
Teplota náběhové vody překročila nastavenou hodnotu nebo průtok vody je příliš malý.
7. Bezpečnostní termostat teploty spalin aktivován
Teplota spalin překročila 100 °C. Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
11. Falešný signál plamene.
Hořák je mimo provoz, byl naměřen ionizační proud vyšší než 1 µA. Odstraňte poruchu a
stiskněte resetovací tlačítko.
12. Vadné čidlo teploty náběhové vody
Naměřená hodnota odporu čidla teploty náběhové vody se nachází mimo rozmezí –10 až
+126 °C. Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
13. Vadné čidlo teploty spalin / Propojení svorek na vstupu blokující poruchy vázané
resetem bylo přerušeno.
Naměřená hodnota odporu čidla teploty spalin se nachází mimo rozmezí –10 až +126 °C.
Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko. Externí zabezpečení připojené na svorky (13) bylo aktivováno. Zkontrolujte a přezkoušejte toto zabezpečení.
14. Vadné čidlo teploty TUV
Naměřená hodnota odporu čidla teploty TUV se nachází mimo rozmezí –39 až +110 °C.
Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
15. Vadné čidlo venkovní teploty
Naměřená hodnota odporu čidla venkovní teploty se nachází mimo rozmezí –39 až +110 °C.
Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
20/21. Porucha plynového ventilu
Po vypnutí hořáku byl ještě po 5 sekundách naměřen ionizační proud vyšší než 1 µA.
Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
24. Nesprávný minimální počet otáček ventilátoru
Při provětrávání spalovacího prostoru nedosahuje ventilátor požadovaný minimální počet
otáček. Odstraňte poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
25. Nesprávný maximální počet otáček ventilátoru
Ventilátor nedosahuje požadovaný maximální počet otáček potřebný při zapalování. Odstraňte
poruchu a stiskněte resetovací tlačítko.
26. Nesprávný počet otáček ventilátoru po vypnutí
Počet otáček po vypnutí ventilátoru je příliš vysoký (300 otáček/min.). Odstraňte poruchu a
stiskněte resetovací tlačítko.
30. Porucha CRC v parametrech regulace
V parametrech regulace uložených v paměti EEPROM se vyskytly chyby. Zkontrolujte a
opravte tuto datovou sadu.
31. Porucha CRC v bezpečnostních parametrech
V bezpečnostních parametrech uložených v paměti EEPROM se vyskytly chyby. Zkontrolujte a
opravte tuto datovou sadu.
32. Porucha nízkonapěťového napájení
Nízkonapěťové napájení je mimo přípustný rozsah nebo vadná pojistka. Odstraňte poruchu a
stiskněte resetovací tlačítko.
x.y. Porucha elektroniky
Vnitřní autodiagnostika zjistila poruchu v elektronice. Proveďte kontrolu a poruchu odstraňte.
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6.5

Uvedení do provozu
1. Otevřete kohout na přívodu plynu.
2. Provozním vypínačem (I/O) na ovládacím panelu zapněte kotel.
3. Volič provozního režimu nastavte na q „Automatický provoz“. (viz rovněž návod
k obsluze kotle).

6.6

Odstavení z provozu
Kotel lze odstavit z provozu třemi způsoby:
A Kotel zůstává v provozu pro ohřev TUV. Volič provoz. režimu nastavte na symbol F.
B Kotel je odstaven z provozu a zapíná se pouze pro zajištění funkce protimrazové
ochrany. Volič provozního režimu nastavte na symbol i.
C Odstavení kotle z provozu
1 Stiskněte provozní vypínač (I/O).
2 Uzavřete kohout na přívodu plynu.

6.7

Upozornění a pokyny
Kotel smí instalovat pouze autorizovaná montážní firma. Je třeba přísně dodržovat návod
k obsluze.
Nemůžete-li zjistit příčinu poruchy, obraťte se na příslušné servisní středisko. Nikdy kotel
neopravujte sami.
Provádět jakékoli změny na odvodu kondenzátu, popř. uzavřít odvod kondenzátu je
nepřípustné.
Není-li kotel v zimním období v provozu, hrozí mu nebezpečí zamrznutí.
vypusťte vodu otevřením vypouštěcího / napouštěcího kohoutu.

Proto z něj

Provozovatel nesmí provádět žádné změny na kotli ani systému pro odvod spalin.
Nezbytnou podmínkou spolehlivého provozu je pravidelná každoroční servisní prohlídka
a pečlivá údržba.

7

První uvedení do provozu
7.1

Všeobecně
První uvedení do provozu musí provést kvalifikovaný odborník. Jestliže se tak nestane,
dochází ke ztrátě záruky.

7.2

Uvedení do provozu
Před prvním zapálením kotle proveďte následující kroky:
Odpojte kotel od elektrického napájení.
Sejměte opláštění, které sestává ze zdvojeného čelního panelu a bočních panelů.
Uvolněte osm šroubů na horní a zadní straně kotle. Pak lze opláštění sejmout
jediným pohybem.
Zkontrolujte těsnost připojení plynu.
Zkontrolujte, zda je kotel řádně uzemněn. Zkontrolujte rovněž, zde je správně
připojena fáze (L). Kotel je fázově citlivý.
Uvolněte víčko automatického odvzdušňovače.
Kotel a otopný okruh naplňte vodou.
Vodou naplňte rovněž sifon. Jeho spodní část lze snadno odšroubovat.
Zkontrolujte odtahové hrdlo spalin a – popřípadě – také připojení přívodu spalovacího
vzduchu.
Otevřete kohout na přívodu plynu a odvzdušněte plynové potrubí.
Připojte kotel k elektrickému napájení.
Zkontrolujte vestavěné čerpadlo.
Zkontrolujte kotel při plném výkonu.
Spusťte kotel a nastavte hořák na plný výkon. Nechte kotli čas, aby se stabilizoval
01/11
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(cca 3 minuty). Při plném topném výkonu pak zkontrolujte, popř. zkorigujte tato
nastavení:
Směrné hodnoty při plném výkonu
Obsah CO2
Typy R30/45, R30/65, R30/85 a R30/120

Typ R30/100

8,8 % ± 0,2 pro zemní plyn
9,8 % ± 0,2 pro propan

G20, G25
G31

9,4 % ± 0,2 pro zemní plyn
10,4 % ± 0,2 pro propan

G20, G25
G31

< 50 ppm pro zemní plyn
< 70 ppm pro propan

G20, G25
G31

< 75 ppm pro zemní plyn
< 100 ppm pro propan

G20, G25
G31

Obsah CO
Typy R30/45, R30/65 a R30/85

Typy R30/100 a R30/120

Připojovací přetlak plynu měřte před plynovým ventilem. Připojovací přetlak plynu při
plném výkonu musí u zemního plynu H činit minimálně 17 mbar, u zemního plynu L
20 mbar a u propanu 30 mbar. Je-li provozováno více kotlů, musí se tento přetlak
měřit v době, kdy všechny kotle pracují na plný výkon.
Zkontrolujte teplotní rozdíl mezi náběhovou a vratnou vodou.
ΔT se musí při plném výkonu pohybovat mezi 15 a 25 K.
Zkontrolujte kotel při minimálním výkonu.
Nastavte hořák na minimální výkon. Při minimálním výkonu pak zkontrolujte, popř.
zkorigujte tato nastavení:
Směrné hodnoty při minimálním výkonu
Obsah CO2
Typy R30/45, R30/65, R30/85 a R30/120

Typ R30/100
Obsah CO
Typ R30/45

Typy R30/65, R30/85, R30/100 a R30/120

8,2 % ± 0,2 pro zemní plyn
9,0 % ± 0,2 pro propan

G20, G25
G31

8,8 % ± 0,2 pro zemní plyn
9,6 % ± 0,2 pro propan

G20, G25
G31

< 5 ppm pro zemní plyn
< 5 ppm pro propan

G20, G25
G31

< 10 ppm pro zemní plyn
< 10 ppm pro propan

G20, G25
G31

Seřízení obsahu CO2 u kotlů typové řady R30
Na difuzoru se nachází plochý stavěcí šroub, kterým lze seřizovat obsah CO2 při
plném výkonu. Nastavte kotel na plný výkon a zkontrolujte obsah CO2. V případě
potřeby jej stavěcím šroubem zkorigujte; otáčením šroubu vpravo se obsah CO2
snižuje, otáčením vlevo se obsah CO2 zvyšuje.
Na plynovém ventilu se nachází seřizovací šroub Torcx, kterým lze nastavovat obsah
CO2 při minimálním výkonu. Nastavte kotel na minimální výkon a zkontrolujte obsah
CO2. V případě potřeby jej seřizovacím šroubem nulového bodu zkorigujte; otáčením
šroubu vpravo se obsah CO2 zvyšuje, otáčením šroubu vlevo se obsah CO2 snižuje.
Po seřízení obsahu CO2 ještě jednou zkontrolujte všechny hodnoty a v případě
potřeby je zkorigujte.
Přestavba ze zemního plynu na propan
U typů kotlů R30/45, R30/65, R30/85 a R30/100 je nutná clonka pro propan. Clonka
se instaluje mezi plynový ventil a difuzor. Po přestavbě je nezbytné seřídit obsah CO2
při plném i při minimálním výkonu. U typu R30/120 se přestavba provede nastavením
množství plynu.
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Typ
R30/45
R30/65
R30/85
R30/100

Průměr clonky
6,8 mm
6,0 mm
6,0 mm
6,8 mm

Odstraňte všechny měřicí přístroje a namontujte zpět opláštění kotle.
Kotel je nyní připraven k provozu.

8

Údržba
8.1

Bezpečnost
Při provádění údržby je nutné nosit vhodné pracovní ošacení a obutí. Myslete na svou
bezpečnost, zejména máte-li na sobě šperky nebo volný oděv.

8.2

Všeobecně
Aby kotel pracoval stále dobře a spolehlivě, musí minimálně jednou ročně projít servisní
prohlídkou.
Je třeba provést následující servisní úkony (jejich podrobnější popis najdete v kapitole
8.3):
Vytáhnout zapalovací i ionizační elektrodu;
Vyčistit oběžné kolo ventilátoru;
Vyčistit sifon kotle a potrubí odvádějící kondenzát;
Vyčistit plynový filtr (je-li instalován);
Po sejmutí opláštění zkontrolovat revizními otvory na přední straně průběh
zapalování a hoření (tvoření plamene);
Změřit obsah CO2 a CO a v případě potřeby naměřené hodnoty zkorigovat při
minimálním i plném výkonu;
Změřit teplotní rozdíl ΔT jako míru proudění;
Zkontrolovat provozní přetlak vody;
Zkontrolovat kvalitu vody: tvrdost, obsah chloridů;
Vyčistit vnější stranu opláštění kotle.

8.3

Postup prací
a. Odpojte kotel od elektrického napájení.
b. Uzavřete kohout na přívodu plynu.
Aby bylo možné provést následující úkony, je nejprve třeba sejmout opláštění kotle.
Zapalovací a ionizační elektroda jsou namontovány na přední straně kotle. Sejměte
jejich kabelové koncovky a zkontrolujte, zda nejeví stopy poškození, např. nejsou-li
znečistěné nebo spálené (v případě potřeby je vyměňte).
Je-li kotel instalován v prašném prostředí, může docházet k zanášení oběžného kola
ventilátoru. To může narušit vyváženost kola a způsobit snížení výkonu ventilátoru.
Kolo ventilátoru proto vyčistěte kartáčem.
Vyčistěte sifon. Je umístěn na spodní straně kotle a lze jej snadno odšroubovat.
Vyčistěte plynový filtr (je-li instalován).
Uvolněte šrouby z víka plynového filtru a víko sejměte. Opatrně vyjměte plynový filtr a
vyčistěte ho opatrným vytřepáním. Je-li filtr silně znečistěn, je třeba ho vyměnit.
Plynový filtr namontujte zpět a opět přišroubujte víko. Zkontrolujte těsnost filtru.
Zkontrolujte parametry spalování. Pro všechna měření na straně plynu, nasávaného
vzduchu i odváděných splanin používejte výhradně kalibrované měřicí přístroje.
01/11
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8.4

Čištění hořáku a výměníku tepla
Hořák lze po vyjmutí vyčistit z obou stran tvrdým kartáčem.
Výměník tepla stačí na straně spalin opláchnout vodou. Při silném znečištění (např. se
známkami koroze) je možné výměník tepla očistit kartáčem a vodou.
Na straně vody se výměník tepla čistí vhodnými čisticími prostředky. Informace o těchto
prostředcích získáte v nejbližším servisním středisku firmy Rendamax.

8.5

Čištění filtru kombinovaného plynového bloku
Filtr kombinovaného plynového bloku je rovněž možno vyčistit. Nejprve však musíte
demontovat plynový ventil.

8.6

Měření ionizačího proudu
Pro měření ionizačního proudu je zapotřebí mikroampérmetr s měřicím rozsahem 0 – 200
µA, který se zapojí do obvodu pojistky plamene. Normální hodnota ionizačního proudu se
pohybuje mezi 6 až 25 µA. Minimální hodnota ionizačního proudu je 2,8 µA.

8.7

Servisní středisko
Pro provádění údržby a oprav je Vám k dispozici naše servisní středisko
FLOW CLIMA, s.r.o.
Baarova 2
140 00 Praha 4
Telefon: 00420 241 483 130
Fax:
00420 241 483 129
e-mail: rendamax@rendamax.cz
www.rendamax.cz
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9

Přepočtové vzorce a faktory
Přepočtové vzorce
CO2 =

20,9 − O2 (naměřeno )
x11,7
20,9
CO 2 (naměřeno ) x 20,9
11,7

O2 = 20,9 −

11,7 % CO2 je maximální obsah CO2 při stechiometrickém spalování zemního plynu G25
(plyn L) a zemního plynu G20 (plyn H).
Přebytek vzduchu N:
N=

20,9
x0,914 nebo
20,9 − O2 ( naměřeno)

N=

⎛
⎞
11,7
1 + ⎜⎜
− 1⎟⎟ x0,914
⎝ CO2 (naměřeno) ⎠

Přepočtové faktory
Pro NOx (0 % O2):
1 ppm = 2,05 mg/m3 = 1,759 mg/kWh = 0,498 mg/MJ
Pro CO2 (0 % O2):
1 ppm = 1,24 mg/m3 = 1,046 mg/kWh = 0,298 mg/MJ
Příklad:
Měřené hodnoty u kotle s nízkými emisemi:
NOx = 15 ppm
CO2 = 10 %
Jak vysoký je podíl NOx v mg/kWh při 0 % O2?
O2 = 20,9 −
N=

10 x 20,39
= 3%
11,7

20,9
= 1,17
20,9 − 3,7

NOx (při 0 % O2):) =
15,0 x 1,17 = 17,6 ppm
17,6 x 1,759 = 30,9 mg/kWh
W

kcal/h

Btu/h

1

0,86

3,41

1,163

1

3,97

0,293
0,252
1
Tabulka 13 Přepočet jednotek pro teplo
1 kcal = 4,187 kJ
1 kWh = 3,6 MJ
Účinnost na straně spalin
Rozdíl mezi spalným teplem a výhřevností je dán výparným (kondenzačním) teplem
chemicky čisté vody.
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Při teplotě 298,15 K (25 °C) činí tento rozdíl 2442,5 kJ/kg (583,38 kcal/kg).
U nekondenzačních kotlů:

o

=

⎛ 0,339
⎞
90 − ⎜⎜
+ 0,008 ⎟⎟ xΔT
⎝ CO2
⎠

u

=

⎛ 0,377
⎞
100 − ⎜⎜
+ 0,009 ⎟⎟ xΔT
⎝ CO2
⎠

U kondenzačních kotlů:
Zvyšuje se účinnost vzhledem k tvorbě kondenzátu a tudíž k využití spalného tepla.

o

=

⎛ 0,339
⎞
90 − ⎜⎜
+ 0,008 ⎟⎟ xΔT + A(7,5 + 0,006 xΔT )
⎝ CO 2
⎠

o/ u

= 1,11

T

=
=
=
=
=
=

o
u

CO2
O2
A

rozdíl mezi teplotou spalin a teplotou okolí
horní účinnost (spaliny)
spodní účinnost (spaliny)
obsah CO2 v suchých spalinách (%)
obsah O2 v suchých spalinách (%)
množství kondenzátu v kotli na 1 m3 plynu (kg/m3plynu)
meg/l

°d

°f

°e

mg CaCO3/l

meg/l

1

2,8

5

3,51

50

°d

0,37

1

1,78

1,25

17,8

°f

0,2

0,56

1

0,7

10

°e

0,285

0,8

1,43

1

14,3

mg CaCO3/l

0,02

0,056

0,1

1,54

1

Tabulka 14

Přepočet stupňů tvrdosti vody

1 stupeň anglické tvrdosti (°e)
1 grain/ galon AM
1 miligramekvivalent na 1 (mval/l)
1 ppm (milióntá část) CaCO3

= 65 mg CaCO3/galon BR
= 0,958 °d
= 2,8 °d
= 1 mg CaCO3/l

Pro srovnání:
Voda z vodovodu má hodnotu pH cca 7 až 8.
Přechodná tvrdost činí zhruba 60 - 80 % celkové tvrdosti, která může být na různých
místech velmi rozdílná.

Vydání 01/11 CZ
© 2011 Rendamax B.V.
Všechna práva vyhrazena.
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného svolení firmy Rendamax nesmí být
žádná část této dokumentace rozšiřována tiskem, fotokopírováním, mikrofilmem, zvukovou
nahrávkou nebo jakýmkoli jiným způsobem firma Rendamax nemůže být z tohoto důvodu
odpovědná za rozdíly mezi údaji uvedenými v této dokumentaci a parametry dodaného
zařízení.
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ZŠ LÁZNĚ BĚLOHRAD

DIAMOND POINT - PRAHA
4 x 2908 SB

R 2702, R 2703

REZIDENCE NOVÝ ANDĚL - PRAHA

NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV

R 2706, R 2707
2 x R2709

WUERTH MLADÁ BOLESLAV

PEGUFORM NYMBURK

2 x R 2709
2 x R 2706
2 x R306

a mnoho dalších ...
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