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Montážní návod
pro plynové kotle NG-4E / NG-4EB

Návod k montáži ležatého nerezového zásobníku TUV se nachází v jeho balení.

Návod k montáži a obsluze regula ní automatiky se nachází v jejím balení.
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Technické údaje

1) Bezpe nostní termostat je p estavitelný: 110 / 100 °C.
2) p i jmenovitém výkonu a T = 20 K
3) P i volb  provedení komína je t eba pamatovat na to, že v závislosti na velikosti kotle a teplot  kotlové vody m že být teplota spalin nižší než

80 °C.
Aby se v tomto p ípad  zabránilo škodám, musí se použít vhodný typ komínu.

4) Hodnoty pro nastavený výkon kotle m eny za p erušova em tahu spalin.

Plynový kotel NG-4E -10 -17 -23 -29 -35 -48
NG-4EB - -17/155 -23/155 -29/200 -35/200 -

Výkon na zemní plyn kW 8,6 16,3 22,8 29,1 34,9 48,7

íkon na zemní plyn kW 9,5 17,9 25,0 32,0 38,4 53,5

Výkon na zkapaln ný plyn propan kW 6,6 12,3 18,4 25,2 30,1 42,3

íkon na zkapaln ný plyn propan kW 7,3 13,5 20,2 27,7 33,1 46,5

Vnit ní pr r trubky odtahu spalin m m 111 111 131 131 151 181

ipojení plynu (vn jší závit) R ½ ½ ½ ½ ½ ¾

Hrdlo výstupní vody (vn jší závit) G 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

Hrdlo vratné vody (vn jší závit) G 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

Objem vody v kotli litr 5,8 7,8 9,8 11,8 13,8 17,8

Max. p ípustná teplota výstupní vody 1) °C 110 110 110 110 110 110

Max. p etlak v kotli bar 4 4 4 4 4 4

Odpor kotle na vodní stran 2) mbar 3 5 9 13 20 11

Pom rná pohotov. spot eba tepla NG-4E % 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2

NG-4EB % - 1,9 1,8 1,8 1,7 -

Po et lánk 2 3 4 5 6 8

Celková hmotnost NG-4E kg 92 106 129 155 172 234

NG-4EB kg - 186 209 252 269 -

Objem zásobníku NG-4EB litr - 155 155 200 200 -

Výkon zásobníku (p i 80/60 - 10/45 °C) NG-4EB litr/h - 420 570 760 890 -

Výkonové íslo NG-4EB NL60 - 2,5 2,7 4,5 4,9 -

Maximální teplota TUV v zásobníku NG-4EB °C - 60 60 60 60 -

Max. p etlak zásobníku NG-4EB bar - 10 10 10 10 -

Jmenovitý pr tok plynu (1013 mbar, 15°C)

zemní plyn H (Hi = 34,0 MJ/m³) m³/h 1,01 1,90 2,65 3,39 4,07 5,66

zkapaln ný plyn propan (Hi = 46,3 MJ/kg) kg/h 0,57 1,05 1,57 2,15 2,57 3,62

ipojovací tlak plynu

zemní plyn H mbar 18 18 18 18 18 18

zkapaln ný plyn propan mbar 30 30 30 30 30 30

Nutný komínový tah Pa 3 3 3 3 3 3

Teplota spalin 3) °C 73 112 102 123 110 109

Hmotnostní pr tok spalin g/s 11 13 20 20 28 41

pro zemní plyn H p i CO2
 4) % 3,3 5,4 4,9 6,4 5,5 5,2

Elektrické p ipojení 230 V / 50 Hz / 10 A

i provozu nep ekro í kotel hladinu akustického tlaku 50 dB(A).
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Ustavení kotle

Ustavení kotle na patkových
šroubech

Ustavení kotle na nožkách
(p íslušenství)

Ustavení kotle na podstavci
(p íslušenství)

podstavec
(p íslušenství)

upevn ní

plynový kotel

- Pro instalaci kotle pop . kotle s nerezovým zásobníkem TUV je zapot ebí rovný a
únosný podklad.

- Kotel smí být instalován pouze v místnosti chrán né p ed mrazem. V p ípad  nebezpe í
mrazu v dob  odstavení kotle se musí kotel, zásobník TUV a topný systém vypustit.

- Kotel a nerezový zásobník TUV musí stát ve vodorovné poloze nebo v mírném stoupání
sm rem dozadu, aby se zajistilo úplné odvzdušn ní (vyrovnejte šroubovacími nožkami).

- Kotel nesmí být instalován v místnosti s agresivními výpary, silnou prašností nebo
vysokou vlhkostí vzduchu (dílny, prádelny, apod.).

- Spalovací vzduch nesmí obsahovat halogenové uhlovodíky.

- Vzdálenosti kotle od st n nebo ho lavých materiál  musí odpovídat místním požárním
edpis m, minimáln  však musí být 200 mm.

- Musí být zabezpe en p ívod erstvého vzduchu. Doporu ujeme p ivést ke kotli vzduch
ímo z venkovního prostoru.

- Je t eba pamatovat na to, aby byl kolem kotle dostate ný prostor pro pozd jší išt ní
a údržbu.

Ke kotli jsou p iloženy z výroby 4 patkové šrouby.

- Pomocí patkových šroub  ustavte kotel do vodorovné polohy nebo v mírném stoupání
sm rem dozadu.

- 4 patkové šrouby nahra te 4 nožkami.

- Kotel s nožkami ustavte do vodorovné polohy nebo v mírném stoupání sm rem
dozadu.

- Podstavec namontujte podle p iloženého návodu k montáži.
V návodu k montáži podstavce je popsáno sestavení podstavce a montáž patkových
šroub  pop . nožek.

- Postavte kotel na podstavec.

- K podstavci jsou p iloženy 2 šrouby s podložkami pro upevn ní ke kotli.

- Pomocí nožek pop . patkových šroub , p ipevn ných na podstavci, ustavte kotel do
vodorovné polohy p ípadn  v mírném stoupání sm rem dozadu.

Pokyny k instalaci

Pozor

Pozor

Pozor
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Montáž regula ní automatiky
Bezpe nostní termostat

Regula ní automatika R11/R11-B/
R11-STAV

íslušenství regula ní
automatiky

Upozorn ní

Montáž a elektrickou kabeláž prove te podle plánk  a schémat zapojení, p iložených
k p íslušenství regula ní automatiky.

U regula ních automatik R12, R16 a R19 je t eba postupovat podle
íslušných návod  k montáži a obsluze!

Konektor pokojového
termostatu

ívodní vedení ho áku

idla teploty kotlové vody

sí ové vedení

kabel ob hového erpadla

kabel nabíjecího erpadla

Regula ní automatika
Kabely ve te otvorem ve víku oplášt ní. Pouzdro regula ní automatiky p išroubujte

iloženými samo eznými šrouby na víko oplášt ní.
ívodního vedení ho áku

ve te otvorem na p edku kotle.
idla teploty kotlové vody

zastr te v libovolném po adí do jímek kotle.
Sí ové vedení a kabel ob hového erpadla
ve te otvorem v zadní st  kotle.
Kabel nabíjecího erpadla
ve te otvorem v zadní st  kotle.

idlo teploty vody v zásobníku TUV (R11-B)
ve te otvorem v zadní st  kotle a zastr te do jímky zásobníku.
Kabel zásobníku TUV (R11-STAV)
ve te otvorem v zadní st  kotle.
Konektor pokojového termostatu (termostat není sou ástí dodávky kotle) pro vypínání
erpadel ve te otvorem v zadní st  kotle.

V p ípad  pot eby lze zm nit nastavení kotlového termostatu z 80 °C na 90 °C. K tomu
je t eba knoflík termostatu oto it vpravo až na doraz odpovídající 80 °C. Potom knoflík cca
3 mm vytáhn te a otá ejte dále vpravo až na doraz p edstavující teplotu 90 °C.

Pozor: Zm ní-li se nastavení bezpe nostního termostatu na 100 °C, nesmí být kotlový
termostat nastaven na 90 °C.

Zm na nastavení kotlového
termostatu

Funk ní zkouška bezpe nostního
termostatu (STB) u R11

Vypn te vypína  za ízení, odstra te kryt konektoru ho áku.
Nasa te m stek podle schématu, op t namontujte kryt konektoru ho áku.
Op t zapn te vypína  za ízení a vy kejte reakce STB.
Vypn te vypína  za ízení a op t odstra te m stek.
Bezpe nostní termostat odblokujte, op t zapn te vypína  za ízení.

konektor ho áku

stek

Bezpe nostní termostat (STB) je z výroby nastaven na 110 °C. V p ípad  pot eby je
možné nastavení STB zm nit.

estavení není vratné!

Regula ní automatiku odpojte od elektrického napájení.
Pomocí šroubováku sejm te víko regula ní automatiky.
Vyšroubujte plastové ví ko a kontramatici.
Vyjm te bezpe nostní termostat.
Se izovací šroub nastavte podle stupnice.
Prove te zp tnou montáž v opa ném po adí krok .

Zm na nastavení bezpe nostního
termostatu (STB) u R11

- P i montáži regula ní automatiky se musí dbát na to, aby se kapiláry idel nezlomily
nebo nep ekroutily a aby nebyly vytaženy z oplášt ní kotle více než je nutné!

- Kabely idel venkovní teploty a teploty výstupní vody nepokládejte spole  se silovými
kabely elektrické sít .

- Elektrické propojení prove te podle p iloženého schématu zapojení.
- Nevyužité kabely se musí zabezpe it proti dotyku!
- Všechny kabely položte na izolaci kotle a podle pot eby je ve te ven zadními otvory na

kotli, pop . kabely ho áku a kotlových idel vyve te z kotle otvory vp edu v mezist .
- Aby se mohla kontrolovat doba, po kterou byl ho ák v chodu, doporu uje se instalovat

po itadlo provozních hodin.

Pozor

Jsou-li kotle Wolf vybaveny jinou regula ní automatikou, než firmy Wolf nebo provedou-
li se na regula ní automatice Wolf technické zm ny, neru í firma Wolf za škody, které
z toho mohou vzniknout.
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Zvýšení teploty vratné vody U topných za ízení s velkým množstvím vody (v tším než 20 litr  na 1 kW výkonu) je
pot ebné zvýšení teploty vratné vody na 30 °C.

Termostatický spína  T, kontrolující teplotu vratné vody, zapne p im šovací erpadlo
v p ípad , že teplota vratné vody klesne pod p ípustnou hodnotu.

Termostatický spína  T1, kontrolující teplotu vratné vody, zapne p im šovací erpadlo
v p ípad , že teplota vratné vody klesne pod p ípustnou hodnotu. Klesá-li teplota vratné
vody dále, tak dá termostatický spína  T2 signál regulátoru R, který seškrtí odb r tepla
pomocí jednoho nebo více sm šovacích ventil  v topném systému.

Termostat T, kontrolující teplotu vratné vody, ídí rozd lovací ventil M tak, že p i poklesu
teploty vratné vody pod p ípustnou hodnotu se kotel áste  nebo úpln  uzav e. Po
oh átí kotle otev e ventil M do té míry, jak to vyžaduje p ípustná teplota vratné vody.
Ventil M m že být též instalován do potrubí vratné vody jako sm šovací ventil.

Dopravované množství p im šovacího erpadla V se vypo te podle následujícího vzorce:

V = objemový pr tok p im šovacího erpadla v m3/h
QN = jmenovitý výkon kotle v kW
cp = m rné teplo vody = 4,2 kWs/kgK
rw = m rná hmotnost vody = 1000 kg/m3

t = rozdíl mezi teplotou výstupní vody a teplotou v obtoku (doporu ený teplotní
rozdíl 30 K)

Dopravní výška p im šovacího erpadla vyplývá z tlakové ztráty topného okruhu p i
zvoleném objemovém pr toku, odporu potrubí a všech jednotlivých odpor  v okruhu kotle.

íklady instalací zajiš ujících
zvýšení teploty vratné vody

Dimenzování
im šovacího erpadla

QN x 3600
cp x t x W

V =                       in m3/h

Odpor na stran
topné vody
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Pr tok [m3/h]

Zvýšení teploty vratné vody
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Elektrické p ipojení Je t eba postupovat podle všeobecných elektroinstala ních p edpis .

Pozor: P ístroj musí být uzemn n!

Ob hové a nabíjecí erpadlo ( erpadla) je t eba p ipojit k elektrické síti p es styka , když:

- odb r proudu ho ákem a erpadly je v tší než 2 A.

- se p ekro í celkový odb r proudu regula ní automatiky.

Elektrické p ipojení

Pokojový termostat ahodiny pokojového termostatu s denním a týdenním programem
pro regula ní automatiky R11/R11-B, sloužící k regulaci teploty v místnosti, zapínají
ob hové erpadlo a p ipojují se p íslušným kabelem.
Ke kontrole teploty spalin se doporu uje instalace teplom ru spalin (není sou ástí
dodávky kotle). Zne išt ní kotle vede ke vzr stu teploty spalin a tím k nízké ú innosti kotle.
Tím není dále zaru eno optimální využití energie.

ipojení
k elektrické síti

íslušenství

3 x 1,5² 3 x 1,0²

ge/
gn
PE

br
L1

b l
N

ge/gn
PE

br
L1

b l
N

nouzový vypína
topení
(není sou ástí
dodávky kotle)

k regula ní automatice k regula ní automatice

ob hové erpadlo
(není sou ástí
dodávky kotle)

im šovací
erpadlo

vratné vody
(není
sou ástí
dodávky
kotle)

ipojení k síti
230 V, 50 Hz, 10 A

ipojení ob hových erpadel
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Se ízení množství plynu metodou
tlaku v tryskách (zemní plyn H)

1. Kotel musí být odstaven z provozu.

2. Vyšroubujte zátku m icího šroubení na rozd lova i plynu a ke šroubení p ipojte U-

manometr.

3. V tabulce se izovacích hodnot množství plynu vyhledejte, jaký je pot ebný tlak v trysce.

4. Uve te kotel do provozu.

5. Pro zvýšení tlaku v trysce otá ejte se izovacím šroubem 2 na plynovém kombinovaném

ventilu ve sm ru pohybu hodinových ru ek. Pro snížení tlaku v trysce otá ejte

se izovacím šroubem 2 na plynovém kombinovaném ventilu proti sm ru pohybu

hodinových ru ek.

6. Odstavte kotel z provozu.

7. Odpojte U-manometr a icí šroubení op t t sn  uzav ete zátkou. Zkontrolujte

snost m icího šroubení.

8. Op t našroubujte kryt se izovacího šroubu plynu 2 (pouze u plynového kombinovaného

ventilu Sit 822 Nova) a zape te ho.

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu
Uvedení do provozu je popsáno v návodu k obsluze.

tryska hlavního ho áku

rozd lova  plynu

tryska zapalovacího ho áku

šroubení pro m ení tlaku v tryskách
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Po et trysek, velikosti trysek

Velikosti trysek – tlaky na tryskách

Plynové trysky pro plynové kotle NG-4E/NG-4EB

Druh plynu trysky 10 17 23 29 35 48

Zemní plyn H Tryska hlavního ho áku po et 1 2 3 4 5 7

íslo ozna . 240 235 230 230 225 230

Ø mm 2,40 2,35 2,30 2,30 2,25 2,30

Tryska zapalovacího po et 1 1 1 1 1 1

ho áku íslo ozna . 45 45 45 45 45 45

Ø mm 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Zkapaln ný plyn Tryska hlavního ho áku po et 1 2 3 4 5 7

propan íslo ozna . 145 140 140 140 140 140

Ø mm 1,45 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Tryska zapalovacího po et 1 1 1 1 1 1

ho áku íslo ozna . 24 24 24 24 24 24

Ø mm 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Tlaky na tryskách k se ízení množství plynu metodou tlaku na tryskách

Plynový kotel Jmenovitý Jmenovitý Tlaky na tryskách [mbar](1013mbar,15°C)
NG-4E/ topný výkon topný p íkon zemní plyn H zkapaln ný propan
NG-4EB [kW] [kW] WS=51,2MJ/m³(=14,2kWh/m³) WS=76,8MJ/m³(=21,3kWh/m³)

10 8,6 9,5 17,2 29

17 16,3 17,9 16,0 29

23 22,8 25,0 15,3 29

29 29,1 32,0 14,5 29

35 34,9 38,9 14,2 28

48 48,7 53,5 13,1 28


