
 

6 720 604 938 CZ (99.04) OSW

 

KN 15-8 E.. KN 15-8 EC..
KN 23-8 E.. KN 23-8 EC..
KN 30-8 E.. KN 30-8 EC..
KN 36-8 E..
KN 42-8 E..
KN 48-8 E..
KN 54-8 E..

Návod na instalaci, údrÏbu a obsluhu
Plynov˘ kotel

 

SUPRALINE

 

dvoubodovû fiízen˘ a nízkoemisní 
s automatick˘m zapalováním 
a víceplynn˘m pfiedsmû‰ovacím hofiákem

vhodn˘ pro NT-provoz

 

 Pro va‰i bezpeãnost:

 

JestliÏe ucítíte zápach plynu:
– Uzavfiete plynov˘ kohout.
– Nemanipulujte s elektrick˘mi vypínaãi.
– Uhaste otevfiené ohnû.
– Otevfiete okna a místnost fiádnû vyvûtrejte.
– Zavolejte okamÏitû odbornou firmu nebo 

plynárenskou sluÏbu (spoleãnost).

 

Obsluhu smí provádût pouze pouãená a pro‰kolená 
dospûlá osoba. 
Ke spotfiebiãi musí b˘t stále zaji‰tûn dostateãn˘ pfiívod 
vzduchu.

 

Pfied montáÏí je nutné vzít v úvahu následující 
upozornûní:

 

– Bezchybná funkce kotle je zaruãena pouze pfii 
dodrÏení tohoto instalaãního návodu.

– Zajistûte prohlídku a revizi komínu odbornou 
kominickou firmou.

– Zajistûte tlakovou zkou‰ku tûsnosti plynového 
pfiívodu odbornou montáÏní nebo plynárenskou 
firmou.

– Instalaci a montáÏ kotle smí provést pouze odborná 
autorizovaná firma s oprávnûním JUNKERS, jejíÏ 
mechanici jsou povinni se prokázat platn˘m 
servisním prÛkazem.

– Pfieãtûte si a dodrÏte podmínky instalaãního 
návodu.
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BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ

 

Pfii zápachu plynu:
– Uzavfiít plynov˘ kohout.
– Otevfiít okna.
– Nemanipulovat s elektrick˘mi vypínaãi.
– Uhasit otevfiené ohnû.
– Ihned zavolat plynárenskou pohotovostní sluÏbu.
– Doporuãujeme Vám pro tento pfiípad pfiedem 

zjistit telefonní ãíslo pohotovostní plynárenské 
sluÏby a pfiipsat si jej k Va‰im tísÀov˘m 
telefonním ãíslÛm.

Pfii zápachu spalin

 

• Odstavit pfiístroj z provozu.
• Otevfiít okna a dvefie a dÛkladnû vyvûtrat.
• Nahlásit únik spalin Va‰emu smluvnímu servisnímu 

místu. Do odborné prohlídky odtahu spalin a komínu 
(a v pfiípadû nutnosti i pfiístroje) se pfiístroj nesmí 
pouÏí vat.

 

Pfii poÏáru pfiístroje

 

• Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje.
• Dle moÏnosti odstavit pfiístroj z provozu.
• Odpojit pfiístroj od el. sítû. 

Uhasit oheÀ hasícím pfiístrojem prá‰kov˘m nebo 
snûhov˘m.

 

Pfiístroje na tekuté plyny a pfiívod plynu smí b˘t 
ha‰eny pouze snûhov˘m hasícím pfiístrojem.
Pfii poÏáru zásobníku tekutého plynu volejte 
neprodlenû poÏárníky a informujte je o obsahu 
zásobníku.
Prostfiedí s nebezpeãím poÏáru

 

V˘bu‰né a snadno vznûtlivé látky, látky jeÏ mohou 
vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím poÏáru prachÛ, kapalin 
a nebo látky jeÏ mohou vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím 
v˘buchu hofilav˘ch plynÛ a par se nesmí skladovat 
a pouÏívat v blízkosti pfiístroje.
V pfiípadû práce s nátûrov˘mi hmotami, lepidly apod., 
je nutno odstavit na pfiechodnou dobu pfiístroj 
z provozu, odpojit pfiístroj od el. sítû a uzavfiít plynov˘ 
kohout. Po dobu prací a dobu nutnou k dostateãnému 
vyvûtrání musí b˘t toto odstavení viditelnû oznaãeno, 
aby nemohlo dojít k nechtûnému opûtovnému spu‰tûní 
pfiístroje.

 

Pfii zatopení pfiístroje vodou

 

• Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje.
• Odstavit pfiístroj z provozu.
• Odpojit pfiístroj od el. sítû.
Po obnovení podmínek pfiístupu ke spotfiebiãi 
a moÏnosti jeho vysu‰ení a vyãi‰tûní,objednejte 
odbornou prohlídku a vysu‰ení u Va‰eho odborného 
servisního místa JUNKERS.

 

Po zatopení vodou nesmí b˘t pfiístroj bez 
pfiedchozího odborného o‰etfiení servisním 
mechanikem JUNKERS uveden do provozu.
Po celou dobu pfiedpokládané Ïivotnosti 
pfiedstavuje plynov˘ spotfiebiã pfiedvídateln˘ zdroj 
nebezpeãí:

 

• Zdroj poÏáru pfii nedodrÏení instalaãních podmínek 
a vzdáleností a druhu uskladnûn˘ch látek v blízkosti 
plynového spotfiebiãe.

• Zdroj úniku spalin a plynu pfii nedodrÏení 
pravideln˘ch servisních prohlídek.

• Zdroj úrazu el. proudem a popálenin pfii svévolné 
nepovolené manipulaci v rozporu s tímto 
instalaãním a obsluÏn˘m návodem a pfii nedodrÏení 
instalaãních podmínek.

 

Pfieprava

 

Pfii pfiepravû a skladování dodrÏujte znaãení na obalu 
spotfiebiãe. Nevystavujte pfiístroj nárazÛm. Pfii pfiepravû 
a uskladnûní nesmí teplota okolí klesnout pod bod 
mrazu z dÛvodu zbytkového obsahu vody v pfiístroji.
Pfiepravovat a skladovat lze kotel pfii teplotách vy‰‰ích 
neÏ 0 °C.

 

MontáÏ

 

MontáÏ a instalace pfiístroje smí provádût pouze 
pro‰kolení pracovníci uznaného servisního místa 
BOSCH - JUNKERS. MontáÏní pracovník je povinen 
svoji odbornost a zpÛsobilost doloÏit provozovateli 
(uÏivateli) servisním prÛkazem JUNKERS.

 

DemontáÏ

 

Po uplynutí Ïivotnosti spotfiebiãe se obraÈe na Va‰e 
smluvní servisní místo. Servisní místa JUNKERS jsou 
povinna na náklady provozovatele provést likvidaci 
vyfiazeného spotfiebiãe.

 

Obsluha

 

Pfiístroj smí obsluhovat pouze osoba pouãená 
a seznámená s tímto návodem na obsluhu, v rozsahu 
daném úvodním pouãením odborn˘m servisním 
pracovníkem pfii uvádûní kotle do provozu. Obsluhu 
nesmí provádût osoby nezletilé, nepouãené a bez 
znalostí tohoto návodu.
Mûnit parametry pfiístroje prvky obsluhy, nastavené 
odborn˘m servisním pracovníkem pfii uvádûní pfiístroje 
do provozu se nedoporuãuje. Je zakázáno jak˘mkoliv 
zpÛsobem manipulovat s prvky pro nastavení 
parametrÛ kotle, které jsou pfiístupny po demontáÏi 
krytu a s kter˘mi je oprávnûn manipulovat v˘hradnû jen 
odborn˘ servis. RovnûÏ je zakázáno jak˘mkoliv 
zpÛsobem upravovat nebo mûnit funkci dílÛ a celkÛ 
kotle. Vûtrací otvory pro pfiívod vzduchu nesmí b˘t 
zakryty nebo zmen‰eny. âásti odtahového zafiízení 
nesmûjí b˘t mûnûny nebo upravovány. 
NedodrÏením tûchto pokynÛ pfii provozu kotle po 
dobu jeho pfiedpokládané Ïivotnosti mÛÏe dojít 
k pfiedvídatelnému nebezpeãí ohroÏení bezpeãnosti 
provozu plynového spotfiebiãe.

 

ÚdrÏba a opravy

 

Spolehliv˘ a bezpeãn˘ provoz spotfiebiãe po celou 
dobu Ïivotnosti je podmínûn dodrÏováním obsluÏného 
a instalaãního návodu a pravideln˘mi servisními 
prohlídkami.
Spotfiebiã je konstruován tak, aby mohl b˘t provozován 
bez dozoru.
• UdrÏovat spotfiebiã v bezpeãném a provozu 

schopném stavu.
• Zajistit pravidelné ãi‰tûní a kontrolu spotfiebiãe, 

plynného paliva, koufiovodu a komínu.
Pro splnûní tûchto podmínek je nutné zajistit 
pravidelné roãní prohlídky odborn˘m servisním místem 
JUNKERS, mechanikem s platn˘m servisním 
prÛkazem. Pro opravy smí b˘t pouÏit v˘hradnû 
originální díl JUNKERS.

 

Pfiívod vzduchu

 

Kotel musí b˘t umístûn pouze v místnosti, která je 
ve shodû s poÏadavky na zpÛsob vûtrání. V pfiípadû 
dodateãné instalace vûtracích otvorÛ je nutno tyto 
otvory udrÏovat volné a nelze je ani na pfiechodné 
období, pokud je kotel v provozu, utûsnit.
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1 Údaje o kotli

 

Prohlá‰ení o shodû dle âSN

 

Kotel odpovídá platn˘m poÏadavkÛm evropsk˘ch smûrnic 90/396 EGW, 92/42/EGW, 89/336/EGW, a ãesk˘m 
technick˘m normám vztahujícím se k nafiízení vlády ã. 177/1997 Sb.,a dále dle zákona 22/97 Sb. § 2,13 dle nafiízení 
vlády ã.177/97Sb. ãást 64, pfiíloha 2, odstavec 1 a 3 a popisu konstrukce uvedeném v Osvûdãení konstr. vzoru.

 

Spoleãné údaje:

Typ zafiízení KN 15-8 E KN 23-8 E KN 30-8 E KN 36-8 E

 

Obj. ã. 7 715 130 010 7 715 230 152 7 715 330 276 7 715 330 277

ID-ãíslo v˘robku CE-0085 AT 0415

Kategorie  II

 

2 H 3 P

 

 (nûkteré plyny; schváleno pro zemní plyn a propan)

Druh provedení B

 

11BS

 

 (pfiipojení na komín s hlídaãem tahu spalin) podle âSN EN 297

 

Typ zafiízení KN 42-8 E KN 48-8 E KN 54-8 E

 

Obj. ã. 7 715 430 013 7 715 430 055 7 715 430 085

ID-ãíslo v˘robku CE-0085 AT 0415

Kategorie  II

 

2 H 3 P

 

 (nûkteré plyny; schváleno pro zemní plyn a propan)

Druh provedení B

 

11BS

 

 (pfiipojení na komín s hlídaãem tahu spalin) podle âSN EN 297

 

Typ zafiízení KN 15-8 EC KN 23-8 EC KN 30-8 EC

 

Obj. ã. 7 715 130 012 7 715 230 154 7 715 330 279

ID-ãíslo v˘robku CE-0085 AT 0415

Kategorie  II

 

2 H 3 P

 

 (nûkteré plyny; schváleno pro zemní plyn a propan)

Druh provedení B

 

11BS

 

 (pfiipojení na komín s hlídaãem tahu spalin) podle âSN EN 297

Blok ãlánkÛ kotle se schválen˘m 
oznaãením stavebních prvkÛ v 
nûmãinû

 

01-223-539 X

 

Kotlov˘ regulátor s typov˘m ozn.

 

TÜV TR. 92896

 

Pojistn˘ teplotní omezovaã 
110 °C s konstrukãním 
oznaãením

 

TÜV.STB. 99793

 

Hlídaã spalin

 

VDE 5789-451-1

 

Teplomûr

 

0-120 °C

 

Zapalovací automat hofiáku

 

CE-0063AP3100/1
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2 Popis pfiístroje

 

2.1 V‰eobecné údaje

 

Uvádûné kotle jsou speciální plynové nízkotlaké, 
stacionární, teplovodní kotle ve smyslu âSN EN 297, 
vhodné pro vestavbu do topn˘ch soustav do 115 °C 
podle normy âSN. Odpovídají konstrukãnímu druhu 
B11BS podle âSN EN 297. Ohfiátou vodu lze pouÏívat 
pouze otopn˘m úãelÛm v uzavfieném topném okruhu 
a voda ohfiívaná se nesmí odebírat k uÏitkov˘m 
úãelÛm. Kotle nesmí b˘t pouÏity pro vyvíjení páry.

 

2.2 Vybavení

 

• Kotlov˘ blok z litiny (GG 20).
• Atmosférick˘ hofiák s pfiedsmûrováním s redukcí 

NO

 

x

 

, pro zemní plyn a propan.
• Automatické zapalování pomocí zapalovacího 

plamínku ji‰tûného ionizaãní elektrodou.
• Plynová armatura VK 4100 C 1026 s regulátorem 

tlaku a vestavûn˘m fiídícím automatem, 
deblokaãním tlaãítkem a signalizací poruchy.

• Ovládací skfiíÀka s pfiepínaãem druhu provozu, 
spínaãem, termostatem kotle, pfiepínaãem provozu 
letní/zimní, pojistkou 3,15 A (setrvaãná),

• Teplomûr a kotlov˘ termostat.
• Pojistn˘ omezovaã teploty.
• Pojistka odtahu spalin.

 

Dodateãnû u provedení EC:

 

• Expanzní nádrÏ
• Pojistn˘ ventil
• Manometer
• Obûhové ãerpadlo

 

2.3 Pfiíslu‰enství

 

• Klapka odvodu spalin MOK 130-1/150-1/180-1 
k zabudování do odtahové roury spalin za 
pfieru‰ovaãem odtahu spalin.

• Kartáã ãi‰tûní kotle KB2 (1 x v objemu dodávky).
• Spínací modul SVM1 upfiednostnûní ohfievu TUV 

(NTC ãidlo).
• Prostorov˘ termostat TRZ 12 W/T 

(fiízení ãerpadla s modulem MB40).
• Ekvitermní regulace s moÏností fiízení ohfievu TUV 

(NTC ãidlo) TA 120 E1 pro 1 kotel, 1 okruh ÚT 
a 1 okruh TUV TA 122 E2 pro 2 kotle, 1 okruh ÚT 
a 1 okruh TUV se zabudovan˘mi spínacími 
hodinami EU 1D.

 

Upozornûní:

 

Poãasím fiízen˘ regulátor TA 122 E2 

 

není vhodn˘ pro kotle provedení EC.

• Dálkové ovládání TW 2.
• Sady pro pfiestavbu na kapaln˘ plyn.

 

2.4 Pfiehled typÛ

 

KN  = Speciální plynov˘ kotel, dvoubodovû fiízen˘ 
a nízkoemisní NOX (< 125 mg/kWh)

15...54  = Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon v kW*
-8  = Generace zafiízení
E  = Elektrické zapalování hofiáku pfies 

zap.hofiák
C  = Kompaktní provedení s expanzní nádrÏí 

a obûhov˘m ãerpadlem
Za oznaãením E/EC je uveden dvojãíslím druh plynu.

*Platí pro vstupní pfietlak 20 mbar.

 

Typ
V˘kon

18 mbar 20 mbar

 

KN 15-8 E/EC 14,3 kW 15,0 kW

KN 23-8 E/EC 21,9 kW 23,0 kW

KN 30-8 E/EC 28,5 kW 30,0 kW

KN 36-8 E 34,2 kW 36,0 kW

KN 42-8 E 39,9 kW 42,0 kW

KN 48-8 E 45,6 kW 48,0 kW

KN 54-8 E 49,9 kW 54,0 kW

 

Char. ãíslo Skupina plynÛ

 

23 Zemní a pfiíbuzné plyny, 
skupina H

31 Propan
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2.5 Funkãní popis
Provoz kotle ve spojení s prostorovou, ekvitermní 
nebo základní regulací teploty.

 

• ¤ídící automatika obdrÏí el. napûtí, aktivuje se 
obvod vysokého napûtí na startovací elektrodû.

• Otevfie se pojistn˘ ventil plynové armatury a uvolní 
plynovou cestu pro zapalovací plamínek.

• Startovací elektroda zaÏehne smûs plynu a vzduchu 
ze zapalovacího hofiáãku.

 

Bezpeãnostní doba:

 

• V prÛbûhu ãasu (t

 

1

 

) (obr. 1) vyhodnocuje startovací 
automat ionizaãní proud (min. úroveÀ 0,9 

 

µ

 

A).
• Hlavní plynov˘ ventil plynové armatury otevfie na 

pfiedem nastavenou úroveÀ prÛtokového mnoÏství 
plynu (úvodní seÏízení v˘konu dle kap. 15).

 

Upozornûní:

 

Startovací v˘kon lze nastavit na plynové 
armatufie ‰roubem. Z v˘roby je 
nastaven na min. hodnotu (BlíÏe viz 

 

kapitolal 9.3).

 

Ji‰tûní spalování plynu - pojistka plamene:

 

• Pokud v prÛbûhu startu nebo hofiení nastane 
pfieru‰ení ionizaãního poudu po dobu del‰í neÏ 
55 vtefiin, dojde k pfieru‰ení dodávky plynu na 
hofiáku, uzavfie hlavní plyn. ventil plynové armatury 
a fiídící automatika se zablokuje. Obnovení provozu 
je po stisknutí deblokaãního tlaãítka fiídící 
automatiky.

• Pfii nepfiípustnû vysoké teplotû nábûhoého okruhu 
aktivuje pojistn˘ termostat bezpeãnostní vypnutí 
kotle.

 

Zaji‰tûní dodávky tepla pro nepfiímoohfiívan˘ 
zásobník

 

• Dojde k odpojení ãerpadla topného okruhu 
a pfiipojí se ãerpadlo pro nabíjení zásobníku 
(pfiednostní ohfiev TUV v programu regulace
TA 120 E1/TA 122 E2 nebo pfiíslu‰enstvím pro 
pfiipojení zásobníku - SVM 1).

• Z v˘roby je nastaven dobûh ãerpdadla 3 aÏ 4 min. 
pro zabránûní pfiehfiátí kotle tepelnou setrvaãností.

 

NO

 

X

 

-redukovan˘ obsah ve spalinách:

 

• Obsah podílu NO

 

X

 

 ve spalinách je pro 
rÛznév˘konné typy rÛzn˘, leÏí ale vÏdy pod hranicí 
125 mg/kWh (72 ppm).

 

2.6 PrÛbûh programu zapalovacího 
automatu plynu

Obr. 1

 

Nutné vstupní signály
Nutné v˘stupní signály autom. hofiáku

A Sepnutí regulátorem
B Zapálení plamínku zapalovacího hofiáãku
C Provoz
D Vypnutí regulátorem
t

 

1

 

âas prodlení cca. 55 s
1 Hlavní vypínaã/regulátor
2 Zapalování
3 Ventil pro zapalováãek
4 Ionizaãní proud (min. 0,9 

 

µ

 

A)
5 Hlavní ventil
6 Poruchov˘ signál

A B C D 

t1

A B C D 

t1

6 720 610 006-01.1O
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2.7 Schéma kotle, provedení E

Obr. 2

2.8 Schéma kotle, provedení EC

Obr. 3

2.9 Funkãní schéma armatury plynu

Obr. 4

6 720 610 006-02.1O
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46

38

6

58

75

86

34
10195

2

1

3

35

41 6 720 610 006-03.1O

39411

4
37

3

14

13
15

32

2

12

95 101
34

46

38

58

35

86

75

6

1 âlánkov˘ litinov˘ 
blok

2 Nábûhov˘ okruh R1" 
zásobníku a topení

3 Zpûtn˘ okruh R1" 
topení

4 Zpûtn˘ okruh 
zásobníku TUV (EC)

6 Pfiipojení plynu

12 Pojistn˘ ventil (EC)
13 Membránová 

vyrovnávací 
nádoba (EC)

14 Membrána (EC)
15 Ventil plnûní 

expanze (EC)
32 Manometr
34 Pojistn˘ teplotní 

omezovaã STB

35 âidlo teplomûru 
nábûhového okruhu 
otápûní

37 Obûhové 
ãerpadlo (EC)

38 Zapalovací elektroda
39 Elektroda hlídání 

stavu plamene
41 Hofiák s primárním 

sáním

46 Zapalovací hofiáãek
58 Plynová armatura 

s fiídící automatikou
75 Kotlov˘ termostat
86 Ovládací jednotka
95 Teplotní ãidlo hlídání 

stavu odvodu spalin
101 Pfieru‰ovaã tahu 

spalin

6 Pfiívod plynu
155 Plynové sítko
158 Bezpeãnostní ventil, 

jakostní tfiída B
159 Cívka bezpeãnostního 

ventilu
161 Servoventil
162 Cívka servoventilu
168 Membrána hlavního 

ventilu
169 Membrána regulátoru 

tlaku
170 Nastavovací ‰roub 

poãáteãní zatíÏení
171 Nastavovací ‰roub 

regulátoru tlaku 
(hlavní zatíÏení)

173 Servo regulátoru tlaku
175 Hlavní ventil, jakostní 

tfiída D
176 Membrána pro poãáteãní 

zatíÏení
177 V˘stup k zápalovacímu 

hofiáku
178 V˘stup k hlavnímu 

hofiáku

162

159

6

158

155

161

171

173

169

175

177

178

168

170

176
6 720 610 006-04.1O
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2.10 Schéma elektrického zapojení

Obr. 5
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3 Technické údaje

 

Pozor:

 

Celkové elektrické zatíÏení nesmí pfiekroãit hodnotu ji‰tûní stroje (3,15 AT).

 

* Hodnoty v závorkách se vztahují k provedení EC.
** Hodnoty v závorkách je moÏno nastavit pfii vstupním pfietlaku zemního plynu 20 mbar.

 

1)

 

 VztaÏeno k t

 

v

 

 50 (°C) nad t

 

L

 

.

 

2)

 

 Za pojistkou teploty vztaÏeny na prostorovou teplotu 25 °C a udan˘ tah.

 

3)

 

 Dovolená oblast tolerancí k jmenovitému napûtí (230 V) ãiní -15 % aÏ +10 %.

 

4)

 

Hodnoty pro tekut˘ plyn platí pro smûs PB, pro ãist˘ propan je nutno sníÏit o cca 15 %.
t

 

v

 

Vstupní teplota nábûhového okruhu.
t

 

L

 

Teplota okolí.

 

Typ kotle KN 15-8 E 
KN 15-8 EC

KN 23-8 E 
KN 23-8 EC

KN 30-8 E 
KN 30-8 EC

V˘kon/Pfiíkon

 

Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 

 

4)

 

kW 14,3 (15,0)** 21,9 (23,0)** 28,5 (30,0)**
Jmenovité tepelné zatíÏení 

 

4)

 

kW 16,1 (17,0)** 24,5 (25,8)** 31,8 (33,5)**
Úãinnost % 91 91,7 92,1

 

Pfiipojovací hodnoty pfii 1013 mbar 15 °C

 

Zemní plyn H (H

 

UB

 

=  9,4 kWh/m

 

3

 

) m

 

3

 

/h 1,7 (1,8)** 2,6 (2,7)** 3,36 (3,5)**
Kapaln˘ plyn (H

 

U

 

 = 12,8 kWh/kg) kg/h 1,3 2,0 2,6

 

Pfiipojovací pfietlak plynu

 

Zemní plyn H mbar 18 (20)** 18 (20)** 18 (20)**
Propan mbar 50/30 50/30 50/30

 

Tlaková ztráta prÛtoku vody

 

pfii ∆ t = 10 K mbar 13 31 52
pfii ∆ t = 15 K mbar 6 14 23
pfii ∆ t = 20 K mbar 3 8 13

 

Hodnoty spalin

 

Potfiebn˘ tah mbar 0,03 0,03 0,03
Teplota spalin 

 

2)

 

pfii t

 

v

 

 = 80 °C a jmenovitém v˘konu °C 100 135 120
Hmotnost spalin pfii jmen.zatíÏení kg/h 68 66 107
CO

 

2

 

 (pfii jmen.zatíÏení) vztaÏeno ke G 20 % 3,5 5,7 4,5
NO

 

X

 

 (pfii jmen.zatíÏení) mg/kWh <125 <125 <125
Tfiída NOx kotle 3 3 3
CO (pfii jmen. zatíÏení) mg/kWh <10 <10 <10

 

Ø

 

 hrdla odtahu spalin mm 130 130 150
Dal‰í údaje k zafiízení
Hluãnost (max. celková) dBA 55 55 55
Max. teplota nábûhového okruhu °C 90 90 90
Bod sepnutí omezovaãe pfii tv 50 °C °C 110 110 110
Pfiípustn˘ provozní pfietlak bar 4 4 4
Pfiipojení plynu R 1/2 1/2 1/2
Celková ãistá hmotnost kg 78 (91)* 95 (111)* 114 (128)*
Obsah vody (v bloku kotle) l 7,1 8,8 10,5
Poãet ãlánkÛ kotle ks 3 4 5
Poãet hofilav˘ch trubic ks 2 3 4
Expanzní nádrÏ (pouze u provedení EC)
– Obsah l 12 12 12
– Nastaven˘ tlak bar 0,75 0,75 0,75
Napûtí3) V AC 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50
Jmenovit˘ odbûr proudu A 0,3 (0,7)* 0,3 (0,7)* 0,3 (0,7)*
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Pozor:
Celkové elektrické zatíÏení nesmí pfiekroãit hodnotu ji‰tûní stroje (3,15 AT).

** Hodnoty v závorkách je moÏno nastavit pfii vstupním pfietlaku zemního plynu 20 mbar.
1) VztaÏeno k tv 50 (°C) nad tL.
2) Za pojistkou teploty vztaÏeny na prostorovou teplotu 25 °C a udan˘ tah.
3) Dovolená oblast tolerancí k jmenovitému napûtí (230 V) ãiní -15 % aÏ +10 %.
4) Hodnoty pro tekut˘ plyn platí pro smûs PB, pro ãist˘ propan je nutno sníÏit o cca 15 %.
tv Vstupní teplota nábûhového okruhu.
tL Teplota okolí.

Typ kotle KN 36-8 E KN 42-8 E KN 48-8 E KN 54-8 E
V˘kon/Pfiíkon
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 4) kW 34,2 (36,0)** 39,9 (42,0)** 45,6 (48,0)** 49,9 (54,0)**
Jmenovité tepelné zatíÏení 4) kW 38,0 (40,0)** 44,3 (46,6)** 50,4 (53,1)** 55,0 (59,6)**
Úãinnost % 92,4 92,7 92,9 93,1
Pfiipojovací hodnoty pfii 1013 mbar 15 °C
Zemní plyn H (HUB = 9,4 kWh/m3) m3/h 4,0 (4,3)** 4,7 (4,9)** 5,3 (5,6)** 5,8 (6,3)**
Kapaln˘ plyn (HU = 12,8 kWh/kg) kg/h 3,158 3,673 4,188 4,701
Dovolen˘ plynul˘ tlak pfiipojky plynu
Zemní plyn H mbar 18 (20)** 18 (20)** 18 (20)** 18 (20)**
Propan mbar 50/30 50/30 50/30 50/30
Tlaková ztráta prÛtoku vody
pfii ∆ t = 10 K mbar 75 102 133 168
pfii ∆ t = 15 K mbar 33 45 59 75
pfii ∆ t = 20 K mbar 19 26 33 42
Hodnoty spalin
Potfiebn˘ tah mbar 0,03 0,03 0,03 0,03
Teplota spalin 2) 
pfii tv = 80 °C a jmenovitém v˘konu °C 130 125 125 130
Hmotnost spalin pfii jmen.zatíÏení kg/h 109 127 142 145
CO2 (pfii jmen.zatíÏení) vztaÏeno ke G 20 % 5,3 5,3 5,4 6,0
NOX (pfii jmen.zatíÏení) mg/kWh <125 <125 <125 <125
Tfiída NOx kotle 3 3 3 3
CO (pfii jmen.zatíÏení) mg/kWh <10 <10 <10 <10
Ø hrdla odtahu spalin mm 150 180 180 180
Dal‰í údaje k zafiízení
Hluãnost (max. celková) dBA 56 56 56 56
Max.v˘stupní teplota °C 90 90 90 90
Mezní bod sepnutí (pfii tL = 50 °C) °C 110 110 110 110
Dovolen˘ provozní pfietlak bar 4 4 4 4
Plynová pfiípojka R 1/2 3/4 3/4 3/4
Celková ãistá hmotnost kg 131 147 164 183
Obsah vody (v bloku kotle) l 12,2 13,9 15,6 17,3
Poãet ãlánkÛ kotle ks 6 7 8 9
Poãet hofilav˘ch trubic ks 5 6 7 8
Napûtí 3) V AC 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Jmenovit˘ odbûr proudu A 0,3 0,3 0,3 0,3
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4 Instalace
Pfii volbû umístûní pfiístroje je nutno dbát na 
pfiíslu‰né pfiedpisy a je doporuãeno se nejprve poradit 
s odborn˘m servisním místem JUNKERS. Kotel musí 
b˘t umístûn pouze v místnosti, která je ve shodû 
s poÏadavky na zpÛsob vûtrání.

4.1 Místo instalace
Pfii tepelném v˘konu niÏ‰ím neÏ 50 kW smí b˘t kotle 
nainstalovány také mimo kotelny. Místnost instalace musí 
odpovídat poÏadavkÛm podle TRGI 1986 bod 5.2.2.
• Kotle, uvádûné v návodu, smûjí b˘t na základû 

svého v˘konu (mûnû neÏ 50 kW) instalovány také 
mimo kotelny, pokud místo jejich instalace splÀuje 
podmínky instalace.

• Agregáty nejsou vhodné pro pfiímou instalaci do 
prostor dílensk˘ch a v˘robních.

• Aby se zabránilo korozi, musí b˘t místo instalace 
suché a bez pfiítomnosti agresivních látek.

• Je tfieba zabránit instalaci v místech s vysokou 
vlhkostí, spoleãnû s praãkami a podobn˘mi stroji 
(viz také kapitola spalovací vzduch).

• Teplota okolí kotle nesmí pfiekroãit hodnotu 35 °C. 
V blízkosti kotle se nesmûjí skladovat hofilavé 
materiály a kapaliny lehce zápalné.

• Místo instalace se musí chránit proti vniknutí mal˘ch 
zvífiat a ‰kÛdcÛ.

• Povrch podlahy v místû instalace by mûl b˘t pokud 
moÏno rovn˘.

• Na spotfiebiã a do vzdálenosti men‰í, neÏ bezpeãná 
vzdálenost od nûho, nesmûjí b˘t kladeny pfiedmûty 
z hofilav˘ch hmot. Kotel je nutno umístit tak, aby 
vzdálenosti mezi pfieru‰ovaãem tahu spalin 
a odtahu spalin od obloÏení zárubní dvefií, trámÛ 
a podobn˘ch prvkÛ (vãetnû potrubí z umûl˘ch hmot 
a jeho izolace) nebyly men‰í neÏ 200 mm.

Pozor: Spodní deska kotle nesmí b˘t zapu‰tûna do 
podlahy.

• Pro vhodn˘ pfiístup k armaturám a k ãi‰tûní 
teplosmûnn˘ch ploch dodrÏujte následující 
minimální vzdálenosti od stûn.

Obr. 6

Instalace v podkrovní místnosti:
– Podlaha ve vodotûsném provedení a opatfiena 

odtokem. 
Práh dvefií k musí b˘t nejménû 100 mm vysok˘.

Provední kotle EC:
U provedení KN .. - 8 EC pro snadn˘ pfiístup k ãerpadlu 
a expanzní nádobû je nutné dodrÏet minimální odstup 
600 mm mezi levou stûnou kotle a zdí nebo 
zásobníkem. Zásuvka pro el. pfiipojení kotle musí b˘t 
neustále bûhem provozu pfiístupná.

4.2 Spalovan˘ vzduch

Pozor: Spalovan˘ vzduch musí b˘t ke kotli pfiivádûn 
zepfiedu. 
Prachem zneãi‰tûn˘ vzduch vede ke 
zneãi‰tûní hofiáku a tím ke zmûnû spalovacích 
pomûrÛ a následnû k neÏádoucímu nárÛstu 
hodnot CO a zniãení hofiákov˘ch trubic. Proto 
musí b˘t kotel pfii rozptylu prachu v kotelnû 
vÏdy vypnut˘, napfi. bûhem stavebních úprav 
budovy nebo pfii ãistících pracech v kotelnû.

Nízkoemisní kotel nasává ve‰ker˘ spalovan˘ vzduch 
zepfiedu. Pfiívod vzduchu zezadu popfi. ze strany vede 
k nedostatku spalovaného vzduchu.
• Aby se zabránilo korozi, nesmí spalovan˘ vzduch 

obsahovat agresivní látky. Jako obzvlá‰È silnû 
korozní se projevují halogenové uhlovodíky (napfi. 
chlor und fluor), které jsou obsaÏeny v fiedidlech, 
barvách, lepidlech, pohonn˘ch plynech, rÛzn˘ch 
ãistících prostfiedcích pro domácnost apod. 
V pfiípadû prací s tûmito látkami v blízkosti kotle je 
nutno kotel odstavit z provozu a zajistit dostateãné 
odvûtrání v˘parÛ.

• V budovách opatfien˘ch okenním tûsnûním je tfieba 
dbát na poÏadovan˘ objem prostoru, propojení 
prostoru a vûtrání (Viz smûrnice pro spalování).

• Odsávací ventilátory s vnûj‰ím napojením vzduchu 
(napfi.u su‰iãek prádla) je pfiípustné umístit ve 
stejném prostoru jako kotle jen tehdy, je-li zaruãen 
dostateãn˘ pfiívod vzduchu kombinovan˘ se 
zablokováním odsávacích ventilátorÛ, v pfiípadû, Ïe 
je kotel v provozu.

4.3 Tepelná ochrana
Povrchová teplota pod dnem kotle ãiní v pfiechodovém 
stavu pfii 25 °C teploty v místnosti max. 55 °C.
– Kotel instalujte na nehofilavou nebo tepelnû 

izolovanou podloÏku pfiesahující rozmûry kotle na 
v‰ech stranách o 100 mm.

– Na hofilav˘ch a na teplocitliv˘ch podlahách se musí 
zajistit tepelná ochrana proti tepelnému sálání.

5 Související pfiedpisy a normy
Pfii plánování a instalaci topné soustavy je nutno 
dodrÏet v‰echny normy a pfiedpisy pro zapojení 
plynov˘ch spotfiebiãÛ, pitné vody, elektrick˘ch zafiízení 
a pfiipojení na komín platné v âR.
Pfiístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou 
urãeny v˘hradnû pro pfiipojení na teplovodní topn˘ 
okruh a pro pfiipojení na rozvod teplé uÏitné vody pfii 
dodrÏení parametrÛ dle údajÛ v tabulce technick˘ch 
hodnot.

 KN ..-8 E KN ..-8 EC
A 100 mm 600 mm
B Zepfiedu zajistûte pfiívod 

spalovaného vzduchu

100

80

800

A

B
BB

6 720 610 006-06.1O
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Pfiístroj nesmí b˘t vyuÏit jako zdroj tepla k ohfievu 
roztokÛ jin˘ch neÏ voda nebo smûs vody 
a protizámrzového prostfiedku a rovnûÏ nesmí b˘t 
pfiístroj provozován jako zdroj páry.
Pfiístroj nesmí b˘t konstrukãnû upravován. 
Nesmí b˘t mûnûno vnitfiní elektrotechnické ovládání 
a automatika. Nesmí b˘t mûnûny a vyfiazovány 
pojistné a zabezpeãovací prvky.

U pfiístroje nesmí b˘t nastaven vy‰‰í v˘kon, neÏ je 
uveden v nastavovacích tabulkách.

Instalaãní podmínky pro plynové kotle s v˘konem 
do 50 kW.
• Pfii instalaci a pouÏívání plynového spotfiebiãe musí 

b˘t dodrÏeny v‰echny pfiedpisy âSN 0601008 ãl. 21, 
zejména.

• Plynov˘ spotfiebiã obsluhujte dle pokynÛ v návodu 
k obsluze.

• Obsluhu plynového spotfiebiãe smí provádût pouze 
dospûlé osoby.

• Plynov˘ spotfiebiã smí b˘t bezpeãnû pouÏíván 
v prostfiedí s vnûj‰ími vlivy normálními ve smyslu 
âSN 33 2000-5 a âSN 33 2000-3. Za okolností 
vedoucích k nebezpeãí pfiechodného vzniku 
nebezpeãí poÏáru nebo v˘buchu (napfi. lepení 
linolea, PVC apod.), musi b˘t plynov˘ spotfiebiã vãas 
pfied vznikem nebezpeãí vyfiazen z provozu.

• Pfiipojení plynového spotfiebiãe ke komínovému 
sopouchu smí b˘t provedeno jen se souhlasem 
kominického podniku dle âSN 73 4201 
a âSN 73 4210.

• Pfied montáÏí plynového spotfiebiãe musí mít 
uÏivatel od plynárny povolení k pfiipojení plynového 
spotfiebiãe na plynovou pfiípojku.

• Pfiipojení plynového spotfiebiãe na komín, plyn a el. 
síÈ smí provádût jen odborn˘ instalaãní závod.

• Plynov˘ spotfiebiã je nutno umístit tak, aby visel 
pevnû na nehofilavém podkladu, pfiesahujícím 
pÛdorys plynového spotfiebiãe nejménû o 100 mm 
na v‰ech stranách.

• Na plynov˘ spotfiebiã a do vzdálenosti men‰í, neÏ 
bezpeãná vzdálenost od nûho, nesmûjí b˘t kladeny 
pfiedmûty z hofilav˘ch hmot.

• Pfii instalaci spotfiebiãe v koupelnû, spr‰e nebo 
um˘várnû respektujte âSN 37 2000-7-701.

Související normy
âSN 07 0240 Teplovodní a parní kotle
âSN 06 1008 PoÏární bezpeãnost lokálních 

spotfiebiãÛ a zdrojÛ tepla
âSN 06 0310 Ústfiední vytápûní. 

Projektování a montáÏ
âSN 06 0830 Zabezpeãovací zafiízení pro 

ústfiední vytápûní a ohfiívání 
uÏitkové vody

âSN 38 6441 Odbûrní plynová zafiízení na 
svítiplyn, na zemní plyn 
v budovách

âSN 73 4201 Navrhování komínÛ 
a koufiovodÛ

âSN 73 4210 Provádûní komínÛ a koufiovodÛ 
a pfiipojování spotfiebiãÛ paliv

âSN 33 2180 Pfiipojování elektrick˘ch 
pfiístrojÛ a spotfiebiãÛ

âSN 38 6460 Pfiedpisy pro instalaci a rozvod 
propan butanu v obytn˘ch 
budovách

âSN 33 2000 - 7 - 701 Elektrická zafiízení
âást 7: Zafiízení jednoúãelová 
ve zvlá‰tních objektech
Oddíl 701: Prostory s vanou 
nebo sprchou a um˘vacím 
prostorem

âSN 33 2000 - 3 Elektrická zafiízení 
âást 3: Stanovení základních 
charakteristik

âSN 33 2000 - 5 -51 Elektrická zafiízení
âást 5: V˘bûr a stavba 
elektrick˘ch zafiízení
Kapitola 51: V‰eobecné 
pfiedpisy

âSN 32 2000 - 4 - 41 Elektrická zafiízení
âást 4: Bezpeãnost
Kapitola 41: Ochrana pfied 
úrazem elektrick˘m proudem

âeské technické normy vztahující se k nafiízení 
vlády ã. 177/1997 Sb., kter˘mi se stanoví technické 
poÏadavky na spotfiebiãe plynn˘ch paliv:
âSN EN 449 Spotfiebiãe spalující 

zkapalnûné uhlovodíkové 
plyny. Spotfiebiãe k vytápûní 
pro domácnost bez pfiipojení ke 
koufiovodu (vãetnû spotfiebiãÛ 
s difúzním katalytick˘m 
spalováním).

âSN EN 625 Kotle pro ústfiední vytápûní 
o jmenovi tém tepelném 
pfiíkonu nejv˘‰e 70 kW

âSN EN 297 Kotle ústfiedního topení na 
plynná paliva. Provedení B11 
a B11BS s atmosférick˘mi 
hofiáky se jmenovit˘m topn˘m 
pfiíkonem nejv˘‰e 70 kW

âSN EN 297 
dodatek A2 Úãinnost kotlÛ
âSN EN 297
dodatek A3 Zatfiídûní kotlÛ dle NOx
âSN 60335-1:1999 Bezpeãnost elektrick˘ch 

spotfiebiãÛ pro domácnost 
a po dobné úãely ãást 1: 
V‰eobecné poÏadavky
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6 Instalace
– Pfied instalací kotle si vyÏádejte stanovisko plynárny 

a místního kominického podniku.
Instalace plynové pfiípojky, napojení odtahu spalin, 
uvedení do provozu a pfiipojení el.proudu smí b˘t 
provedeno instalaãní firmou povûfienou plynárensk˘m, 
resp.elektrárensk˘m podnikem.

6.1 MontáÏ

6.1.1 Nábûhov˘ a zpûtn˘ okruh topného 
systému

V˘stupní a vratná vûtev i pfiívod ze zásobníku (u EC) 
jsou vyvedeny na zadní stranû kotle.

Upozornûní: Zámûna pfiípojek není pfiípustná. 
V˘robce neruãí za ‰kody, které vznikly 
‰patn˘m pfiipojením.

– Pfiipojení se musí provést s moÏností oddûlení 
ãástí potrubí a dále bez mechanického pfiedpûtí 
v systému.

– Pfied napojením kotle na vedení otopné sítû musí 
b˘t potrubí propláchnuto a oãi‰tûno od zbytkÛ 
neãistot. Propláchnutí proveìte nejlépe v obou 
smûrech proudûní topné vody v okruhu.

– Doporuãuje se umístit v topné soustavû na 
vhodném místû napou‰tûcí, vypou‰tûcí ventily.

– V˘vody nábûhového okruhu, vratného okruhu 
a u typu EC okruhu nabíjení akumulaãního 
zásobníku jsou umístûny na zadní stûnû kotle. 
Pokud není pfiipojen akumulaãní zásobník, musí 
b˘t pfiipojení nábûhového okruhu nabíjení 
akumulaãního zásobníku zaslepeno na zadní stranû 
kotle (platí pro provedení EC).

6.1.2 Napou‰tûcí a vypou‰tûcí ventily
– Vypou‰tûcí ventil by mûl b˘t umístûn na nejniÏ‰ím 

místû, aby mohl b˘t vypu‰tûn kotlov˘ blok beze 
zbytku.

– Pfied a za kotlem instalujte uzavírací ventily pro 
moÏnost ãi‰tûní kotlového bloku bez nutnosti 
vypou‰tût cel˘ topn˘ systém. Na stranû zpûtného 
vstupu topného systému do kotle instalujte filtr proti 
neãistotám.

6.1.3 Vyrovnávací (expanzní) nádoba
Uzavfiené topné systémy, definované podle normy 
âSN 06 0830 se musí vybavovat odzkou‰enou 
vyrovnávací nádrÏí pro provozní tlak min. 3 bary: 
pojistné potrubí k vyrovnávací nádobû musí mít 
nejménû svûtlost DN 20.
Kotle provedení EC aÏ do 30 kW vãetnû jsou 
vybavovány odpovídající vestavûnou membránovou 
vyrovnávací nádrÏí pro provozní tlak 3 bary.
Integrovaná expanzní nádoba je vhodná pfii 
zohlednûní minimálního objemu vody 2,4 l pro obsah 
zafiízení do max. 80 litrÛ (pfii teplotû topné vody 90 °C 
a pfii statické v˘‰ce zafiízení do 7,50 m nad kotlem).

Upozornûní: Pfii údrÏbû zabudované expanzní 
nádoby musí b˘t kotel uzavírateln˘ 
podle DIN 4751, díl 2 vÛãi topné síti.

• Je-li zabudovaná expanzní nádrÏ pro dan˘ pfiípad 
pouÏití pfiíli‰ malá, musí b˘t konstrukãnû 
namontována druhá nádrÏ, která je dimenzována 
podle âSN 06 0830 na poÏadovanou zbytkovou 
expanzní kapacitu.

• Pro kotle provedení E se musí dodat nádoba na 
místo a zvolit její kapacitu podle podkladÛ a smûrnic 
v˘robce.

• Vyrovnávací nádoby musí b˘t schopny pohltit 
mnoÏství vody vzniklé její tepelnou roztaÏností jak 
u otopného systému, tak i u vodní pfiedlohy.

Pozor: Poddimenzovaná vyrovnávací nádoba 
vede ke vzniknutí kyslíku v topném systému 
a tím ke korozním ‰kodám, zakalení kotle 
a provozním poruchám.

– Kapacitu expanzní nádoby zvolte podle podkladÛ 
a smûrnic v˘robce.

– ñ Bezpeãnostní rozvody k expanzní nádobû 
proveìte minimálnû v DN 20 (jmen.svûtlost potrubí).

6.1.4 Pojistn˘ ventil
Tepelné zdroje v uzavfien˘ch topn˘ch systémech musí 
b˘t vybaveny nejménû jedním aprobovan˘m pojistn˘m 
ventilem.
– K odvedení pfiípadné vystupující vody vzniklé 

tepelnou roztaÏností jejího objemu se musí na místû 
instalace zajistit odvodÀovací místo. Místo vyústûní 
pfiepadu pojistného ventilu musí ústit nad tímto 
odvodÀovacím místem a musí b˘t dobfie viditelné.

– U kotlÛ provedení E se musí dodat pojistn˘ ventil na 
místo instalace a zde namontovat. V‰echny kotle 
v provedení EC musí b˘t vybaveny aprobovan˘m 
pojistn˘m ventilem R 1/2.

– Pojistn˘ ventil uvnitfi místnosti s kotlem musí b˘t 
dobfie pfiípustn˘ a viditeln˘.

– Jeho montáÏ je tfieba provést na nejvy‰‰ím
místû kotle, pfiípadnû v nábûhovém okruhu 
v bezprostfiední blízkosti kotle.

Pozor: Osoby nesmí b˘t odpou‰tûním pojistného 
ventilu pfii jeho funkci nijak dotãeny.

– Propojení k pojistnému ventilu je u kotlÛ do max. 
50 kW tepelného v˘konu velikosti DN 20. Jmenovitá 
svûtlost pojistného ventilu musí b˘t do 50 kW R 1/2.
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6.1.5 Ukazatel tlaku
Kotle provedení EC jsou ze závodu vybaveny 
manometrem.
Provedení E není vybaveno manometrem. Proto musí 
b˘t zafiízení pfii montáÏi dodateãnû vybaveno je‰tû 
manometrem s oznaãením pro minimální tlak otopné 
soustavy a pro nábûhov˘ tlak pojistného ventilu.

6.1.6 Obûhové ãerpadlo
U kotlÛ v provedení E je moÏno zvolit obûhové 
ãerpadlo podle podmínek otopné soustavy.

Pozor: Obûhové ãerpadlo se nesmí v Ïádném 
pfiípadû provozovat bez vody!

Provedení kotle EC:
MÛÏete volit mezi 3 charakteristikami ãerpadla tím, Ïe 
pfiepnete otáãky na svorkovnici ãerpadla.
– Odejmûte pfiední zakrytí kotle.

Pfiepínaã otáãek ãerpadla je pfiístupn˘.
– Na spínaãi nastavte chrakteristiku.

• Poloha I = 750 U/min (kfiivka 1)
• Poloha II = 1200 U/min 

(kfiivka 2, nastavení ze závodu)
• Poloha III = 1850 U/min (kfiivka 3)

Obr. 7 ukazuje poÏadovan˘ v˘kon zabudovaného 
obûhového ãerpadla.

Obr. 7

mWS = Dopravní v˘‰ka (1 mWs = 0,1 bar)
Q (m3/h) = PrÛtok

Provedení kotle E:
Odbûr proudu ãerpadla nesmí pfiekroãit 2 A. Pfii vût‰ím 
odbûru proudu musí b˘t zapojeno pfies spínací relé 
nebo stykaã. Pokud se ãerpadlo pfiipojí externû, nelze 
uÏít funkci logiky ãerpadla u regulátoru z pfiíslu‰enství.
– Obûhové ãerpadlo zvolte podle podmínek zafiízení.

6.1.7 Ji‰tûní nedostatku vody
Otopná soustava musí b˘t vybavena pojistkou proti 
nedostatku vody v systému topení. Pojistka nedostatku 
vody mÛÏe b˘t doplnûna tlakov˘m pojistn˘m spínaãem 
nebo hlídaãem proudûní.
U kotlÛ stavební fiady KN ..-8 E/EC lze na základû 
zkou‰ky typu upustit od ji‰tûní nedostatku vody.
Nepfiípustné oteplení izolace, v˘mûníku nebo odtahu 
spalin vlivem chodu kotle na sucho je vylouãeno funkcí 
STB pojistného termostatu.

6.1.8 ·krtící ventil
V zafiízeních s malou tlakovou ztrátou se statickou 
v˘‰kou vût‰í neÏ 5 m nad kotlem a u pfiipojení nepfiímo 
vytápûného zásobníku doporuãujeme vestavûní 
‰krtícího ventilu ev.zpûtné klapky.

6.1.9 Topné systémy s termostatick˘mi 
ventily

Pfii pouÏití termostatick˘ch ventilÛ na topn˘ch 
tûlesech je moÏno docílit ekonomicky úsporn˘ provoz. 
V tûchto soustavách v‰ak pfii uzavfiení ventilÛ mÛÏe 
dojít k neÏádoucím ru‰iv˘m stavÛm vlivem zv˘‰ené 
rychlosti proudûní vody v topném systému.
Aby bylo moÏné docílit v˘raznû bezporuchov˘ provoz:
– Zabudovat za obûhov˘m ãerpadlem ve smûru 

k otopné soustavû mezi nábûhov˘m a zpûtn˘ okruh 
obtokov˘ ventil. Pomocí takto fiízeného zkratovacího 
okruhu se docílí vylouãení mûfiících chyb regulátoru 
otápûní na kotli a dále se v˘raznû sníÏí hluk vznikl˘ 
proudûním na ventilov˘ch sedlech.

Upozornûní: Zabudování pfiepou‰tûcího ventilu se 
zásadnû doporuãuje i u star‰ích 
zafiízení bez termostatick˘ch ventilÛ.

6.1.10 Omezení minimální teploty kotle
Zafiízení, v nichÏ vzhledem k panujícím podmínkám 
zÛstavají teplosmûnné plochy kotle bûhem ãinnosti 
hofiáku pod hranicí teploty rosného bodu, musí b˘t 
vybaveny vhodn˘m omezovaãem minimální teploty, 
aby se zabránilo korozním ‰kodám vznikl˘m chodem 
kotle pfii teplotách rosného bodu. Minimální teplota 
kotle 40 °C nesmí b˘t pfiekroãena ani ve fázi útlumu. 
Centrální elektronika kotle není vybavena 
teplotním omezením minima teploty (tzv. logikou 
chodu obûhového ãerpadla).
– V tûchto pfiípadech je nutno pouÏít regulaãní ãlen 

(napfi. pfiíslu‰enství MB 40), kter˘ zabrání ‰kodám 
pfii provozu kotle pod rosn˘m bodem.

Upozornûní: Povûtrnostními podmínkami fiizené 
regulátory TA 120 E1 a TA 122 E2 jsou 
vybaveny pfiedem nastavenou hranicí 
minimální teploty a logikou ãerpadla. 
Logika ãerpadla umoÏÀuje za 
sníÏeného provozu poãáteãní teploty 
pod hranicí rosného bodu bez toho, aby 
se vyskytly po‰kození vlivem nízké 
teploty rosného bodu.

6 720 610 006-07.1O

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

2

3

4

5

6 UPS 25-50 130
R1", max. 110°C

1

2
3

3  Q (m /h)

 
mWS
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6.1.11 Plynová pfiípojka
– Je tfieba zbavit plynové potrubí zbytkÛ z montáÏe 

potrubí.
– Pfiipojovací rozmûry je tfieba zvolit v souladu s 

druhem plynu.
– Pfied napojením kotle provûìte zkou‰ku tûsnosti. 

Zku‰ební tlak tlakové zkou‰ky, kter˘ je nûkolikrát 
vy‰‰í neÏ provozní tlak plynu, neodpou‰tûjte pfies 
plynové armatury kotle. Pfied provedením tlakové 
zkou‰ky oddûlte vÏdy pfiívod plynu kotle uzavíracím 
plynov˘m kohoutem od zkou‰ené plynové instalace. 
Po ukonãení tlakové zkou‰ky proveìte pfied 
otevfiením pfiívodního plynového ventilu kotle 
tlakové odlehãení pfiívodního potrubí. Nevystavujte 
vnitfiní díly kotle zku‰ebnímu pfietlaku tlakové 
zkou‰ky z dÛvodu moÏného po‰kození plynové 
armatury.
Max. pfiípustn˘ tlak plynové armatury: 60 mbar 
pfii pfiipojení tekutého plynu.

Upozornûní: U star‰ích plynov˘ch sítí doporuãujeme 
pfiedfiadit velkoobjemov˘ plynov˘ filtr 
s malou tlakovou ztrátou.

6.1.12 Zafiízení na kapaln˘ plyn pod úrovní 
zemû

Systémy s touto konstrukcí musí b˘t vybaveny 
magnetick˘m ventilem pro zaji‰tûní pfieru‰ení dodávky 
plynu dle âSN 386460.

6.1.13 Kontrola tûsnosti (bloku kotle)
– Pfied uvedením do provozu:

Blok kotle zkontrolujte na tûsnost s 1,3 x Pges 
(Pges = max. provozní tlak viz kapitola 3).

– Provûfite v‰echna interní ‰roubení a spojení na 
stranû plynu a topení, popfi. dotáhnûte. 
Interní místa spojení mohou b˘t z dÛvodu namáhání 
pfii dopravû a montáÏi nûtûsná.

6.1.14 Odvod spalin kotle
Odvod spalin se skládá:
• Pojistka proti zpûtnému toku spalin.
• Kontrolní otvor.
• Odnímateln˘ sbûraã odvodu spalin (lze demontovat 

pfii ãi‰tûní).
– Místo pro kotel zvolte tak, aby spaliny byly zavedeny 

do komína co nejkrat‰í cestou. Kolmé úseky potrubí 
nad pojistkou proudûní mají b˘t pfied tím, neÏ je 
nasazen oblouk, co nejdel‰í jak je jen moÏné, min. 
ale 50 cm.

– Hmotnost potrubí odvodu spalin nesmí b˘t 
pfienesena na kotel (objímka potrubí, závûs).

– Doporuãuje se namontovat potrubí odvodu spalin 
jako odnímatelné.

– Kotle mohou b˘t vybaveny spalinovou klapkou MOK 
za pojistkou proudûní spalin.
Je zakázáno pouÏívání tepelnû ovládan˘ch 
klapek!

– Tah komína by mûl b˘t mûfien ve vzálenosti rovné 
3 D potrubí za pojistkou proudûní odvodu spalin. 
Ztráta tlaku spalin by nemûla pfiekroãit 0,1 mbar, 
zabudujte pfiípadnû omezovaã tahu.

Pfii v˘mûnû kotle u stávajících zafiízení:
– Pfii v˘mûnû kotle v existujících topn˘ch soustavách 

se musí zajistit, aby spaliny nekondenzovaly 
v komínû (napfi. vyvloÏkování komína, izolaãní 
opatfiení).

6.1.15 Ochrana pfied mrazem a korozí
Kotel je vybaven elektronickou ochranou pfied 
zamrznutím. V trvale neobydlen˘ch domech by se mûl 
aplikovat ochrann˘ prostfiedek „Antifrogen N“ nebo 
„Fritherm 90“ v pfiídavku 30 % do topné vody. PouÏití 
prostfiedku FRIDEX apod. je zakázáno.
Tyto prostfiedky pfii prÛchodu ãerpadlem pûní a tím 
dojde k pfietopení kotle a jeho následnému vypnutí. 
Tûsnící prostfiedek, kter˘ se pfiidává do topné vody, 
mÛÏe na základû praktick˘ch zku‰eností vést 
k problémÛm (usazeniny v tepelném v˘mûníku). 
Z tohoto dÛvodu jeho pouÏití nedoporuãujeme.
·kody, které vznikají pfiimí‰ením tûsnících prostfiedkÛ 
do topné vody nespadají do záruãních závad.

6.1.16 Ji‰tûní odtahu spalin
V‰echny kotle musí b˘t pevnû a tûsnû napojeny na 
koufiovod. Koufiovod smí b˘t proveden pouze 
odborn˘m podnikem. Musí b˘t z materiálu a provedení 
vyhovující âSN. Motorická spalinová klapka mÛÏe b˘t 
pouÏita a lze ji pfiipojit s fiídící deskou kotle.
Kotel je vybaven automatickou ochranou proti 
nesprávnému toku spalin. Tato pojistka nesmí b˘t 
odstranûna z provozu, nesmí b˘t neodbornû 
opravována, nesmí b˘t pro opravu pouÏito jin˘ch dílÛ 
neÏ JUNKERS a po kaÏdé opravû musí servisní 
pracovník vÏdy zkontrolovat její funkci. Pfii zpu‰tûní 
pojistky dojde k vypnutí kotle a indikaci poruchy na 
automatu kotle. Kotel je moÏno zapnout po prodlevû 
20 min. Pokud se poruchov˘ stav opakuje, je nutno 
povolat servisní sluÏbu. Koufiovod musí b˘t po celé 
délce kontrolovateln˘ a ãistiteln˘.
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6.2 Stavební a pfiipojovací rozmûry

6.2.1 Provedení E

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Popis k obr. 8 aÏ 11:
EL Elektrická vedení
G Plyn
HV Nábûhor˘ okruh otápûní
HR Vratn˘ okruh otápûní

B

8
5
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SUPRALINE

6 720 610 006-08.1O

JUNKERS

STB
TEST STBIO AUTO T 3.15 A

IO

20 40

6 720 610 006-09.1O

G

H

B1

 HR R 1

HV R1

EL  230V-AC

1B

2
9
2

1
4
7

5
2
0

EL ≤  25V-DC

6 720 610 006-10.1O

T

532

95

40

95

1

7
6
0

4B 5B

6 720 610 006-11.1O

DD

T
2

Rozmûr KN 15-8 E KN 23-8 E KN 30-8 E KN 36-8 E KN 42-8 E KN 48-8 E KN 54-8 E
B 452 452 596 596 740 740 884

T 1 707 707 707 707 737 737 737
T 2 622 622 622 622 637 637 637

D (ø) 130 130 150 150 180 180 180
B 1 85 49 85 49 85 49 85

B 4/B 5 226 226 298 298 370 370 442
G R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R3/4 R3/4 R3/4
H 92 60 96 64 96 64 96
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6.2.2 Provedení EC

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

Popis k obr. 12 aÏ 14:
EL Elektrická vedení
G Plyn
SHV Nábûhov˘ okruh R1" zásobníku a topení
HR Zpûtn˘ okruh R1" topení
SR Zpûtn˘ okruh zásobníku TUV
SV Pojistn˘ ventil

B

85
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SUPRALINE

JUNKERS
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TEST STBIO AUTO T 3.15 A

IO

20 40

6 720 610 006-12.1O
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6 720 610 006-13.1O
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6 720 610 006-14.1O

B

D

4 5B

62
2

6 720 610 006-15.1O

Rozmûr KN 15-8 EC KN 23-8 EC KN 30-8 EC
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6.3 Elektrické pfiipojení

6.3.1 KabeláÏ kotle
Pfiedepsaná fiídící, regulaãní a pojistná kabeláÏ je 
jiÏ vyrobena a odzkou‰ena v závodû. Jde pouze 
o pfiipojení sítû 230 V/50 Hz.

6.3.2 Pfiipojení sítû
V‰echny instalaãní práce provádûjte v souladu 
s pfiedpisy, normami a místními pfiedpisy rozvodn˘ch 
podnikÛ. Pfiívod musí b˘t proveden jako pevn˘ pfiívod 
ve smyslu normy, tedy nikoliv na zásuvku. Pfiipojení se 
musí provést spínaãem s kontaktní viditelnou drahou 
3 mm (ochrann˘ jistiã vedení a pod.). Ji‰tûní pfiívodu 
kotle se dûje pojistkou 6 A (pokud nepfiipojíte jiné dal‰í 
a vût‰í spotfiebiãe na tento okruh). Odboãení na dal‰í 
spotfiebiãe se nesmí provádût. PouÏijete-li proudové 
chrániãe, musí jejich konstrukce b˘t vhodná také pro 
pulzující se proudy.
Dbejte na správné fázové pfiipojení.

Pozor: Pfii zámûnû fáze hlásí kotel poruchu. Pfied 
zapoãetím prací na elektrickém pfiipojování 
pracujte v beznapûÈovém stavu vedení.

Otevfiením ovládacího panelu je pfiípustná elektrická 
pfiipojovací ãást kotle (viz. kapitola 6.3.4).
– Pfiipojení 230 V provádûjte na levé stranû, nízká 

napûtí jsou pfiivádûna na stranu pravou.
– Vedení na postranních stûnách zajistûte vÏdy 

dvûma kabelov˘mi spojkami. Kabelové spojky se 
uzavfiou pomocí bezpeãnostní spony. Mohou b˘t 
vyvûsením popfi. zatáhnutím za sponu opût 
otevfieny.

– SíÈové pfiipojení na svorkách L, N a PE proveìte na 
pfiipojovací svorkovnici ovládací skfiíÀky. Pro 
napojení instalace vyhovuje kabel 3 x 1,5 mm2.

– Zajistûte kabely odpovídajícím tahov˘m 
odlehãením! Kromû toho musíte pfiívody pfiivést 
v ochranné trubce aÏ ke kotli, aniÏ by se dot˘kaly 
kotle.

V‰eobecné upozornûní:
Pfii pfiipojování nepfiímo otápûného zásobníkového 
ohfiívaãe nebo jin˘ch pfiídavn˘ch zafiízeních 
respektujte pfii zapojování pfiipojovací schéma. 
Zde se mÛÏe zpÛsob pfiipojení odli‰ovat od návodu 
k vestavbû. Musíte odstranit propojovací mÛstky 
svorek v pfiípadech, Ïe tyto nejsou na schématu 
vyznaãeny.

Upozornûní: Vedení síÈovéjo napûtí (230 V) 
a nízkonapûÈové vedení (snímaãe) 
v Ïádném pfiípadû neveìte ve 
spoleãném kabelovém kanálu. 
DodrÏujte vzdálenost minimálnû 
100 mm.

6.3.3 Otevfiení ovládacího panelu

Obr. 16

– Uvolnûte ‰rouby (A).
– Horní kryt (B) posuÀte dozadu a odstraÀte.
– Uvolnûte ‰rouby na ovládací skfiíÀce (C).
– OdstraÀte pfiední kryt (D).
– Rozvádûcí desku (E) vyklopte dopfiedu.
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6.3.4 Pfiipojovací svorkovnice (stav pfii expedici)

Obr. 17

6.3.5 Schéma zapojení (vnûj‰í pfiípojky)

Obr. 18

DÛleÏité:
– Pfiipojte síÈ ve správném fázovém sledu.
– Celkové elektrické zatíÏení nesmí pfiekroãit hodnotu 

ji‰tûní zafiízení (3,15 AT). Pfii vût‰ím odbûru proudu 
pouÏijte spínací relé nebo stykaãÛ.

– Pfii pfiipojení regulátoru odstraÀte mÛstek mezi 
svorkami 4 a 5.

– OdstraÀte mÛstek mezi svorkou 7 a svorkou 8 pfii 
pfiipojení ji‰tûní nedostatku vody.

KFA Relé pro ovládání druhého, závislého kotle 
v kaskádovém zapojení

LP âerpadlo pro zásobník TUV
TRZ 12 Prostorov˘ termostat
UP âerpadlo pro topn˘ okruh
WMS Pojistka nedostatku vody v topném okruhu
1) Nelze kombinovat pfii pouÏití ekvitermní 

regulace
2) Pouze ve spojení s TA 120 E1, TA 122 E2 

nebo SVM1
3) Pouze pfii pouÏití TA 122 E2
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6.3.6 Zástrãková pfiipojení

Obr. 19

AGÜ Hlídaã odtahu spalin
GFA Automatika hofiáku
GVHB Plynov˘ ventil hlavního hofiáku
GVZB Plynov˘ ventil zapalovacího hofiáãku
IE Ionizaãní elektroda

Upozornûní: Je doporuãeno v‰echny vyjmuté mÛstky 
schovat v ovládací skfiíÀce.

L Fáze
N Nulov˘ vodiã
X1...X4 Konektory
Y Ovládací napûtí
ZE Zapalovací elektroda

1 5 6 7 92 3 4
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6.3.7 Regulace topného systému
Pro úsporn˘ provoz topného reÏimu je nutno pouÏít 
vyhovující regulaci.
Provozujte kotel s následujícími typy regulátorÛ 
(pfiíslu‰enství):

TA 120 E1 nebo TA 122 E2:

Upozornûní: Ekvitermní regulátor TA 122 E2 není 
vhodn˘ pro kotle provedení EC.

• Vestavná ekvitermní regulace.
• Lze umístit pfiímo do ovládacího pnelu.
• 9-pólová pfiipojovací zástrãka k pfiipojení na volnû 

leÏící kabel v ovládací skfiíÀce místo mÛstkové 
zástrãky X1/1.

• âidlo teploty nábûhového okruhu se pfiipojuje pfiímo 
na regulátor (v dodávce s regulátorem).

• Je moÏno ovládat okruh UV a TUV souãasnû 
[typ TA 122 E2 umoÏÀuje kaskádové fiízení dvou 
kotlÛ. Relé KFA pro fiízení druhého, závislého kotle 
v kaskádovém zapjení (v dodávce s regulátorem 
TA 122 E2)].

• Svorkovnice pro pfiipojení ke kotli, pouÏité pro:
• Dálkové ovládání TW2 (pfiíslu‰enství).
• Venkovní ãidlo (v dodávce s regulátorem).
• âidlo zásobníku TUV (v dodávce se zásobníkem 

JUNKERS.

Pozor: Pfii pfiipojení regulátoru nezbytnû odstraÀte 
mÛstek mezi svorkami 4 a 5. 
Pfii pfiipojení regulátoru TA 122 E2 nutnû 
odstraÀte mÛstek mezi svorkami 4 a 5 
i v navazujícím kotli.
Pfii pouÏití NTC ãidla zásobníku TUV typ SF 3 
je nutno odstranit konektor ãidla NTC.

TRZ 12 T/W:
Pfii pouÏití regulátoru TRZ 12 T/W je nutné pouÏít 
omezovaã chodu ãerpadla MB 40 (pfiíslu‰enství) 
v závislosti na teplotû topné vody. Bez pfiipojení MB 40 
bûÏí ãerpadlo nepfietrÏitû.
• Prostorov˘ regulátor vhodn˘ pro etáÏové byty.
• MontáÏ na stûnu v referenãní místnosti.
• ¤ízení jednoho topného okruhu.
• SVM 1 - pfiídavn˘ modul pro fiízení okruhu ohfievu 

TUV nepfiímoohfievného zásobníku není v dodávce 
s regulátorem.

SVM 1:
• Modul pro upfiednostnûní ohfievu TUV v nepfiímo- 

ohfievném zásobníku.
• Vestavba do ovládacího panelu kotle.
• 9-pólová pfiipojovací zástrãka k pfiipojení na volnû 

leÏící kabel v ovládací skfiíÀce místo mÛstkové 
zástrãky X1/1.

• Pfiipojovací li‰ta pro ãidlo NTC zásobníku.
• ¤ízení jednoho nabíjecího okruhu TUV.
• MoÏnost kombinovat s prostorov˘m termostatem 

TRZ 12 T/W.

Pozor: Pfii pouÏití NTC ãidla zásobníku TUV typ SF 3 
je nutno odstranit konektor ãidla NTC.

6.4 DemontáÏ kotle
Kotel je vyroben z recyklovateln˘ch materiálÛ. Po 
ukonãení jeho Ïivotnosti je moÏno prostfiednictvím 
smluvního servisu provést jeho demontáÏ na náklady 
provozovatele. Následnû smluvní servis zajistí na 
náklady obchodního zastoupení JUNKERS odvoz 
kotle a jeho likvidaci.

7 Pfiíprava k uvedení do provozu

7.1 V‰eobecnû
Uvedení do provozu musí b˘t provedeno v˘robcem 
zafiízení nebo jim povûfien˘m odborn˘m servisem.
– Pfied zapálením hofiáku svûdomitû vyãistit místnost 

umístûní kotle od stavebních zbytkÛ.
– Nasávané zbytky izolace, vrtná drÈ atd. mohou 

zpÛsobit zasazení kotle a po‰kození hofiáku.
– Pokud provádíme v blízkosti kotle práce, pfii kter˘ch 

dochází k znaãnému vzniku (rozvífiení) prachu, je 
vÏdy tfieba kotel vypnout - zejména pfii brou‰ení 
sádrokartonov˘ch materiálÛ.

7.2 Plnûní topné soustavy
– Pfied plnûním systému je tfieba propláchnout samo-

statnû potrubní síÈ (bez kotle).
– Otevfiít odvzdu‰Àovací ventily a systém plnit pomalu 

tak dlouho, aÏ zaãne vytékat jiÏ pouze voda.
– Pak odvzdu‰Àovací ventily uzavfiít. Pokraãovat 

v plnûní do dosaÏení vypoãítaného plnicího tlaku.

Pfii prvním uvedení do provozu nebo pfii celkové 
obnovû topné vody:
– Je tfieba dbát, aby plnicí voda byla ohfiívána s co 

nejmen‰ím v˘konem, resp. stupÀovitû, aby 
nedocházelo k nadmûrnému usazování vápenat˘ch 
minerálÛ v bloku kotle.

– DodrÏet poÏadavky na plnicí vodu dle VDI 2035.
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8 Uvedení do provozu

Pozor: Pfii uvedení kotle do provozu v prÛbûhu stavby 
nebo ãistících pracech je nutné dodrÏet 
poÏadavky na ãistotu vzduchu dle kapitoly 4.2.

8.1 Uvedení do provozu
– Provozní spínaã (4) dejte do polohy I. Kontrolka 

spínaãe se rozsvítí.
– Regulátor teploty kotle (5) dejte do polohy nadoraz, 

pfiípadnû nastavte vypoãítanou teplotu vody 
v pfiípadû poÏadavku nastavení max. teploty vy‰‰í 
neÏ 75 °C odblokujte doraz na knoflíku termostatu, 
otoãte knoflík na prav˘ doraz a znovu jej zaaretujte 
(Nastavení pfii dodání je E..75 °C)

– Pro provoz nastavte spínaã (1) na „Auto“ 
a spínaã (6) pfiepnûte na . Regulátor topení 
nastavte podle zvlá‰tního návodu.

V Ïádném pfiípadû neuvádûjte kotle do provozu 
bez vody! A nikdy nedopou‰tûjte topn˘ systém 
studenou vodou pfii vy‰‰í teplotû kotle!
Nerespektování tohoto mÛÏe vést k po‰kození loÏisek 
obûhového ãerpadla nebo k netûsnostem ve spojích 
ãlánkÛ.

8.2 Porucha
Hofiák se nezapálí a kontrolka zapalovacího 
automatu svítí (patrné po otevfiení dvefií, viz 
obr. 21). 
– Po uplynutí jedné minuty stlaãte odblokovací 

tlaãítko. Pokud se porucha opakuje (je moÏnost 
z dÛvodu dlouhodobého odstavení kotle z provozu, 
kdy dojde k zavzdu‰nûní pfiívodního potrubí plynu 
nebo ‰patn˘mi teplotními pomûry v komínu) 
zopakujte odblokování a nov˘ start. Pokud ani 
opakovan˘ start nevede k zprovoznûní kotle, 
obraÈte se na Vá‰ odborn˘ servis.

èádná porucha se nezobrazuje, pfiesto hofiák není 
v provozu.
Pravdûpodobnû do‰lo k rozepnutí bezpeãnostního 
snímaãe teploty.
– Víãko (8) od‰roubujte a pod ním umístûné 

odblokovací tlaãítko stlaãte.
– Mimoto mohou b˘t v nesprávné poloze pfiipojené 

pfiíslu‰enství jako napfi. spalinové klapky MOK, 
hlídaã nedostatku vody, tlaková pojistka atd. Proto 
je nutno v tûchto pfiípadech pfiezkou‰et i pfiipojené 
pfiíslu‰enství. Také je v pfiípadû neúspû‰ného 
uvedení kotle do provozu potfieba zkontrolovat 
vstupní pfietlak plynu v pfiívodním potrubí.

– Pokud tato opatfiení nemají Ïádn˘ úspûch: 
Uvûdomte svÛj smluvní servis, nebo servis 
oprávnûn˘ provádût opravy na zafiízení JUNKERS.

Zapalovací automat vÏdy po krátké dobû vykazuje 
poruchu.
Ve vestavûném hlídaãi zpûtného toku spalin mÛÏe 
vypnout snímaã proudûní spalin.
– Vedení spalin nechte provûfiit odborníkem.

8.3 Odstavení kotle z provozu

Krátkodobé popfi. sezónní vypnutí:
– Regulátor nastavte podle zvlá‰tního návodu.
– V pfiípadû, Ïe není pfiipojen regulátor, nastavte 

kotlov˘ termostat na min. teplotu.

Dlouhodobé vypnutí:
– Na spínaãi (4) vypnûte kotel (poloha 0).
– Popfi. uzavfiete pfiívod plynu.
– Pfii nebezpeãí zamrznutí topnou soustavu vypusÈte.

8.4 ¤ídící panel

Obr. 20

1 Pfiepínaã druhu provozu
2 Ukazatel teploty kotle
4 Vyp/Zap pfiepínaã
5 Kotlov˘ termostat
6 Pfiepínaã letní/zimní provoz
7 Pojistka 3,15 AT
8 Odblokovací tlaãítko STB
9 Místo pro zabudování pfiíslu‰enství 

(SVM 1, TA 120 E1 nebo TA 122 E2)

JUNKERS

STB
TEST STBIO AUTO T 3.15 A

SUPRALINE

IO
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9 Nastavení plynu

9.1 V‰eobecnû
Plynová armatura kotle VK 4100C1026 je vybavena 
regulátorem tlaku plynu. Je tfieba dbát na pfiedepsan˘ 
vstupní pfietlak plynu (zemní plyn ≥ 18 mbar).
– V pfiípadû, Ïe je vstupní pfietlak men‰í neÏ 18 mbar, 

není moÏno na plynové armatufie provést nastavení 
tabulkov˘ch hodnot. V tomto pfiípadû nemûÀte 
z v˘roby nastavenou pozici regulaãního ‰roubu 
pro sefiízení v˘konu.

9.2 Pfiednastavení kotlÛ na zemní plyn 
KN..-8 ze závodu

Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kotle je vstaÏen na W index 
Wo = 14,90 kWh/m3 (zemní plyn H) a vstupní pfietlak 
plynu 20 mbar. Tlakov˘ regulátor je zaplombován.
Na základû namûfiené hodnoty vstupního pfietlaku 
(18 nebo 20 mbar) pfii zátûÏi nastavte tepeln˘ v˘kon 
dle tabulky - kap. 15.
Nejmen‰í vstupní pfietlak plynu pfii kterém je moÏno 
s omezením kotel provozovat je 16 mbar. Pfii men‰ím 
pfietlaku nelze kotel provozovat!

Hofiáková skupina s plynovou armaturou

Obr. 21

6 Pfiívod plynu
16 Jímka ãidla
38 Startovací elektroda
39 Kontrola plamene (ionizaãní elektroda)
42 Hrdlo pro mûfiení pfietlaku na trysce
45 Kolektor s tryskami
46 Zapalovací hofiáãek
46/1 Pfiívod plynu k zapalovacímu hofiáãku

47 Kontrolní okénko s krytem
58 Plynová armatura
77 Ukazatel poruchy s odblokovacím tlaãítkem
95 Pojistka zpûtného toku spalin 

(na pfieru‰ovaãi odtahu spalin)
123 Zapalovací automat

Nastavovací prvky na plynové armatufie kotle

Obr. 22

38 Pfiipojení startovací elektrody
39 Pfiipojení ionizaãní elektrody
42 Hrdlo pro mûfiení pfietlaku na trysce
43 Hrdlo pro mûfiení vstupního pfietlaku
170 Nastavení startovacího v˘konu
171 Nastavovací ‰roub pro hlavní v˘kon
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9.3 Metoda nastavení pfietlakem na trysce

Pozor: Je tfieba dbát na to, Ïe bûhem nastavování 
v˘konu se odevzdává vznikající tepelná 
energie do topné sítû. Pfii sefiizování 
a uvádûní kotle do provozu musí b˘t vÏdy 
kotel a topná soustava naplnûna s tlakem dle 
projektové dokumentace a odvzdu‰nûna.

– Uvolnûte uzavírací ‰roub mûfiícího hrdla (42) 
a pfiipojte U-manometr.

– Kotel uveìte do provozu (pfiipravenost k provozu).
– Odejmûte víãko na nastavovacím ‰roubu (171) 

a nastavte pracovní v˘kon podle tabulky nastavení 
plynu (kap. 15).

– Po nastavení popfi. provûfiení uzavfiete víãko 
a zaplombujte.

– OdstraÀte U-manometr, uzavfiete mûfiící hrdlo (42) 
a zkontrolujte jej na tûsnost.

– U-manometr pfiipojte na mûfiící hrdlo (43) plynové 
armatury a zmûfite vstupní tlak. 
Tlak musí manometr odpovídat pfiednastaven˘m 
hodnotám.

– OdstraÀte U-manometr, uzavfiete mûfiící hrdlo (43) 
a zkontrolujte jej na tûsnost.

– Po nastavení a sefiízení kotle vyplÀte pfiiloÏen˘  
samolepící ‰títek s hodnotami nastaveného v˘konu  
a pfietlaku na tryskách a nalepte jej vedle v˘robního 
‰títku.

10 Pokyny pro odborníky

10.1 Funkãní zkou‰ka
– Bezvadn˘ odtah spalin zkontrolujte pomocí rosného 

zrcátka.
– Zkontrolujte pfiipojení a funkci regulace topení a jiné 

díly vybavení.
– Kotel vyhfiejte aÏ k maximálnímu bodu rozepnutí 

teplotního omezovaãe.
– Pojistn˘ teplotní omezovaã pfiezkou‰ejte stlaãením 

a podrÏením zku‰ebního tlaãítka 1 (viz obr. 20) 
na funkci rozepnutí (110 °C), pfiitom pfiepnûte 
pfiepínaã (6) na .
Po pfiezkou‰ení pfiepínaã (6) opût pfiepnûte na .

– Kotel dále zahfiejte na min. 50 °C v˘stupní teploty 
vody. Sejmûte rouru odtahu spalin a hrdlo odtahu 
uzavfiete plechem apod. Kotel ponechte v provozu.
Hlídaã spalin musí bûhem ca. 2 minut uvést hofiák 
pomocí zapalovacího automatu mimo provoz.

– Zmûfite ionizaãní proud (min. 0,9 µA), popfi. nastavte 
ionizaãní elektrodu.

– Zkontrolujte teplotní rozdíl mezi v˘stupní 
a vratnou vûtví kotle (doporuãená oblast od 
10 do 30 K). 
Popfi. uãiÀte regulaãnû technická opatfiení 
k dodrÏení této pracovní oblasti.

10.2 Odvzdu‰Àování a doplÀování topné 
soustavy

– Roztopte v pfiimûfieném ãase celou topnou soutavu 
pfii otevfien˘ch ventilech topn˘ch tûles na nejvy‰‰í 
teplotu nábûhového okuhu a pfiípadnû soustavu 
odvzdu‰nûte.

– Ochlaìte vodu na min.teplotu 50 °C a pokud je 
tfieba, doplÀte do soustavy vodu (plnící hadici pfied 
tím odvzdu‰Àete- viz plnûní soustavy).

Pozor: NedoplÀujte hork˘ kotel vodou z vodovodu, 
siln˘ teplotní náraz by mohl vést k vytvofiení 
trhlin v litinovém bloku kotle.

10.3 Kontrola chodu obûhového ãerpadla 
(t˘ká se provedení EC)

Pokud se pfii uvádûní do chodu neroztoãí obûhové 
ãerpadlo, musíte je roztoãit ruãnû. âerpadlo je ze zadní 
strany kotle volnû pfiístupné. K deblokaci pouÏijte 
‰roubovák.
– Po vy‰roubování záslepky na ãerpadle uvolnûte 

hfiídel.
– Netluãte na hfiídel, mohlo by dojít k poru‰ení vloÏení 

hfiídele.

Pozor: Provádûjte vÏdy pfii vypnutém kotli!

10.4 Mûfiení ztráty spalinami
– Spínaã 1 (viz obr. 20) nastavte do polohy .

Kotel topí na teplotu, nastavenou na termostatu 
kotle (5).

– Proveìte mûfiení.
– Po mûfiení: Spínaã (1) nastavte opût do polohy 

AUTO a termostat kotle (5) do v˘chozí polohy.

10.5 Náhradní díly
– PoÏadujte náhradní díly podle jejich názvu 

a objednacího ãísla dílce. Smûjí se zabudovávat 
pouze originální díly JUNKERS.

– Zmûny nebo údrÏbu musí provádût odborné firmy. 
Pfii nedodrÏení tohoto bodu se stává neplatná 
certifikou a schválení typu pro âR.

Upozornûní: Po ukonãení servisních úkonÛ 
nastavení a odzkou‰ení funkce 
proveìte zkou‰ku tûsnosti plynov˘ch 
spojÛ a mûfiících bodÛ.
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11 Pfiedání informací provozovateli 
od povûfieného odborníka

Zfiizovatel topné soustavy je povinen seznámit 
provozovatele s funkcí zafiízení a obsluhou kotle.
– DoplÀování vody a odvzdu‰Àování zafiízení 

i zji‰Èování stavu vody v systému je tfieba prakticky 
ukázat.

– V‰echny pfiiloÏené dokumenty k dodávce kotle 
je tfieba pfiedat provozovateli!

– Po nastavení a sefiízení kotle musí b˘t nalepeny na 
vnitfiní ãást kotle vedle v˘robního ‰títku pfiiloÏené 
‰títky s bezpeãnostními upozornûními, s urãením 
druhu plynu a s nastaven˘mi hodnotami.

12 Upozornûní pro provozovatele
Podle pfiíslu‰ného zákona provozovatel zodpovídá 
za bezpeãnost za ekologick˘ provoz zafiízení.
– Nalezené závady je tfieba okamÏitû odstranit.
– Po kaÏdé topné sezónû dejte kotel vyãistit 

odborn˘m servisem.

Upozornûní: Uzavfiete smlouvu o údrÏbû se 
zfiizovatelem topné soustavy nebo 
s odborn˘m, certifikovan˘m servisním 
místem JUNKERS.
V pfiípadû reklamace ãinnosti kotle nebo 
jeho neodpovídajících parametrÛ je 
nutno k podkladÛm dle záruãních 
podmínek (vyplnûn˘ záruãní list, 
potvrzení o koupi,..) poskytnout 
i projektovou dokumentaci topného 
systému vytápûného objektu.

13 ÚdrÏba a oprava
Plynová armatura je bezúdrÏbová a nesmí b˘t 
rozmontována.

Upozornûní: Zásahy do vnitfiního zapojení 
kotle a bezpeãnostních zafiízení jsou 
nepfiípustné.

– Pravidelnû ãistûte cesty odvodu spalin kotle.
– Kotel se vyãistí buì kartáãem (pfiíslu‰enství) ze 

zhora nebo postfiikem chemicky pomocí stfiíkací 
pistole. PouÏije se k tomu napfi. prostfiedek 
FAUCH 600. Doporuãuje se roãní ãi‰tûní. 

– Dbát na pravidelné ãi‰tûní má je‰tû aspekt 
zamezení moÏného zaná‰ení látek odluãujících 
kyseliny. âisté plochy tepelného v˘mûníku jsou 
ménû napadnutelné korozí.

– Plochy, které jiÏ byly napadeny korozí, by mûly b˘t 
o‰etfieny chemick˘m ãinidlem, napfi. FAUCH 700.

Kmitající plameny hofiícího plynu mohou ukazovat na 
zanesení kotle nebo ucpávání komína.
– Pokud je komín a kotel v pofiádku, je tfieba vyãistit 

kotlov˘ blok.
– Nestejné v˘‰ky plamenÛ vyÏadují vyãi‰tûní hofiáku. 

Silnû zneãi‰tûné hofiáky mají tendenci k vytváfiení 
sazí a k lomÛm spojek mezi otvory hofiáku na jeho 
povrchu. âi‰tûní ze strany vody u kotle není 
zpravidla nutné s vyjímkou v˘skytu siln˘ch hlukÛ 
vroucí vody.

– Zásah do konstrukce nebo zmûny v kabeláÏi kotle 
jsou zakázány. RovnûÏ není dovoleno vyfiazovat 
z ãinnosti zabezpeãovací prvky.

– DemontáÏ plá‰tû, ãi‰tûní a servisní úkony vnitfiních 
ãástí kotle jsou ze strany uÏivatele nepfiípustné. 
Plá‰È kotle lze ãistit mûk˘m vlhk˘m utûrákem 
s vyuÏitím saponátÛ. PouÏití rozpou‰tûdel nebo 
jin˘ch chemikálií není dovoleno.
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14 Pfiestavba na jin˘ druh plynu
Kotle se dají pfiestavovat v rámci zemního plynu G 20 
a tekutého plynu G 31. Kotle nelze pfiestavût na 
svítiplyn ani na jin˘ druh nestandardních plynÛ.
Pfiestavbu smí provést pouze odborn˘ servis 
JUNKERS.

14.1 Ze zemního plynu H na kapaln˘ plyn
Kotle KN ..-8 E/EC mohou b˘t pfiestavûny ze zemního 
plynu H na kapaln˘ plyn.
– Trysky vãetnû trysky zapalovacího hofiáku vymûÀte 

podle listu pfiestavby dole.
– Jmenovité tepelné zatíÏení novû nastavte podle 

nov˘ch druhÛ plynu podle tabulky dole.
– Clonka pro 50 mbar se nepouÏívá!

14.2 Díly pro pfiestavbu kotlÛ fiady KN ..-8 E/EC 
Pfietlak na trysce dle EN 297, zaokrouhleno

Druh plynu Sada trysek
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Obj. ã Trysek 
v sadû

Oznaã. 
hlavní 
trysky 
(KZ)

Oznaãení trysky 
zapalováãku (KZ) 
(1 tryska na sadu)

Kapaln˘ plyn G  
31 - propan 
Jmenovit˘ 
pfiipojovací 
pfietlak 
30/37/50 mbar

7 715 449 013 5 155 B 3 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
30/37 mbar)

2,5 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
50 mbar)

X X X X

7 715 449 029 6 153 B 3 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
30/37 mbar)

2,5 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
50 mbar)

X

7 715 449 112 8 148 B 3 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
30/37 mbar)

2,5 (pro jmenovit˘ 
pfiipojovací pfietlak 
50 mbar)

X X

Pfietlak na trysce hofiáku mbar 29 29 28 26 26 29 28
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15 Pfietlak na trysce pro zemní plyn H (G 20) pro kotle fiady KN ..-8 E/ EC
Pfietlak na trysce dle EN 297, zaokrouhleno

Jmenovitého tepelného v˘konu kotle se dosáhne pfii udan˘ch pfietlacích trysek, tlaku vzduchu 1013 mbar a 15 °C. 
Vy‰‰í nastavení pfietlaku je nepfiípustné.

Druh plynu Tryska zapalováãku
(1 ks) Sada hofiákov˘ch trysek
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Obj. ã Ozn. 
(KZ) Obj. ã ks Ozn. 

(KZ)

Zemní plyn H
Jmenovit˘ 
pfiipojovací 
pfietlak 20 mbar

8 729 010 821 0 4 8 729 011 541 0 5 225 B X X X X

8 729 010 821 0 4 8 729 011 540 0 8 220 B X X X

Pfietlak na trysce 
hofiáku mbar 17 17 16 15 15 15 14

Zemní plyn H
SníÏení v˘konu pfii 
jmenovitém 
pfiipojovacím 
pfietlaku 18 mbar

8 729 010 821 0 4 8 729 011 541 0 5 225 B X X X X

8 729 010 821 0 4 8 729 011 540 0 8 220 B X X X

Pfietlak na trysce 
hofiáku mbar 15 15 14 14 14 14 12

Jmenovit˘ tepeln˘ 
v˘kon kW 14,3 21,9 28,5 34,2 39,9 45,6 49,9

Jmenovit˘ tepeln˘ 
pfiíkon kW 16,1 24,5 31,8 38 44,3 50,4 55


