EOLO Eco @

Závsný kotel klasické konstrukce s prtokovým
ohevem teplé vody (TUV).
Návod k montáži a použití.

Závsný plynový kotel s prtokovým ohevem TUV
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.
Dkujeme za Vaše rozhodnutí a výbr zaízení od firmy IMMERGAS, jednoho z nejvtších výrobc závsných
a stacionárních kotl v Itálii. Mimoádné zamení na kvalitu, zpracování, design, spolehlivost a bezpenost
dává základní pedpoklady Vaší trvalé spokojenosti.

DLEŽITÁ UPOZORNNÍ.
x Úvodem Vás žádáme o dkladné seznámení s návodem k obsluze a k dodržování pokyn v nm uvedených.

x Návod je nedílnou souástí výrobku a obsahuje dležité pokyny pro bezpený a spolehlivý provoz kotle.
Návod musí být k dispozici jak obsluze tak pracovníkm servisních organizací po celou dobu provozování
zaízení.
x Kotel je možno použít výhradn pro ty úely, pro které je uren.
x Po sejmutí obalu zkontrolujte kompletnost zaízení. V pípad pochybností zaízení neinstalujte a obrate se
na dodavatele.
x Nezneišujte životní prostedí ástmi obalu, jako jsou sáky z PVC, polystyren apod. Obal nutno zlikvidovat
v souladu s pedpisy o likvidaci odpad.
x Práce na vyhrazených plynových zaízeních, mezi nž jsou plynové kotle zaazeny, mže provádt pouze
osoba s oprávnním.
x Zkontrolujte zda typ kotle odpovídá požadovanému použití
x Pipojení plynového spotebie musí být provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s SN EN 1775,
TPG 70401.
x Instalace a údržba musí být provedena v souladu s platnými normami, podle pokyn výrobce, odborn
vyškolenými pracovníky. Výrobce ani prodejce neruí za škody zpsobené osobám, zvíatm nebo vcem
zapíinné neodborným zásahem do zaízení nebo neodbornou instalací.
x Pi zámn plynu se musí postupovat dle pokyn výrobce. Tato zámna se musí oznait na zaízení a do
dokumentace.
x Pro opravy se smí použít pouze originální díly.
x V pípad vad zavinných neodbornou instalací, nedodržením pedpis, norem a návodu k obsluze pi
montáži a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na n záruka.

PEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZ
Kotel musí být instalován a provozován tak, aby byly pln dodrženy ustanovení norem a
pedpis, zejména pak:
SN 06 0310:82
SN 06 0320:98
SN 06 0830:96
SN 06 1008:97
SN 07 7401:92
SN 33 2180:79
SN 33 2000-1:97
SN 33 2000-7-701:97
SN EN 1775
TPG 70401
SN 73 4201:88
SN 73 4210:88
SN 06 1008:97
TPG-G800 01 :96

Ústední vytápní. Projektování a montáž.
Ohívání užitkové vody.
Zabezpeovací zaízení pro ústední vytápní a ohev užitkové
k vody.
Požární bezpenost lokálních spotebních a zdroj teplo.
Voda a pára pro tepelná a energetická zaízení.
Pipojování elektrických pístroj a spotebi.
Prostedí pro elektrická zaízení.
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory
Odbrné plynové zaízení na zemní plyn v budovách do 5kPa.
Umístní plynových spotebi v domácnosti.
Navrhování komín a kouovod.
Provádní komín a kouovod a pipojování spotebi paliv.
Údaje o bezpenostních opateních, hlediska požární ochrany.
Základní požadavky na vyústní odtah spalin od spotebi
s hoákem a s nuceným pívodem spalovacího vzduchu, nebo
nuceným odtahem.

Píklady stupn holavosti stavebních hmot:
Stupe
holavosti
A
neholavé
B
nesnadno holavé
C1
tžce holavé
C2
stedn holavé
C3
lehce holavé

Stavební hmoty zaazené do stupn holavosti ( dle SN 73 0823 )
žula, pískovec, betony tžké, lehké pórovité, cihly, keram.obkládaky,
spec. omítkoviny ap.
akumin, heraklit, lignos, izomin, itaver atd.
devo listnaté, pekližka, siroklit, tvrzený papír, umakart, litá PES lamin.
podlaha atd.
devotískové desky, solodur, korkové desky, pryžové podlahoviny, devo
jehlinaté atd.
devovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC, IPA, atd.
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CHARAKTERISTIKA KOTLE
Použití
x Nástnný plynový kotel EOLO Eco @ se vyznauje velmi nízkými hodnotami zneišujících emisí ve
spalinách a je uren pro vytápní a ohev teplé užitkové vody ( dále TUV ) v bytech, rodinných domcích
apod., s tepelným výkonem : 9,3 – 24,4 kW

Popis – vlastnosti
x Jedná se o závsný kotel urený pro vytápní a výrobu TUV pomocí deskového sekundárního výmníku.
Kotle EOLO Eco @ je konstruován s cílem integrovat do jediného spotebie kotel i výrobu TUV
s použitím moderních zabezpeovacích a diagnostických prvk.
x Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a ionizaní kontrolou plamene. Dále se kotle skládají z
uzavené spalovací komory ( chlazený hoák, primární tepelný výmník, ventilátor odtahu spalin, manostat
spalin), plynového ventilu, deskového výmníku, konstrukní jednotky obsahující ( ventilátor odtahu spalin,
trojcestný ventil, napouštcí ventil, pojišovací ventil, pojistky prtoku a tlaku topné vody), ídící a
zabezpeovací elektroniky, tlakové expanzní nádoby s automatickým odvzdušovacím ventilem, erpadla,
ovládacích a zabezpeovacích prvk. Všechny prvky jsou upevnny na rámu pod opláštním.
x Elektro-instalace kotle má krytí IPX4D
x Kotle EOLO Eco @ jsou kotle s uzavenou spalovací komorou. Pívod spalovacího vzduchu a odvod
spalin je vyveden mimo objekt.
x UPOZORN NÍ
Kotle s uzavenou spalovací komorou jsou vybaveny manostatem spalin, který ídí režim ventilátoru spalin.
Neodborný zásah do tohoto zaízení je životu nebezpený. Opravy a výmnu mže provádt pouze
kvalifikovaný pracovník pi použití originálních dílc a provedení provozní zkoušky. Pi nesprávné funkci
odvodu spalin dojde k uzavení pívodu plynu v plynovém ventilu. Znovu uvedení kotle do provozu se
provede nastavením hlavního vypínae do polohy „RESET“ po ekací dob cca 5 min. Po tomto úkonu se
kotel automaticky uvede do provozu.
x Rozmístní a funkce zabezpeovacích prvk viz.: Obrazová píloha
x Výrobky odpovídají normám EU a jsou v souladu s harmonizovanými SN. Jsou dodávány s certifikátem
ISO 9001 a prohlášením o shod dle zákona . 22/1997 Sb. Kotle jsou nositeli oznaení CE.

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK
Vážený uživateli, dovolujeme si Vám oznámit, že MŽP R udlilo níže specifikovaným plynovým kotlm
IMMERGAS licenci k používání ekoznaky „Ekologicky šetrný výrobek“ a zárove mžeme používat
programu podpory, tedy logo "Program eská kvalita".
Plynové kotle ady ZEUS Eco a EOLO Eco obdržely licenci k používání ekoznaky „Ekologicky šetrný
výrobek“ a loga "Program eská kvalita".
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Technická data
Údaj

Jednotky

EOLO Eco @

Plynová ást
Píkon kotle max./min.

>kW@

25,9 / 10,4

Výkon kotle max./min.

>kW@

9,3 / 24,4

Úinnost

>%@

92,8

>mm@

0,89 / 0,53

Tlak na hl. trysce zem.plyn (G20)min/max

>mm.v.s.@

2,2 / 12,4

Tlak na hl. trysce Butan (G30) min/max

>mm.v.s.@

4,9 / 28,3

Tlak na hl. trysce Propan (G31) min/max

>mm.v.s.@

6,7 / 36,6

Hl.trysky - zemní plyn / propan-butan

Elektroinstalace
Naptí / frekvence

>V/Hz@

230 / 50

Píkon

>kW@

140

-

IPX4D

Stupe krytí

Topení
Max. tlak v topném systému

>kPa@

300

Min/Max. teplota v topném systému

>°C@

38/85

Objem uzavené tl.expanzní nádoby

>litry@
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Píprava TUV
Max./Min. tlak v systému TUV

>kPa@

1000/30

Min/Max. teplota v systému TUV

>°C@

30/60

>litry/min@

11,4

Množství TUV pi ' t = 30°C

Pipojení
zpsob

Mimo objekt

 odvodu spalin

>mm@

60

 pívodu spal. vzduchu

>mm@

100

Pipojení topné vody

>G@

3/4“

Pipojení TUV

>G@

1/2“

Pipojení plyn

>G@

1/2“

Odvod spalin

Rozmry, hmotnost
Rozmr V × Š × H

>mm@

850×450×350

Hmotnost bez vody

>kg@

42
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INSTALACE KOTLE
Montážní práce
x Instalaci kotle smí provádt pouze organizace s platným oprávnním od výrobce.
x Uvedení do provozu firmou VIPS gas s.r.o. Liberec nebo poveným zástupcem je základní
podmínkou uplatnní bezplatné opravy a výmny dílc v záruní dob.
x Obracejte se výhradn na povené zástupce, nebo
náhradní dílce a proškolený personál.

tato stediska mají originální

Umístní
x Kotel nutno umístit dle schváleného projektu pi dodržení všech platných pedpis.
x Místnost, v níž je umístn kotel, musí odpovídat podmínkám prostedí obyejnému
základnímu dle SN 33 0300.
x Plynový spotebi je nutné umístit tak, aby byl pipevnn na neholavém podkladu,
pesahujícím obrys nejmén 200 mm na všech stranách.
x Umístní zaízení s elektrickým vybavením v koupelnách, prádelnách a obdobných
prostorách se ídí samostatnými pedpisy.
x Odkouení a pívod vzduchu musí být sestaven s originálních díl a proveden dle návodu.
Pro umístní spotebi s uzavenou spalovací komorou platí: SN EN 1775 a TPG 70401.
x V pípad použití propanových, butanových nebo propanbutanových lahví je nutno dodržet
ustanovení SN 38 6460.
Pipojení
x Pipojení plynového spotebie na plyn a elektrickou sí smí provádt jen odborný
instalaní závod.
x Za správnou instalaci pívodu vzduchu a odvodu spalin ruí odborná instalaní firma. Pro
umístní odkouení na venkovní fasád objektu platí : TPG-G800 01 :96 Základní
požadavky na vyústní odtah spalin od spotebi s hoákem a s nuceným pívodem
spalovacího vzduchu, nebo nuceným odtahem.
x Plynové spotebie se mohou pipojovat pouze na domovní plynovody na kterých byla
provedena výchozí nebo provozní revize a pipojení bylo schválené organizací dodávající
topný plyn.
x Pipojení kotle na elektrickou sí se provádí pes zásuvku, která svým provedením a
umístním odpovídá platným pedpism. Vzdálenost zásuvky od kotle max. 1 metr.
x Všechny výrobky s pídavným, nebo volitelným
používat pouze v originálním provedení.
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ZÁSADY PRO PIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM.
Pro bezporuchový provoz, snadnou obsluhu, údržbu a opravy nutno dodržet :
1.

Na topný systém ped kotel osadit uzavírací armatury ( výstup i vstup ).

2.

Na zptném potrubí ped kotlem osadit vhodný filtr. Na vstupní stran filtru osadit
uzavírací armaturu pro snadné ištní bez vypouštní systému.

3.

Po ukonení montážních prací na topném systému se musí celý dokonale propláchnout
Zvýšenou pozornost vnovat starším systémm.

4.

Kotel a topný systém musí být naplnn istou nejlépe mkkou vodou. (tvrdost vody by
nemla pesáhnout 25 °F *
* V následující tabulce jsou vztahy mezi používanými jednotkami pro oznaování Tvrdosti vody.
1 mmol/l = 5,6o dH

1o dH = 0,18 mmol/l

1 mmol/l = 10o F

1o F = 0,1 mmol/l

1o dH = 1,7o F

1o F = 0,56o dH

1o dH = nmecký stupe
1o F = francouzský stupe

Meze tvrdosti vody
Pitná voda
velmi tvrdá
tvrdá
stedn tvrdá
mkká
velmi mkká

mmol/l
> 3,76
2,51 - 3,75
1,26 - 2,5
0,7 - 1,25
< 0,5

odH

oF

> 21,01
14,01 - 21
7,01 - 14
3,9 - 7
< 2,8

> 37,51
25,01 - 37,5
12,51 - 25
7 - 12,5
<5

5.

Vstup TUV do kotle opatit uzávrem.

6.

Vstup plynu do kotle opatit uzávrem.

7.

Kotel musí být umístn tak, aby bylo možno provádt kontrolu, údržbu a pípadné
opravy. Minimální volný prostor po bocích kotle 200 mm, nad kotlem 500 mm a ped
kotlem 1000 mm.

Dodržení tchto zásad a písemný doklad o provedení pro ištní a zkoušek tsnosti
topného systému je podmínkou pro poskytnutí záruky na kotel !
Bezpenost
x Pokud hrozí nebezpeí pechodného výskytu holavých plyn nebo par v prostoru kde je
umístn kotel (nap. lepení linolea, PVC a pod.) musí být plynový spotebi vas ped
vznikem nebezpeí požáru nebo výbuchu vyazen z provozu.
x Na plynový spotebi a do jeho okolí nesmjí být kladeny pedmty z holavých hmot ( min.
vzdálenost spotebie od holavých hmot je 200 mm )
x Nejmenší pípustná vzdálenost vnjších obrys kotle a kouovod od hmot stupn
holavosti :
A
0 mm
B; C1; C2 200 mm
C3
400 mm
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PROVOZ KOTLE
Provozní pedpis
x Kotel smí obsluhovat pouze dosplá osoba seznámená s jeho funkcí a ovládáním.
Seznámení s obsluhou je povinen prokazateln provést mechanik pi prvním uvedení kotle
do provozu.
x Kotel lze provozovat za podmínek uvedených v tomto návodu.
První uvedení do provozu
x Ped uvedením do provozu je nutné zkontrolovat :
1/

Kompletnost, naplnní, natlakování a odvzdušnní topného systému

2/

Kompletnost pipojení systému TUV

3/

Vstupní tlak plynu

4/

Tsnost plyn cesty od uzávru ped spotebiem až po hoák

5/

Odtah spalin

6/

Otevení uzavíracích armatur

7/

Nastavení voli teploty a zabezpeovacích prvk

8/

Pipojení k elektrické síti

9/

Stav erpadla ( run protoit )

x Takto odzkoušený a zkontrolovaný kotel lze uvést do provozu dle postupu :
1/

Zapnte hlavní pepína do polohy TUV nebo TUV + Topení

2/

Zkontrolujte nastavení min. ; max. a topného výkonu kotle s požadavky
v projektové dokumentaci a prove te pípadnou úpravu nastavení dle údaj
uvedených v kapitole “Seizování - pestavba”.

x Takto pipravený kotel pracuje automaticky.

Poznámka : Ovládání kotle mže být ízeno kotl.voliem teploty, prostorovým termostatem,
nebo jiným zaízením dle poteb uživatele, specifikovaným v projektové dokumentaci.
Upozornní.
Výrobce doporuuje zajistit 1x ron údržbu a 1x za dva roky pezkoušení spalování kotle.
Smlouvy o této innosti doporuujeme sepsat pi uvádní kotle do provozu.
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POKYNY PRO OBSLUHU
Zapnutí kotle
x Pesvdit se zda v top.systému je pedepsaný tlak vody ( 80 – 120 kPa )
x Pesvdit se zda je kotel pipojen k el. síti
x Pekontrolovat nastavení prostorového nebo jiného ídícího termostatu
x Zapnout hlavní vypína do polohy TUV nebo TUV + Topení
x Kotel se zapálí a pracuje automaticky
Vypnutí kotle – krátkodobé
x Pepnutí hlavního vypína do polohy „0“
x V zimním období se doporuuje snížit teplotu na prostorovém termostatu na 5°C což zajistí
kotel a topný systém proti zamrznutí.
Vypnutí kotle – dlouhodobé
x Odpojit kotel od el.sít
x Uzavít uzávr plynu ped spotebiem
Obsluha kotle sleduje pedevším
x Tlak vody v topném systému
x Odvzdušnní systému
x istotu filtru
x Odblokuje pípadné poruchy vzniklé výpadkem dodávky plynu nebo pehátím topného
systému. (Hlavní vypína v poloze „Reset“)
UPOZORN NÍ : Jednorázové odblokování pojistky není pedmtem záruní opravy.
Pi astém opakovaní tchto poruch nutno pozvat servisního pracovníka, který zjistí píinu
a odstraní ji.
x Pi delší odstávce kotle run protoí erpadlo ped zapnutím. Viz.: Obrazová ást.
OSTATNÍ ÚKONY
– jako ištní, seizování, opravy m že provádt pouze oprávnná organizace.
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SEÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL VK 4105 M - žlutá krytka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Modulaní cívka
Dík cívky
Matice k regulaci minimálního výkonu
Šroub k regulaci maximálního výkonu
Fixaní šroub žluté ochranné krytky
Tlakový vývod na výstupu plyn. ventilu
Tlakový vývod na vstupu plyn. ventilu
Vývod na hadiku do spalovací komory
Žlutá ochranná krytka

Obr.1

Seízení minimálního výkonu kotle. (obr.1)
Regulace minimálního výkonu se provádí maticí (3) na plynovém ventilu pi vypnutém pívodu
k modulaní cívce (staí odpojit konektor „faston“).
Minimální výkon zvýšíte otáením matice ve smru hodinových ruiek, snížíte otáením proti
smru hodinových ruiek.
Po seízení pipojte znovu pívod k modulaní cívce.
Minimální tlak nesmí být nižší než je uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu

Seízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.1)
Pozn: Provést až po nastavení minimálního tlaku.
Knoflík volie TUV nastavit do polohy maximálního výkonu.
Provte, že kotel pracuje v režimu TUV.
Pomocí plastového šroubu (4) sei te jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v
tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Seízení se provádí pi maximálním otevení
kohoutku TUV.
Otáením šroubu ve smru hodinových ruiek tepelný výkon stoupá, otáením proti smru
klesá.
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SEÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL VK 4105 M - pr hledná krytka

1
2
3
4
5
6
7
8

-

Modulaní cívka
Dík cívky
Matice k regulaci maximálního výkonu
Šroub k regulaci minimálního výkonu
Prhledná ochranná krytka
Tlakový vývod na výstupu plyn. ventilu
Tlakový vývod na vstupu plyn. ventilu
Vývod na hadiku do spalovací komory

Obr.2

Seízení minimálního výkonu kotle. (obr.2)
Regulace minimálního výkonu se provádí šroubem (4) na plynovém ventilu pi vypnutém
pívodu k modulaní cívce (staí odpojit konektor „faston“).
Minimální výkon zvýšíte otáením šroubu ve smru hodinových ruiek, snížíte otáením proti
smru hodinových ruiek.
Po seízení pipojte znovu pívod k modulaní cívce.
Minimální tlak nesmí být nižší než je uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.

Seízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.2)
Pozn: Provést až po nastavení minimálního tlaku.
Knoflík volie TUV nastavit do polohy maximálního výkonu.
Provte, že kotel pracuje v režimu TUV.
Pomocí mosazné matice (3) sei te jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v
tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Seízení se provádí pi maximálním otevení
kohoutku TUV.
Otáením matice ve smru hodinových ruiek tepelný výkon stoupá, otáením proti smru
klesá.
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SEÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL SIT 845

1
2
3
4
5
6

-

Modulaní cívka
Šroub k regulaci minimálního výkonu
Šroub k regulaci maximálního výkonu
Tlakový vývod na výstupu plyn. ventilu
Tlakový vývod na vstupu plyn. ventilu
Ochranná krytka

Obr.3

Seízení minimálního výkonu kotle. (obr.3)
Regulace minimálního výkonu se provádí šroubem (2) na plynovém ventilu pi vypnutém
pívodu k modulaní cívce (staí odpojit konektor „faston“). Minimální výkon zvýšíte otáením
šroubu ve smru hodinových ruiek, snížíte otáením proti smru hodinových ruiek. Po
seízení pipojte znovu pívod k modulaní cívce. Minimální tlak nesmí být nižší než je
uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.
Seízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.3)
Pozn.: Provést až po nastavení minimálního tlaku. Knoflík volie TUV nastavit do polohy
maximálního výkonu. Provte že kotel pracuje v režimu TUV. Pomocí šroubu (3) sei te
jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.
Seízení se provádí pi maximálním otevení kohoutku TUV. Otáením šroubu ve smru
hodinových ruiek tepelný výkon stoupá, otáením proti smru klesá.
Možnosti zámny plynových ventil
Plynové ventily VK 4105 M jsou dvojího typu. Pro
názornost je ozname jako plyn. ventil 4105 M se
žlutou krytkou a plyn. ventil 4105 M s prhlednou
krytkou. Jsou navzájem kompatabilní, liší pouze ve
zpsobu seízení min. a max. výkonu kotle. Pi
zámn plyn. ventilu se žlutou krytkou za plyn. ventil
s prhlednou krytkou je nutné vymnit konektory
kabel k modulaní cívce. Nové konektory na kabely
k modulaní cívce jsou souástí dodávky plyn. ventilu
s prhlednou krytkou. Plynové ventily ady 4105 M
nebo VK 4105 M-M (s integrovanými pírubami) lze
zamnit i s plyn. ventilem ady SIT 845 pi použití
redukce (2) obr.4 a výmny konektor kabel k
modulaní cívce.
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Obr.4

Seízení požadovaného – topného výkonu kotle
Seízení topného výkonu (pro vytápní) se provádí pomocí trimru 12 (maximum) a trimru 11
(minimum) na elektronické ídící desce následujícím zpsobem:
x Uzavít kohoutek TUV a nastavit hlavní vypína do polohy TUV + Topení
x Pipojit manometr na kontrolní vývod výstupu tlaku plynového ventilu
x Voli teploty Topení nastavit na maximum
x Provést vlastní seízení pomocí trimru 11 a 12 na elektronické ídící desce dle hodnot
uvedených v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Hodnoty nastavené pomocí trimru
12 (max. top. výkon) dosáhne kotel až po 10 minutách provozu!
Nastavení stupn pomalého zapalování
Nastavení stupn pomalého zapalování se provede pomocí trimru 10 na elektronické ídící
desce

Elektronická ídící deska kotle EOLO Eco @

10 – Trimr na regulaci zapalovacího výkonu
11 – Trimr seízení minimálního topného výkonu
12 – Trimr seízení maximálního topného výkonu
13 – Pepínání Metan-PropanButan
14 – Mstek pro stálé vytápní
15 – Pojistka 3,15 A

PESTAVBA KOTLE NA JINÝ DRUH PLYNU
Postup pi zámn druhu plynu :
x Zamnit trysky hlavního hoáku (viz.: Tabulka prmr trysek)
x Zamnit polohu pepínae na elektronické desce na píslušný plyn
x Provést seízení minimálního – maximálního – topného výkonu dle postupu popsaného
v pedchozí kapitole. Nastavit stupe pomalého zapalování.
12

TABULKA PRO SEÍZENÍ KOTLE „EOLO Eco @“

Výkon
kW
9,3
10,5
11,6
12,8
14,0
15,1
16,3
17,4
18,6
19,8
20,9
22,1
23,3
24,4

Zemní plyn
Tlak
mm H2O
20
23
28
34
40
46
53
60
68
76
84
93
102
112

Propan – Butan (G 30)
Tlak
Spoteba
mm H2O
kg / hod
49
0,85
61
0,95
75
1,05
89
1,15
105
1,25
122
1,34
140
1,44
159
1,53
179
1,63
200
1,72
222
1,81
246
1,91
270
2,00
283
2,09

Spoteba
m3 / hod
1,14
1,28
1,41
1,54
1,67
1,80
1,93
2,06
2,18
2,31
2,44
2,56
2,69
2,81

Propan (G 31)
Tlak
Spoteba
mm H2O
kg / hod
67
0,84
76
0,94
93
1,04
111
1,13
130
1,23
151
1,32
173
1,42
197
1,51
222
1,60
248
1,70
276
1,79
305
1,88
335
1,97
366
2,06

Tabulka prmru trysek pro typ plynu

Typ plynu

Výkon

Tlak na tryskách hoáku v kPa Prmr trysek Poet trysek

kW

min

max

mm

ks

G 20

24,4

0,22

1,24

0,89

24

Propan Butan G 30

24,4

0,49

2,83

0,53

24

Propan

24,4

0,67

3,66

0,53

24

Zemní plyn

G 31

Propojení na elektrické ovládací desce
Met -

zemní plyn

GPL -
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Propan - Butan

ROZMRY KOTLE EOLO Eco @

Legenda :
G

plyn 1/2“

R

zpáteka do kotle 3/4“

M

výstup do topného systému 3/4“

E

studená voda - plnní kotle 1/2“

U

výstup TUV 1/2“

V

pívod el. proudu

OVLÁDACÍ PANEL

1 - Voli teploty topení
2 - Voli teploty TUV
3 - Kontrolka zapálení kotle
4 - Kontrolka funkce kotle
5 - Pepína funkcí
6 - Teplomr a tlakomr kotle
7 - Kontrolka zablokování kotle

EOLO ECO @

Signalizace
Kotel vypnutý
Kotel zapnutý
Hoák je zapálený
Zablokované zapalování
Zablokování - pehátí kotle
Porucha NTC sondy topení
Porucha NTC sondy TUV
Nedostatek vody
Porucha elektroniky
Zablokování - manostat spalin
Nedostate ný pr tok
Chybné pipojení ovládání

Žlutá dioda (3)
zhasnuto
zhasnuto
svítí
zhasnuto
zhasnuto
bliká
bliká

ervená dioda (7)

zhasnuto
zhasnuto
zhasnuto
svítí
bliká
zhasnuto
zhasnuto
bliká stídav

bliká sou asn
bliká
svítí

svítí
bliká
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Zelená dioda (4)

Displej dálkového
ovládání

zhasnuto
svítí
svítí
svítí
svítí
svítí
svítí
svítí

E01
E02
E05
E06
E10

svítí

E14

svítí
svítí

E27
E31

ROZMÍSTNÍ HLAVNÍCH PRVK KOTLE EOLO Eco @

1 - Sondy pro mení emisí (A,F)
2 - Manostat spalin
3 - Ventilátor spalin
4 - Spalovací komora
5 - Chlazený hoák
6 - NTC sonda okruhu TUV
7 - Plynový ventil
8 - Vypouštcí ventil

9 - Napouštcí ventil
10 - Odvzdušovací ventil
11 - Uzavená komora
12 - Expanzní nádoba
13 - NTS sonda topného okruhu
14 - Havarijní termostat
15 - Ioniza ní elektroda
16 - erpadlo
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17 - Pojistka tlaku top. okruhu
18 - Sekundární výmník TUV
19 - Pojistný ventil 3 bar
20 - Automatický by-pass
21 - Tícestný ventil
22 - Mení petlaku v komoe
23 - Mení podtlaku v komoe
24 - Sbra spalin
25 - Primární výmník
26 - Zapalovací elektroda

FUNKNÍ SCHÉMA KOTLE EOLO Eco @

1 - Zptná klapka
2 - Omezova pr toku
3 - Tícestný ventil
4 - Plynový ventil
5 - Sekundární výmník TUV
6 - NTC sonda okruhu TUV
7 - Mení tlaku plynu na hoáku
8 - Chlazený hoák

9 - Primární výmník
10 - Sbra spalin
11 - Ventilátor spalin
12 - Manostat spalin
13 - Uzavená komora
14 - NTC sonda topného okruhu
15 - Havarijní termostat
16 - Odvzdušovací ventil
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17 - Expanzní nádoba top. okruhu
18 - erpadlo
19 - Zptná klapka
20 - Automatický by-pass
21 - Regula ní šroub by-passu
22 - Pojistný ventil top. okruhu 3 bar
23 - Pojistka tlaku top. okruhu
24 - Mikrospína TUV
25 - Zptná klapka
26 - Napouštcí ventil

OBHOVÉ ERPADLO
Charakteristika erpadla

Výtlak m H2O

20 / 65 R

Výkon l / hod

A

Kivka využitelného výtlaku erpadla pi 3 rychlosti

B

Kivka využitelného výtlaku erpadla pi 2 rychlosti

C

Kivka využitelného výtlaku erpadla pi 3 rychlosti + by – pass

D

Kivka využitelného výtlaku erpadla pi 2 rychlosti + by – pass

Kotle EOLO Eco @ jsou vybaveny zabudovaným erpadlem s elektrickým regulátorem rychlosti s temi
polohami.
S erpadlem nastaveným na první rychlostní stupe kotel nepracuje.
Nejlepšího chodu kotle u nových zaízení dosáhnete nastavením tetího rychlostního stupn.
erpadlo je vybaveno rozbhovým kondenzátorem. Hídel motoru a její uložení jsou vyrobeny z velmi tvrdé
keramiky, která zaruuje jejich nemnnost a nehlunost.

Runí protáení erpadla
V pípad delší odstávky kotle,
nebo ped prvním spuštním.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ EOLO Eco @

Signál pro zónovou centrálu (volitelné)

M1 - erpadlo
M2 - Ventilátor odtahu spalin
S4 – Manostat spalin
S5 - Hlavní vypína
S6 - Mikrospína TUV
S7 - Tlaková pojistka
TA - Prostorový termostat (volitelné)
X20 - Klema (nepítomný TA nebo C.A.R)
Y1 - Plynový ventil
Y2 - Modulace plynového ventilu

B1 - NTC sonda top. okruhu
B2 - NTC sonda okruhu TUV
C.A.R. - Dálkové ovládání "AMICO"
E1-E2 - Zapalovací elektrody
E3 - Ioniza ní elektroda
E4 - Havarijní termostat
H1 - Dioda zapálení plamene
H2 - Dioda signalizace zablokování
H3 - Dioda napájení kotle
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