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V nûkter˘ch ãástech tohoto návodu jsou pouÏity následující symboly:

!   POZOR = t˘ká se akcí a situací, které vyÏadují zvlá‰tní opatrnost a odpovídající pfiípravu.

   ZÁKAZ = vztahuje se k ãinnostem, které NESMÍ B¯T provádûny v Ïádném pfiípadû.
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VáÏen˘ zákazníku,

dûkujeme Vám, neboÈ jste si vybral nástûnn˘ kotel, kter˘ je inovovan˘m,

moderním a kvalitním v˘robkem s vysokou v˘konností a schopností zaruãit

Vám pohodlí, naprostou nehluãnost a spolehlivost na dlouhou dobu. To

v‰echno platí zvlá‰tû, jestliÏe svûfiíte Vá‰ kotel do péãe technické servisní

organizace, která je pfiipravena a vy‰kolena k udrÏování maximální

v˘konnostní úrovnû kotle, z ãehoÏ pro Vás vypl˘vají sníÏené provozní

náklady a v pfiípadû potfieby, záruka pouÏití pÛvodních náhradních dílÛ.

Tento návod na pouÏití, urãen˘ zákazníkÛm, obsahuje dÛleÏité informace

a rady a Ïádáme Vás, aby ste se jimi fiídili a pouÏívali Vá‰ kotel co nejlépe.

Je‰tû jednou Vám pûknû dûkujeme.
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Základní bezpeãnostní zásadyZákladní bezpeãnostní zásadyZákladní bezpeãnostní zásadyZákladní bezpeãnostní zásadyZákladní bezpeãnostní zásady

Pfiipomínáme, Ïe pouÏití spotfiebiãÛ, které vyuÏívají topné látky, elektrickou energii a
vodu, nutnû vyÏaduje dodrÏování nûkter˘ch základních bezpeãnostních zásad:

Je zákázáno, aby spotfiebiã pouÏívaly dûti a nesvéprávné osoby bez
doprovodu.

Je zakázáno zapínat elektrické mechanismy nebo spotfiebiãe, jako spínaãe,
domácí elektrospotfiebiãe atd., pokud je cítit zápach topn˘ch látek.
V takovém pfiípadû:
• vyvûtrejte místnost tak, Ïe otevfiete okna a dvefie;
• uzavfiete hlavní pfiívodov˘ ventil plynu;
• vyÏádejte si naléhav˘ zásah technické servisní sluÏby nebo kvalifikovan˘ch

odborníkÛ.

Je zakázáno dot˘kat se kotle, pokud jste naboso nebo máte-li ãásti tûla mokré.

Je zakázáno vykonávat jakékoliv úkony ãi‰tûní, pokud kotel nebyl nejprve
vypojen od pfiívodu elektrické energie nastavením hlavního vypínaãe do polohy
“vypnuto”.

Je zakázáno tahat, odstraÀovat a oh˘bat dráty elektrického vedení vystupující
z kotle, i kdyÏ je spotfiebiã vypojen˘ od pfiívodu elektrické energie.

Je zakázáno ucpávat nebo omezovat vûtrací otvory v místnosti, kde je kotel
nainstalovan˘, pokud zde existují.
Vûtrací otvory jsou nezbytné ke spávnému prÛbûhu spalování a k zaji‰tûní
bezpeãnosti.

Je zakázáno nechávat v místnosti, ve které je kotel nainstalován, nádoby obsa-
hující hofilavé látky.

Je zakázáno opírat o kotel pfiedmûty, které mohou b˘t zdrojem nebezpeãí.

Je zakázáno odpojovat kotel od pfiívodu elektrické energie a uzavírat pfiívodov˘
plynov˘ ventil, pokud by teplota mohla klesnout pod nulu, neboÈ systém ochrany
proti zamrznutí prvního stupnû (ochrana do - 3°C) by tím byl vypojen.
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Místnost, v níÏ je kotel umístûn, musí b˘t dle âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3  prostfiedí
obyãejné základní chránûné pfied mrazem s okolní teplotou vzduchu v rozsahu
+5 do +35 °C s relativní vlhkostí do 80%.
K obrysu kotle se nesmí pfiibliÏovat pfiedmûty ve smyslu âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08
(klasifikované dle âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23) na men‰í vzdálenost jak:
100 mm z materiálÛ nesnadno hofilav˘ch, tûÏce hofilav˘ch, nebo stfiednû
hofilav˘ch
200 mm z lehce hofilav˘ch hmot ( napfi. dfievovláknité desky, celulózové hmoty,
polyuretan, polystyrén, polyetylén, PVC a pod.)

Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:
Na tepelné zafiízení a do vzdálenosti men‰í, neÏ je jeho bezpeãná vzdálenost, nesmûjí b˘t
kladeny pfiedmûty z hofilav˘ch hmot (nejmen‰í vzdálenost spotfiebiãe od hofilav˘ch hmot ve
smûru hlavního sálání je 50 mm a v ostatních smûrech 10 mm).

Upozornûní na likvidaci obalu a v˘robku po skonãení jehoUpozornûní na likvidaci obalu a v˘robku po skonãení jehoUpozornûní na likvidaci obalu a v˘robku po skonãení jehoUpozornûní na likvidaci obalu a v˘robku po skonãení jehoUpozornûní na likvidaci obalu a v˘robku po skonãení jeho
ÏivotnostiÏivotnostiÏivotnostiÏivotnostiÏivotnosti

Ve‰keré pouÏité materiály plnû harmonizují s poÏadavky stanoven˘mi v § 18 a 19 zákona ã.
125/97 Sb.
a ustanovením § 16 a 17 vyhlá‰ky ã. 338/97 Sb.
Obal v˘robku se bûÏnû odevzdává do sbûrny papírového odpadu.
âásti kotle z oceli, mûdi a slitin mûdi se odevzdávají do tfiídûného kovového odpadu.
Tepelná izolace spalovací komory je zdravotnû nezávadná a likviduje se do bûÏného
domovního odpadu.
Pfied zapoãetím prací, které mohou mít za následek zmûnu prostfiedí v prostoru instalovaného
kotle (napfi. práce s nátûrov˘mi hmotami, lepidly atd.), je nutné vypnout kotel pfiepínaãem
reÏimÛ
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V‰eobecná upozornûníV‰eobecná upozornûníV‰eobecná upozornûníV‰eobecná upozornûníV‰eobecná upozornûní

Tento návod, podobnû jako i návod pro instaletéry a technick˘ servis,
pfiedstavuje integrální souãást kotle a z tohoto dÛvodu musí b˘t dobfie
pfiechováván a musí VÎDY doprovázet kotel v pfiípadû jeho prodeje
jinému vlastníkovi, uÏivateli nebo v pfiípadû jeho pfiemístûní a
zabudování do jiného topného systému. V pfiípadû po‰kození nebo
ztráty tûchto návodÛ si vyÏádejte nov˘ v˘tisk u místnÍ technické servisní
organizace.

Kotel musí b˘t pouÏíván pouze k tûm úãelÛm, ke kter˘m byl v˘slovnû
vyroben.

V˘robce odmítá jakoukoliv smluvní i mimosmluvní odpovûdnost za
‰kody zpÛsobené osobám, zvífiatÛm a vûcem, které byly zavinûny
chybami pfii instalaci, regulaci, pfii údrÏbû, anebo ne-zodpovídajícím
pouÏitím.

V pfiípadû, Ïe dojde k úniku vody, uzavfiete pfiívod vody a co nejrychleji
se spojte s kvalifikovan˘mi pracovníky servisního stfiediska nebo s
kvalifikovan˘mi odborníky.

Kontrolujte pravidelnû, zda provozní tlak vodovodního obûhu neklesl
pod hodnotu 1 bar1 bar1 bar1 bar1 bar.
V pfiípadû poklesu si vyÏádejte zásah pracovníkÛ servisního stfiediska
nebo kvalifikovan˘ch odborníkÛ.

Déletrvající odstavení kotle z provozu vyÏaduje vykonání následujících
úkonÛ:
• nastavit pfiepínaã funkcí spotfiebiãe do polohy “vypnuto”.
• nastavit hlavní vypínaã topného systému do pozice “vypnuto”.
• uzavfiít ventily pfiívodu plynu a vody do topného a ohfiívacího systému.
• vypustit vodu z topného a ohfiívacího systému, pokud hrozí nebezpeãí
zamrznutí.

!

!

!

!

!

!
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PLYNOVÉ NÁSTùNNÉ KOTLEPLYNOVÉ NÁSTùNNÉ KOTLEPLYNOVÉ NÁSTùNNÉ KOTLEPLYNOVÉ NÁSTùNNÉ KOTLEPLYNOVÉ NÁSTùNNÉ KOTLE
NA VYTÁPùNÍ A OH¤EVNA VYTÁPùNÍ A OH¤EVNA VYTÁPùNÍ A OH¤EVNA VYTÁPùNÍ A OH¤EVNA VYTÁPùNÍ A OH¤EV

UÎITKOVÉ VODYUÎITKOVÉ VODYUÎITKOVÉ VODYUÎITKOVÉ VODYUÎITKOVÉ VODY
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INFORMACE O KOTLI THERMINFORMACE O KOTLI THERMINFORMACE O KOTLI THERMINFORMACE O KOTLI THERMINFORMACE O KOTLI THERM
Jedná se o nástûnné plynové kotle vybavené mûdûn˘m, Ïebrovan˘m
v˘mûníkem a hofiákem atmosférického typu.
Byly vyprojektovány tak, aby dodávaly horkou vodu do topného systému a
zaji‰Èovaly teplou uÏitkovou vodu a jsou vybaveny akumulaãním bojlerem s
obsahem 60 litrÛ.
Jde o kotle s automatick˘m zapalováním, ionizaãní kontrolou plamene a
elektronickou regulací.
Model KZ je vybaven otevfienou spalovací komorou (spotfiebiã typu B) zatímco
model TKZ je vybaven hermeticky uzavfienou spalovací komorou (spotfiebiã
typu C).

Pfiepínaã funkcíPfiepínaã funkcíPfiepínaã funkcíPfiepínaã funkcíPfiepínaã funkcí

� létolétolétolétoléto 
Pouze teplá uÏitková voda.

� resetováníresetováníresetováníresetováníresetování 
UmoÏÀuje obnovené spu‰tûní kotle
po jeho “nouzovém zastavení”.

� vypnutovypnutovypnutovypnutovypnuto 
UdrÏuje v provozu pouze funkce proti
zamrzání a protoãení ãerpadla.

Termostat bojleru Termostat bojleru Termostat bojleru Termostat bojleru Termostat bojleru 
UmoÏÀuje nastavení
hodnoty teploty uÏitkové
vody.

Termostat kotle Termostat kotle Termostat kotle Termostat kotle Termostat kotle 
UmoÏÀuje nastavení
hodnoty teploty vody na
vytápûní.

� zimazimazimazimazima 
Teplá uÏitková voda a vytápûní
místností.
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Displej signalizujícíDisplej signalizujícíDisplej signalizujícíDisplej signalizujícíDisplej signalizující
poruchyporuchyporuchyporuchyporuchy
V pfiípadû poruchy
udává kódové oznaãení
závady.

Teplomûr a tlakomûrTeplomûr a tlakomûrTeplomûr a tlakomûrTeplomûr a tlakomûrTeplomûr a tlakomûr
Zobrazuje na horní stupnici teplotu
vody v stupních celsia (C°) a na
spodní stupnici tlak vody v kotli v
barech.

Prostor urãen˘ pro uloÏení programovacích
hodin (na poÏádání).

Signál provozního stavuSignál provozního stavuSignál provozního stavuSignál provozního stavuSignál provozního stavu
- zelená kontrolka- zelená kontrolka- zelená kontrolka- zelená kontrolka- zelená kontrolka
Rozsvítí se a signalizuje tak
správné fungování kotle
(stále zelené svûtlo).

Signál poruchového stavuSignál poruchového stavuSignál poruchového stavuSignál poruchového stavuSignál poruchového stavu
- ãervená kontrolka- ãervená kontrolka- ãervená kontrolka- ãervená kontrolka- ãervená kontrolka
Rozsvítí se v pfiípadû, Ïe dojde
k poru‰e (ãervené blikající
svûtlo).
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UVEDENÍ DO PROVOZUUVEDENÍ DO PROVOZUUVEDENÍ DO PROVOZUUVEDENÍ DO PROVOZUUVEDENÍ DO PROVOZU
První uvedení kotle do provozu musí
b˘t vykonáno technickou servisní
organizací. Následovnû uÏ bude kotel
fungovat automaticky.
Je moÏné, Ïe dojde k situaci, pfii níÏ
bude tfieba uvést kotel znovu do
provozu bez pfiítomnosti servisní
organizace: napfiíklad po ukonãení
déletrvající nepfiítomnosti.
V takov˘ch pfiípadech bude tfieba
vykonat následující kontrolní úkony:

��� Zkontrolovat, zda jsou otevfieny
pfiívodové ventily plynu a vody
topného a uÏitkového obûhu.

���Zkontrolovat, zda se tlak ve
vodovodní síti za studena stále
pohybuje v rozmezí mezi 1 a 1,51 a 1,51 a 1,51 a 1,51 a 1,5
barbarbarbarbar.

��� Nastavit hlavní vypínaã zafiízení
do polohy “zapnuto”.

��� Nastavit pokojov˘ termostat na
poÏadovanou teplotu (~ 20°C),
anebo, je-li spotfiebiã vybaven˘
ãasov˘m termostatem,
zkontrolovat, zda je zapnut˘ a
vyregulovan˘ (~ 20°C).



11

���Nastavit termostat bojleru do
blízkosti tfietí ãárky.

���Nastavit termostat kotle do
pozice mezi druhou a tfietí ãárku.

���Nastavit pfiepínaã funkcí do
pozice zima nebo léto, v závislosti
na roãním období a zkontrolovat,
zda se rozsvítí zelená kontrolka.

MÛÏe dojít k následujícím situacím:
- pokud nebude vydán poÏadavek na

vytápûní, kotel se bude nacházet
ve vyãkávacím stavu (v reÏimu
“stand-by”).

- pokud bude vydán poÏadavek na
vytápûní, kotel pfiejde do pracovní
fáze a zÛstane v provozu, aÏ dokud
nebude dosaÏeno nastaven˘ch
teplot a potom se vrátí do
vyãkávacího stavu (do reÏimu
“stand-by”).

V prípadû, Ïe by do‰lo k poruchám
pfii zapalování nebo provozu, kotel
vykoná “nouzové zastavení”; na
ovládacím panelu se zhasne zelená
kontrolka provozního stavu a rozsvítí
se:
• signalizace poruchy na kotli

(ãervené blikající svûtlo)
• kód závady (blikající) v rozmezí od

1 do 7.

Po “nouzovém zastavení”
vyãkejte asi 10 sekund, neÏ
zapnete proces spou‰tûní kotle.

!
Popisy poruch a postup pro
obnovené spu‰tûní kotle najdete v
odstavci “Poruchy a jejich odstranûní”
na str. 16.
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REGULACEREGULACEREGULACEREGULACEREGULACE
TERMOSTATU KOTLETERMOSTATU KOTLETERMOSTATU KOTLETERMOSTATU KOTLETERMOSTATU KOTLE
MÛÏe se stát, Ïe vlivem zmûn
povûtrnostních podmínek nastane
potfieba zv˘‰it ãi sníÏit hodnotu
teploty vody na topení a tedy potfieba
nové regulace termostatu kotle.
Otáãejte jím ve smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek, jestliÏe chcete
zv˘‰it teplotu vody a naopak, jestliÏe
ji chcete sníÏit.
Po vykonání nové regulace vyãkejte,
neÏ kotel vykoná nov˘ pracovní
cyklus a pak zkontrolujte teplotu vody
na teplomûru na kotli.
Úkon opakujte, dokud nedosáhnete
nastavení poÏadované teploty.

REGULACEREGULACEREGULACEREGULACEREGULACE
TERMOSTATU BOJLERUTERMOSTATU BOJLERUTERMOSTATU BOJLERUTERMOSTATU BOJLERUTERMOSTATU BOJLERU
Je moÏné upravovat hodnotu teploty
uÏitkové vody otáãením termostatu.
Otáãením ve smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek se teplota vody
zv˘‰í, otáãením opaãn˘m smûrem se
sníÏí.
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DOâASNÉ VYPNUTÍDOâASNÉ VYPNUTÍDOâASNÉ VYPNUTÍDOâASNÉ VYPNUTÍDOâASNÉ VYPNUTÍ
V pfiípadû doãasné nepfiítomnosti,
jako víkend, krátká cesta atd.:

��� nastavte pfiepínaã funkcí do
polohy “vypnuto” a zkontrolujte, zda
se zhasla zelená kontrolka.

Tímto zpÛsobem ponecháte v ãinnosti
pfiívod elektrické energie a plynu a
kotel je chránûn tûmito systémy:

• Systém proti zamrznutí: aby se
pfiede‰lo nebezpeãí zamrzání,
jakmile teplota vody poklesne pod
5°C, zapne se funkce ohfiívání,
která navrátí teplotu vody na
bezpeãnostní hodnoty (asi 40°C)

• Opatfiení zamezující zablokování
ãerpadla a trojcestného ventilu:
provozní cyklus se zapíná kaÏd˘ch
18 hodin prostoje a uvádí do
provozu jak ãerpadlo, tak trojcestn˘
ventil.
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DLOUHODOBÉ VY¤AZENÍDLOUHODOBÉ VY¤AZENÍDLOUHODOBÉ VY¤AZENÍDLOUHODOBÉ VY¤AZENÍDLOUHODOBÉ VY¤AZENÍ
Z PROVOZUZ PROVOZUZ PROVOZUZ PROVOZUZ PROVOZU
V pfiípadû, Ïe kotel nebude
dlouhodobû pouÏíván, vykonejte
následující úkony:

��� nastavte pfiepínaã funkcí do
polohy “vypnuto” a zkontrolujte, zda
se zhasla zelená kontrolka.

��� Nastavte hlavní vypínaã zafiízení
do polohy “vypnuto”.

��� Uzavfiete ventily u pfiívodu plynu
a vody do uÏitkového a topného
systému.

V tomto pfiípadû jsou systémy
proti zamrzání a proti
zablokování vypnuty. V prípadû
nebezpeãí mrazu vypusÈte vodu
z obûhu uÏitkového a topného
systému.

V pfiípadû potíÏí s uskuteãnûním v˘‰e
popsan˘ch úkonÛ je vám k dispozici
technická servisní sluÏba.
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âI·TùNÍâI·TùNÍâI·TùNÍâI·TùNÍâI·TùNÍ
Jediné ãí‰tûní, jehoÏ je ze strany
uÏivatele tfieba, se t˘ká vnûj‰ího
povrchu kotle a je tfieba jej provádût
látkov˘m materiálem navlhãen˘m ve
vodû a m˘dle.
V pfiípadû tûÏko odstraniteln˘ch
skvrn navlhãete látku 50% smûsí
vody a denaturovaného lihu nebo
pfiíslu‰n˘mi ãistícími prostfiedky.

NepouÏívejte hofilaviny nebo
houby namoãené do brusn˘ch
roztokÛ nebo pracího prá‰ku.

Je zakázáno vykonávat
jakékoliv úkony ãi‰tûní, pokud
kotel nebyl nejprve vypojen od
pfiívodu elektrické energie
nastavením hlavního vypínaãe
do polohy “vypnuto”.

ÚDRÎBAÚDRÎBAÚDRÎBAÚDRÎBAÚDRÎBA
1 x roãnû.

Preventivní prohlídky uÏivateli zajistí:

• zv˘‰enou bezpeãnost;
• respektování platn˘ch zákonÛ;
• jistotu, Ïe nebudete stíháni

nepfiíjemn˘mi sankcemi v pfiípadû
kontroly.
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PORUCHY A JEJICHPORUCHY A JEJICHPORUCHY A JEJICHPORUCHY A JEJICHPORUCHY A JEJICH
ODSTRANùNÍODSTRANùNÍODSTRANùNÍODSTRANùNÍODSTRANùNÍ
Po nastavení funkãního voliãe na
“léto” nebo na “zimu” se neroÏne
zelená kontrolka, chybí pfiívod
elektrické energie.

Zkontrolujte:
• Zda je zástrãka kotle (je-li jí kotel

vybaven) dobfie zasunuta do
zásuvky.

• Zda se hlavní vypínaã zafiízení
nachází v pozici “zapnuto”.

V pfiípadû neúspûchu poÏádejte
o zásah technické servisní
stfiedisko.

Poruchy zobrazené na displejiPoruchy zobrazené na displejiPoruchy zobrazené na displejiPoruchy zobrazené na displejiPoruchy zobrazené na displeji
Jsou signalizovány zhasnutím zelené
kontrolky, blikáním ãervené a na
displeji blikajícím ãíseln˘m kódem,
jehoÏ v˘znam je následující:

1 -1 -1 -1 -1 - Zablokovan˘ hofiák
Porucha pfii zapalování nebo
provozu

2 -2 -2 -2 -2 - Pfiíli‰ vysoklá teplota vody v kotli

3 -3 -3 -3 -3 - Závada na odkoufiení nebo
pfiívodu vzduchu

!
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!

4 -4 -4 -4 -4 - Nedostateãn˘ obûh vody.
Nedostateãn˘ tlak v topném
systému.

5 -5 -5 -5 -5 - Závada v pfiedávání informací
mezi kotlem a dálkov˘m
ovládacím panelem, pokud byl
nainstalován (zobrazeno na
tomto panelu)

6 -6 -6 -6 -6 - Závada signalizace sondy bojleru

7 -7 -7 -7 -7 - Závada signalizace sondy
prÛtoku

Postup pfii obnoveném spou‰tûní
kotle:

Pfii poruchách 1, 2, 3Pfii poruchách 1, 2, 3Pfii poruchách 1, 2, 3Pfii poruchách 1, 2, 3Pfii poruchách 1, 2, 3
Vyãkejte 10 sekund a nastavte
pfiepínaã funkcí do polohy
“resetování”; potom jej nastavte do
poÏadované pozice (“léto” nebo
“zima”). Pokud kotel pfiejde na
zaÏehnutí plamene a vrátí se do
normálního provozu, “nouzové
zastavení” bylo zpÛsobeno náhodnou
situací.

Opakování “nouzového
zastavení” si vyÏaduje zásah
technické servisní organizace.
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Pfii poru‰e 4Pfii poru‰e 4Pfii poru‰e 4Pfii poru‰e 4Pfii poru‰e 4
• Zkontrolujte hodnotu tlaku na

tlakomûru, pokud je za studena
niÏ‰í neÏ 1 bar:

• nastavte pfiepínaã funkcí do pozice
“resetování”

• otevfiete napou‰tûcí ventil a nechte
otevfien˘, dokud tlak na tlakomûru
nedosáhne hodnoty mezi 1 a 1,5
bar.

• peãlivû ventil uzavfiete
• pfiepínaã funkcí nastavte do

poÏadované polohy (“léto” nebo
“zima”).

Pokud dochází k ãastému
poklesu tlaku, spojte se s
technickou servisní organizaci.

Pfii poruchách 5, 6, 7Pfii poruchách 5, 6, 7Pfii poruchách 5, 6, 7Pfii poruchách 5, 6, 7Pfii poruchách 5, 6, 7
je zapotfiebí zásahu technické
servisní organizace.

!
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