P R E M I N O X MB - PMB 24.29
MANUÁL PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Kotle s celo-litinovým výměníkem
se plynotěsnou spalovací komorou
s hořákem z kovového vlákna s
předsměšováním
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elektrických, vodních, topných, plynových, přívodu
vzduchu a odvodu spalin. Společnost je odpovědnosti
Tento návod představuje nedílnou a zásadní výbavu zbavena i v případě, že nejsou splněny požadavky
průvodní dokumentace každého plynového kotle. kladené na místnost, v níž je přístroj umístěn.

Krátký přehled nejdůležitějších informací

Prostudujte si, prosím, pečlivě upozornění v této
příručně obsažená, protože skýtají důležitá sdělení
týkající se bezpečné instalace, používání i údržby.
Pokud by došlo k tomu, že kotel změní majitele,
příručka mu musí být předána spolu se zařízením.
Podle platné legislativy musí být plynový kotel
instalován odborníkem, který vlastní vystaví příslušná
oprávnění
v
souladu
s
platnými
normami.
Před splněním těchto pokynů neuvádějte zařízení do
chodu.
Neprovádějte změny ve vnitřních okruzích přístroje.
Uvedení do provozu smí provést specializovaný a
k tomuto
úkonu
pověřený
odborník.
Společnost Gruppo Imar je zbavena odpovědnosti
v případě nerespektování všech zde uvedených
předpisů, zvláště pak v případě porušení technických a
legislativních
předpisů, týkajících
se
zařízení:

V případě nejasností je možné se obrátit na
oficiálního dovozce výrobků firmy Gruppo Imar na
INTERCONTI-Gruppo Imar Partner s.r.o.
na
telefonickém čísle 321.622.698. Veškeré kontakty
naleznete též na www.gruppoimar.cz .

Zařízení PREMINOX jsou kryta zárukou na výrobek
v souladu se směrnicí EU 99-44.

Pokud chcete využít záručních podmínek, vyhledejte
si příslušný dokument přiložený k dokumentaci, jež je
ve výbavě výrobku.
Je nicméně důležité uchovat kopii kupního dokladu
spolu se zárukou.
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UŽIVATEL
INSTRUKCE K POUŽITÍ
Gratulujeme vám ke koupi zařízení PREMINOX.
Jedná se o plynový litinový kotel vhodný pro vytápění s
přednostní výrobou užitkové vody ve verzi PMB nebo
určený pouze pro vytápění ve verzi MB.
Označení 24.29 znamená, že je k dispozici výkon 24kW
pro topení a 29kW pro ohřev teplé užitkové vody.
Je to jeden z hlavních komponentů rozvodu, které je
určeno pro pohodlí vašeho bydlení.
Litinové
těleso,
hořák
z kovového
vlákna
s předsměšováním a použití komponent, které prošly
výstupní kontrolou, zaručují stálost tepelné účinnosti a
dlouhou provozní životnost.
DŮLEŽITÉ PŘED STARTEM KOTLE

K uvedení kotle do provozu je nutné
kontaktovat příslušný oblastní servis, který se postará o
spuštění zařízení, zaškolení obsluhy a o pravidelnou
kontrolu funkčnosti a bezpečnosti.
1. Výrobce
požaduje
splnění
následujících
provozních podmínek:
1. Voda pro první naplnění topného systému i pro
doplňování musí odpovídat platné ČSN pro pitnou vodu,
t.j. musí být čirá a bezbarvá, bez usazenin, oleje a
chemicky agresivních přísad, nesmí být kyselého
charakteru (t.j. hodnota pH > 7) a musí mít minimální
uhličitanovou tvrdost.
2. Napouštění, doplňování nebo vypouštění topné vody
se může provádět jen při vychladnutém kotli.
3. Před připojením kotle je třeba důkladně propláchnout
celý topný systém tak, aby se usazeniny odplavili ven a
zabránilo se zanesení výměníku kotle.
4. Na zpátečku systému musí být namontovaný filtr
oddělený uzávěry od kotle a od systému tak, aby bylo
možné provádět jeho čištění.
5. Výrobce požaduje připojení kotle na uzavřený topný
systém.
6. Jakékoliv zásahy do konstrukce kotle bez
předcházejícího souhlasu výrobce jsou zakázané
a výrobce není zodpovědný za případné škody.
Dovolené úpravy hradí majitel kotle.
7. Přívodní elektrická šňůra může být zapojená jen na
schválenou
samostatnou
zásuvku.
Zapalovací
elektronika
kotle
vyžaduje
správnou
polaritu
elektrického napětí.
8. Opravy většího rozsahu může být podle posouzení
servisního technika vykonané v místě instalace kotle
nebo v servisní dílně.
9. Každá kontrola nebo servisní zásah na kotli musí být
zapsaný v záručním listě a potvrzený oprávněným
servisním technikem.
10. Za poškození kotle při dopravě není výrobce
zodpovědný.

11. Kotel smí obsluhovat jen dospělá osoba,
způsobilá a zaškolená oprávněným servisním
technikem.
12. Pravidelné roční prohlídky oprávněným
servisním
technikem
jsou
podmínkou
poskytnutí záruk na kotel.
Tyto prohlídky si hradí uživatel
2. Radiátory
Otevřete kohouty radiátorů
funkčnosti topného rozvodu.

pro

ověření

3. Uzavírací kohouty
Otevřete případné uzavírací kohouty umístěné
pod zařízením.
4. Termostat / Dálkové ovládání
Zkontrolujte, zda je pokojový termostat v poloze
„zapnuto“ a že má v pořádku baterie (jestliže je
vybaven takovým druhem napájení). Jestliže je
vaše zařízení opatřeno dálkovým ovládáním,
ujistěte se, že je vybaveno dostatečně
výkonnými bateriemi a že dostává komunikační
signál ze zařízení. V každém případě si
vyhledejte instrukce obsažené v sadě dálkového
ovládání.
5. Ovládací panel
Otevřete ovládací panel umístěný na zařízení
(obrázek 2).
6. Elektrické napájení
Ujistěte se, že kotel je pod napětím - na displeji
svítí dvě pomlčky (- -) hlavní přepínač je v poloze
„0“.
POZNÁMKA: JESTLIŽE PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ
ZAŘÍZENÍ SE NA DISPLEJI OBJEVÍ KÓD FE,
MUSÍTE ZMĚNIT POLARITU NAPÁJENÍ (pozice
fáze/nula je opačně).
Otočte přepínač (obrázek 2) doleva (poloha zima
)
) a ověřte si, že je na
nebo doprava (poloha léto
displeji zobrazena nastavená teplota.
KOTEL NESMÍ BÝT ZAPOJENÝ DO
ELEKTRICKÉ
SÍTĚ,
JESTLIŽE
NENÍ
NAPUŠTĚNÝ VODOU.
7. Kontrola tlaku vody.
Pro kontrolu hodnoty tlaku vody v topném rozvodu
krátce stiskněte tlačítko natlakování. Podržením tlačítka
natlakování po dobu delší než deset sekund se spustí
dopouštění.
Jestliže displej zobrazuje kód A1, znamená to, že je
v rozvodu nedostatečný tlak vody. Pro dopuštění
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systému je potřeba stisknout tlačítko tlakování a držet jej
stisknuté (obrázek 2). Během natlakování se na displeji
zobrazují značky Fi střídavě s aktuální hodnotou tlaku
v rozvodu vyjádřenou v barech.
Nechte tlačítko stisknuté, až dokud nedosáhnete hodnoty
tlaku mezi 1,2 a 1,5 bary podle hodnoty doporučené servisním
technikem. V případě pochybností nastavte hodnotu tlaku na
cca 1,2 barů.
Operace je nicméně omezena samotným zařízením na
maximální hodnotu 1,5 barů. Když je dosaženo této hodnoty,
je natlakování automaticky ukončeno nezávisle na spuštění
tlačítka.
8. Regulace teplot vytápění
Nastavte teplotu rozvodu vytápění tak, že použijete
potenciometr vytápění (obrázek 1), jehož regulační rozsah je
mezi 60 °C a 85°C včetně. V případě, že je zařízení připojeno
k sondě vnější teploty, mění se jeho funkce podle nastavené
ekvitermní křivky (graf 2 na straně 22). Kromě toho je možné
upravit nastavení teploty pomocí potenciometru vytápění
(obrázek 1) s regulačním rozsahem ±5°C. V případě, že
přednastavená křivka (K=1) neuspokojí vaše požadavky,
kontaktujte servisního technika, aby nastavil křivku, která by
lépe vyhovovala vašim požadavkům.
9. Regulace teplot užitkové vody
Nastavte teplotu teplé užitkové vody potenciometrem užitkové
vody (obrázek 2), jehož regulační rozsah je mezi 40 °C a
50°C.
10. Signalizace poruchy
V případě signalizace zablokování indikovaného rozsvícením
červené diody LED může uživatel zařízení opět aktivovat
stlačením tlačítka reset (obrázek 2), čímž dosáhne obnovení
řádného provozu a zhasnutí signalizace anomálie.
POZNÁMKA:
KDYBY K TAKOVÉ SIGNALIZACI DOCHÁZELO PAKOVANĚ, NESMÍTE NADÁLE
POKRAČOVAT V POKUSECH O ODBLOKOVÁNÍ VÍC NEŽ 4x. MUSÍTE MÍT NA
PAMĚTI, ŽE ZABLOKOVÁNÍ JE AUTOMATICKOU OCHRANOU SYSTÉMU A
ZABLOKOVÁNÍ MÁ NĚJAKOU PŘÍČINU, KTERÁ V TOMTO PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT
ZJIŠTĚNA A ODSTRANĚNA PŘIVOLANÝM SERVISNÍM TECHNIKEM.

11. Tlačítko Economy / Comfort (ekonomický /
komfortní provoz)
Stiskem tlačítka Economy/Comfort jsou nastaveny
podmínky komfortu (rozsvícená zelená dioda LED pod
tlačítkem).
Tímto nastavením je provedeno udržování teploty
deskového výměníku pro produkci teplé užitkové vody
na teplotě, která je dlouhodobě o 5°C nižší vzhledem
k přednastavené hodnotě na termostatu (set point):
T (UDRŽOVÁNÍ) = T(NASTAVENÍ TUV) - 5°C
Např.: Jestliže je teplota T (NAST. TUV) nastavena na 45°C,
je udržování prováděno tak, aby
bylo zaručeno, že teplota vody
uvnitř deskového výměníku není
nižší než 40°C.
Jestliže je kotel nastaven na
podmínky Economy (zhasnutá
zelená
dioda
LED),
bude
udržování prováděno na pevnou hodnotu 35°C,
nezávisle na nastavení T (NAST.TUV).
12. Nefunkčnost
Pokud kotel po těchto operacích funguje, vyhledejte
oddíl „Jestliže zařízení nefunguje“ na straně 5,
odstavec 1.3.
13. Údržba
Firma Gruppo Imar vyprojektovala a vyrobila zařízení
pro vaše trvalé a vysoce účinné používání.
Za účelem udržet jej v co nejlepším stavu
doporučujeme pravidelnou roční údržbu. Tato může
být svěřena pověřenému technickému servisu, který je
schopen zaručit účinnost vašeho kotle díky
profesionalitě získané ve školících kursech, které
navštěvují ve firmě Gruppo Imar.
Pravidelná údržba vyhrazeného plynového zařízení je
povinná
ze
zákona.
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ŘÁDNÉ KONTROLY
Uživatel, který je při předání zařízení zaškolený na
obsluhu kotle, smí provádět pouze základní údržbu,
spočívající v odstraňovaní nečistot z kotle. Provoz
kotle nevyžaduje od uživatele téměř žádné zásahy.
Potřebný je pouze občasný dozor s kontrolou:
- 1x za týden správný tlak vody v topení.
Pro zajištění kvalitní a bezpečné funkce smí
odbornou údržbu či opravu provádět jen oprávněný
servisní
technik
POVĚŘENÝ
VÝROBCEM
K TĚMTO ÚKONŮM.
Každoročně před začátkem zimní sezóny je
potřebná celková kontrola kotle, topného systému a
komínového potrubí. Hlavně je třeba zkontrolovat :
- tlak vody v topném systému,
- funkci a přetlak vzduchové části expanzomatu,
- odvzdušnění systému a vyčištění filtrů,
- činnost oběhového čerpadla,
- těsnost spojů hydraulické časti kotle,
- stav primárního výměníku, eventuálně provést
jeho vyčištění z vnitřní strany,
- stav spalovací komory a hořáku,
- stav zapalovací elektrody (poloha a oxidace),
- spolehlivost zapalování kotle,
- dostatečný přívod vzduchu pro hoření,

- těsnost a spolehlivost odvodu spalin,
- sifón pro odvod kondenzátu z kotle a komínového
potrubí a jejich vyčištění,
- činnost regulačních a bezpečnostních prvků kotle,
- těsnost plynového rozvodu a správnou činnost
elektromagnetického regulačního ventilu plynu.
- nastavení kotle analyzátorem spalin, nastavení
parametrů CO2.
POZOR:
V případě odpojení zařízení od elektrického
vedení jsou funkce proti zamrznutí a na ochranu
čerpadla vypnuty. Pokud chcete tyto funkce
zachovat aktivní, je nezbytné nechat kotel připojený
k el. rozvodu, hlavní přepínač nastavit na „0“ (standby), nechat otevřený plynový kohout, výstup i
zpátečku rozvodu topení.
Ujistěte se u instalatéra, že jsou ostatní komponenty
rozvodu chráněny proti zamrznutí. Pokud by mohlo
dojít k možnosti, že by vnější teplota klesla pod 1°C,
je povinné vybavit zařízení příslušnou sadou proti
zamrznutí.

JESTLIŽE ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE
Druh poruchy
Hlučnost – zařízení je funkční

Navržené řešení
Zkontrolujte tlak rozvodu. Zkontrolujte, že jsou kohoutky
rozvodu v poloze "otevřeno" a radiátory (topná tělesa)
jsou otevřené
Signalizace A1 "nízký tlak" Stiskněte tlačítko natlakování (obr. 2). Přečtěte hodnotu
Zařízení nefunkční
tlaku: uveďte na správné hodnoty viz postup str. 5
Signalizace kotel vypnutý
Otočte přepínač zapnutí do polohy zimní/letní režim
Zařízení nefunkční
Únik vody ze zařízení
Zkontrolujte tlak rozvodu a kdyby byl vyšší než 2,5 barů,
odpusťte jej
Je cítit plyn
Zavřete plynový kohoutek a vyvětrejte místnost
Teplota teplé vody příliš Zregulujte teplotu pomocí příslušného knoflíku (obr. 2)
vysoká / nízká
Teplota okolního prostředí Ověřte teplotu nastavenou na prostorového termostatu
příliš nízká
případně zvyšte teplotu kotle pomocí příslušného
knoflíku na panelu ovládání.
Nedostatečné množství teplé Zkontrolujte čistotu filtru na vstupu do kotle.
vody
POZNÁMKA: PRO LEPŠÍ POCHOPENÍ KÓDŮ SIGNALIZACE SI VYHLEDEJTE ODSTAVEC 3.6 NA STRANĚ 23.

Řešení (východiska)
Volat servis
Volat servis
Volat servis
Zavřete ventily topení a
volejte servis
IHNED volat servis
Volat servis
Volat servis
Volat servis
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pomocí dálkového ovládání je možné provádět
všechny běžné operace používání zařízení jako:
• nastavení požadované pokojové teploty (dálkové
ovládání se automaticky postará o vyladění kotle
pro dosažení nastavené teploty co nejrychleji);
• zapnutí a vypnutí zařízení;
• ověření tlaku a jeho obnovení;
• ověření funkčnosti se sledováním hlavních
anomálií.

OHLEDNĚ

VĚTŠÍCH PODROBNOSTÍ VÁS ODKAZUJEME NA INSTRUKCE VE VÝBAVĚ

DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

ČÁST PRO INSTALAČNÍ FIRMU
INSTALAČNÍ PŘEDPISY
Tento odstavec je informačního charakteru. Firma
Gruppo Imar není zodpovědná za úplnost seznamu
norem zde uvedených.
Pouze oprávněné osoby mohou provádět
připojování plynových spotřebičů na rozvod
plynu, odvod spalin, elektrické připojení kotle a
uvádět do provozu!
Další zákonné podmínky instalace a připojení
plynového spotřebiče:
a) Topná soustava dle ČSN 060310, ČSN
060830, ČSN 077401
b) Plynové rozvody dle EN 1775, 386413,
386460, 386405, zákon č.222/94Sb.
c) Elektroinstalace dle ČSN 332180, 332310,
EN 60335-1:1997. Při instalaci kotle
v prostorách s vanou, sprchou nebo
v umývacích prostorách musí být
respektovány požadavky
ČSN 332000-7-701:1997
d) Komíny dle ČSN 734210, 734201, 061610
e) Požární bezpečnost ČSN 730823 a ČSN
061008
f) Ohřev TUV dle ČSN 060320, 060830,
736660, 830616
g) Nucený odtah spalin dle TPG - G 80001
Při instalaci je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost
od hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1 a C2 dle
ČSN 061008 a to 200 mm, pro stupeň C3 minim.
400 mm. V případě neprokázaného stupně

hořlavosti stavebních hmot je nutné vzdálenosti
zdvojnásobit.
UPOZORNĚNÍ: Dle ČSN 061008:1997, čl.12.2 na
kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná
nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
Tabulka stupňů hořlavosti stavebních výrobků a
hmot dle ČSN 730823:
A … nehořlavé
žula, pískovec,
betony, cihly, keramické obkládačky, malty
B … nesnadno hořlavé
akumin, heraklit,
desky ze skelných vláken, čedičové plsti
C1 … těžce hořlavé
dřevo bukové, dubové,
překližky, werzalit, umakart
C2 … středně hořlavé dřevo borové, modřínové,
smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové
podlahoviny
C3 … lehce hořlavé
asfaltová lepenka,
dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan,
polyethylén, PVC
Umístění na podlaze z hořlavého materiálu: kotel je
nutné postavit na nehořlavou tepelně izolující
podložku přesahující půdorys kotle na všech
stranách o 15 mm.
Protože má kotel nižší tepelný výkon ohniště než 35
kW, nejsou pro instalační místnost požadovány
zvláštní charakteristiky.
V souhrnu musejí být dodržovány všechny dobré
normy instalace, jež jsou schopné zaručit bezpečný
a řádný provoz.
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UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÉHO KOTLE
Připojení na sítě musí být provedeno odborně při dodržení
platných národních a místních norem.
POZNÁMKA:

PŘED

PROVEDENÍM

PŘIPOJENÍ

NA

VODOVOD

DOPORUČUJEME PROPLÁCHNOUT POTRUBÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ.

Na přípravu vodovodních spojů na zeď použijte „šablonu
připravené kabeláže do zdi“ (obrázek 6) ve výbavě kotle.
Předem si připravte vodovodní rozvody tak, aby se
shodovala koncová část trubek s vnitřním závitem s otvory
šablony.
Upevněte kotel na stěnu pomocí příslušných hmoždinek ve
výbavě (obrázek 4). Dodržujte referenční body vyznačené
na šabloně (obrázek 6).

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLŮ:
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Připojení vnitřního sifónu (mimořádná výbava):
V případě komplikací
s montáží odvodu
kondenzátu
na
spalinové potrubí je
možné
využít
doporučené zvláštní
sady
pro
vnitřní
instalaci sifónu (dle
obrázku 6a).

Sada obsahuje plastový sifón s propojovacími
trubičkami, úchyty a díly pro
společné
napojení
odvod
kondenzátu a trubičky od
pojistného ventilu tak, aby na
vnější plášť kotle vystupovala
jediná flexibilní trubka.
Pokud napojení trubky ústí
do dalšího sifónu je nutné
odstranit těsnící zátku (viz
obrázek 6b.

Jedná se o sadu kód
134ZCA2A

Tato varianta odvodu
kondenzátu
plně
nahrazuje
kondenzační
díly
∅70mm povinně montované na spalinové potrubí při
delších instalacích potrubí než jsou 3m.

Připojení systémů odvodů spalin a sání vzduchu:
DĚLENÉ řešení - souprava přírub pro nasávání
vzduchu a odvod spalin
(KÓD 152ZAABA)
V případě instalace děleného potrubí o větší
vzdálenosti než 3m je nutná instalace
dodatečného kondenzačního dílů pro odvodnění
tohoto potrubí
SOUOSÉ - koaxiální horizontální řešení
pomocí kolena (KÓD 152ZAACA) a trubky
(KÓD 133ZAAOA) o ∅ 60-100.
Minimální délka potrubí 1m + koleno 90°.
Maximální délka nesmí přesáhnout
3m + další koleno 90°.
SOUOSÉ - koaxiální vertikální řešení
pomocí příruby (KÓD 152ZAADA).
Minimální délka potrubí 1m + příruba.
Maximální délka nesmí přesáhnout
4m + příruba.
SOUOSÉ - koaxiální řešení pro jedno trubkový komín
(KÓD 152ZAAGA).
Tento
systém
vyžaduje
dostatečný
přívod
spalovacího vzduchu, protože se jedná o změnu
kategorie spotřebiče se sáním z okolního prostředí
(B23)
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PŘIPOJENÍ PLYNU A ELEKTŘINY
Připojení plynu:
Proveďte přípoje v souladu s platnou technickou
normou. Nepoužívejte neschválené materiály s
nevhodnou těsností. Plynový kohout ve výbavě
zařízení nenahrazuje uzávěr plynu umístěný na
snadno přístupném a viditelném místě.
Instalaci kotle může provést pouze odborně způsobilá
osoba (odborník nebo odborný podnik), která
disponuje příslušným povolením pro tuto činnost, a to
na základě projektu vypracovaného oprávněným
projektantem a schváleného příslušným dodavatelem
plynu!
Kotel je vybaven vlastním rozvodem plynu, který smí
být připojený na rozvodnou síť o tlaku dle
přístrojového štítku. Zvláštní pozornost při instalaci
věnujte rozvodům na kotli aby nedošlo k poškození
nebo netěsnosti spojů.
Na závěr instalace zkontrolujte plynotěsnost
celého kotle!
Elektrická připojení:
Je povinné uzemnění podle platných norem.
Elektrické bezpečnosti zařízení je dosaženo pouze
tehdy, když je správně připojené k účinnému
uzemnění, které je provedeno tak, jak je stanoveno
platnými bezpečnostními předpisy. Přívody pro
napájení kotle a vnější sondy jsou přímo propojeny se
svorkovnicí kotle z vnitřní části kotle tak, aby instalace
byla co nejrychlejší a nejjednodušší. Na elektrickém
přívodu instalujte samostatný jistič a zásuvku.
ZAKÁZÁNO
POUŽÍVAT
JE
PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ A NÁSOBNÉ
ZÁSUVKY
Připojení proveďte pomocí kabelů, které jsou vně
kotle a dodržte polaritu (chyba v polaritě se zobrazí
na displeji kotle kódem FE dle tab.4 na straně 22). V
případě výměny napájecího kabelu počítejte s
použitím kabelu shodných charakteristik vzhledem k
původnímu, přičemž dbejte na to, aby zemnící vodič

byl alespoň o 5 mm delší než ostatní ve svorkovnici
pro napojení spotřebiče kotle.

Kabely vně kotle jsou pro:
1. NAPÁJENÍ ŽLUTOZELENÝ – SVĚTLE MODRÝ – HNĚDÝ;
2. POKOJOVÝ TERMOSTAT
(T.A.) - ORANŽOVÝ – ČERNÝ;
VNĚJŠÍ SONDA
(S.E.) - ŠEDÝ NEBO MODRÝ – BÍLÝ;
KOMUNIKACE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
(COM.) - HNĚDÝ – SVĚTLE MODRÝ.
PRO VERZE KOTLE MB (pouze pro topení)
3. TŘÍCESTNÝ VENTIL (D.3.A)
(HNĚDÝ-ČERNÝ-MODRÝ)
4.

ČIDLO EXTER. ZÁSOBNÍKU
(ŠEDÝ-ČERVENÝ)

10

P R E M I N O X MB - PMB 24.29
PŘIPOJENÍ TERMOSTATU / DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Požadavek vytápění může být aktivován pomocí
libovolného pokojového termostatu (T.A.) nebo
výrobcem doporučeným dálkovým ovládáním (COM.)
Pokojový termostat nemá další funkce, zatímco dálkové
ovládání je schopno kompletně řídit kotel (viz instrukce
ve výbavě dálkového ovládání).
Aby bylo dálkovému ovládání umožněno řídit kotel, je
nutné nainstalovat jako zvláštní příslušenství na
obrázku 9
SADU DESKY ROZHRANÍ OPEN THERM 152ZEACA
(viz také instrukce ve výbavě dálkového ovládání):
Dálkové ovládání musí být připojeno tímto způsobem:
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TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ
Maximální celková tlaková ztráta pro zdvojené potrubí se rovná 120 Pa.
Doporučené sady umožňují používat zdvojené sací a výfukové potrubí (D=70) nebo souosé potrubí D=60/100
přímo připojenému ke koncovému potrubí.

Souosého potrubí D=100/60 je shodné se stávajícími systémy používané firmou Gruppo Imar. Minimální délka
musí být 1m. Maximální délka potrubí smí být 3m a další koleno 90° (VIZ STRANA 9).

NAPOJENÍ EXTERNÍHO ZÁSOBNÍKU
Kotel PREMINOX MB
je
z výroby
připravený
pro
připojení externího zásobníku
teplé
užitkové
vody
(doporučujeme použít verzi
BOJLER TOP od Grupo Imar.
Kotel obsahuje kabely pro
připojení externího 3-cestného
ventilu a napojení sondy bojleru.
Doporučený zásobník obsahuje
vše
potřebné
pro
bezproblémové
fungování
přednostního ohřevu teplé vody
(při požití jiného zásobníku je
nutné
tyto
komponenty
dokoupit).
Detailní popis obsahuje níže
uvedená tabulka.

Sériové vybavení a vybavení na žádost:
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DEMONTÁŽ KAPOTÁŽE – PŘÍSTUP POUZE PRO ODBORNÍKY
Pokud je potřeba se dostat
k ovládacímu
panelu,
např.
z důvodu výměny jednoho z
kabelů, je nutné:
1) Odstraňte čelní stěnu tak, že
vysunete 4 kolečkové uzávěry
(obrázek 12) a odšroubujete
pojistný šroub umístěný na
horním víku kotle (obrázek 13).

3) Otočte panel směrem dolů.
4) Odšroubujte čtyři šrouby umístěné na víku panelu,
abyste se dostali k deskám a kabelům.

2) Sejměte kotvící pružinu panelu (obrázek 14).
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UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že veškeré
spoje jsou těsné včetně potrubí přívodu plynu (proveďte
odvzdušnění plynového potrubí).
Natlakování rozvodu
Kotle PREMINOX jsou vybaveny sadou pro snadné dopuštění
vody do topení z vodovodní sítě, která musí zaručovat tlak
mezi 1,5 až 6 bary. Kotel může být napuštěný pomocí
otočného knoflíku ventilu umístěného ve spodní části kotle
(obrázek 16), aniž by bylo nutné otvírat plášť kotle.

Pro spuštění natlakování povolte příslušný otočný knoflík,
zatímco pro ukončení operace tento knoflík nezapomeňte
znovu utáhnout.

NEPOVOLENÝM ZÁSAHŮM JINÝCH OSOB A PŘÍPADNÝM
ŠKODÁM VZNIKLÝM NESPRÁVNÝM POUŽITÍM.

Po natlakování zkontrolujte, zda je rozvod bez vzduchu a
případně proveďte odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího
ventilu umístěného vně kotle
(obrázek 17).

V případě, že je tlak topení příliš vysoký, odpusťte
přebytečnou vodu pomocí jednoho z odvzdušňovacích
kohoutů
umístěných
na
radiátorech.

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ: POTÉ, CO JSTE PROVEDLI
NATLAKOVÁNÍ ROZVODU TOPENÍ, ODEJMĚTE OTOČNÝ
KNOFLÍK DOPOUŠTĚNÍ A ULOŽTE JEJ NA SNADNO PŘÍSTUPNÉ
MÍSTO
PRO
BUDOUCÍ
POUŽITÍ.
TÍMTO
ZABRÁNÍTE

SERVIS ČÁST
ZOBRAZENÍ TEPLOT
Stiskem tlačítka NATLAKOVÁNÍ (obrázek 2 str. 4)
spolu s tlačítkem RESET na cca 10 sekund je možné
zobrazit na displeji teploty snímané sondami kotle.
Teploty jsou zobrazovány v pořadí uvedeném v této
tabulce:
FL
rE
dh
Ta
Ta

Teplota na výstupu do topení
Teplota zpátečky
Teplota deskového výměníku (TUV)
Teplota zásobníku TUV (verze MB)

"--" Teplota zásobníku (jestliže tam je)

POKUD je připojena vnější sonda, zobrazí tyto symboly:
ou
vnější teplota je <0
alternativně k
- (ZNAMÉNKO MÍNUS)
ou
vnější teplota je >0

• jestliže vnější sonda není připojena, zobrazí se na
displeji minimální hodnota –22.
• jestliže je vnější sonda ve zkratu, na displeji se
objeví minimální hodnota 30. V takovém případě
budete
muset
zajistit
její
výměnu.
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ÚDRŽBA
VENTILÁTOR
V případě, že je nutné vyměnit ventilátor, je nutné:
1) Vypnout hlavní přívod - napájení.
2) Uzavřít plyn.
3) Vyjmout sací potrubí tak, že nejdřív sejmete spojovací kroužek (obrázek 18)
potrubí, abyste jej pak mohli stáhnout ze
směšovače.
4) Úplně povolit těsnící matici nátrubku
plynu.
5) Odstranit napájecí kabely.
6) Vysunout 2 upevňovací dráty ventilátoru
z krytu tak, že je otočíte o 90° (obrázek
19).
7) Vyjmout jeden ze dvou drátů a vyjmout
ventilátor z jeho uložení.
Opět namontovat ventilátor tak, že ho
vložíte mezi dráty a těsnění a opakujte
operace v opačném pořadí

HOŘÁK
Pro demontáž hořáku je nutné:
Odstranit ventilátor tak,
jak je to
popsáno
v předešlé
instruktáži
„VENTILÁTOR“.
2) Povolit 4 otočné šrouby (obrázek 20)
umístěné v blízkosti potrubí spalin.
V tomto okamžiku je nutné vytáhnout
výfukové potrubí.
3) Povolit 2 otočné knoflíky (obrázek
21), které drží kryt.
4) Stáhnout kryt. V případě, že by
operace byla obtížná, je možné
povolením dvou otočných koleček
v blízkosti krytu vytáhnout i vertikální
potrubí.
Zpětná montáž hořáku:
1)
Umístěte
hořák
s kovovým
vláknem do jeho uložení (obrázek
22).
2) Znovu dejte kryt na své místo,
přičemž dbejte na to, aby bylo
správně umístěno těsnění.
Opět namontujte zbytek dílů a to tak,
že budete opakovat operace
popsané výše v opačném pořadí.

EXPANZNÍ NÁDOBA
V případě, že je nutné vyměnit expanzní nádobu, je nutné:
1) Vypustit vodu z kotle.
2) Povolit umělohmotnou napouštěcí zátku expanzní nádoby a šestihrannou matici,
jež jsou umístěny na spodní straně kotle (obrázek 23).
3) Povolit matici, která umožňuje spojení nádoby s litinovým tělesem.
4) Lehce zdvihnout nádobu a naklonit ji směrem dopředu, abyste ji vytáhli z jejího
uložení.
Pro opětovné umístění nádoby opakujte operace v opačném pořadí.
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ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
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NASTAVENÍ KOTLE
Tyto operace jsou vyhrazeny POUZE
odborným a kvalifikovaným pracovníkům
proškoleným k těmto úkonům firmou
Gruppo Imar.
Oblastní servisní pracovníci musejí dodržovat výše uvedené
předpisy a jsou vybaveny vhodnými nástroji a zvláštní
přípravou ze strany Gruppo Imar.
Plynový ventil zařízení PREMINOX je přednastaven přímo
na výrobní lince na maximální a minimální výkon uvedený
na štítku.
Je však nezbytné při uvádění do provozu zkontrolovat
nastavení, jež musí odpovídat režimům vyznačeným
v následující tabulce:
Tabulka 1: hodnoty s uzavřeným pláštěm (OVĚŘENÍ)

CO2 maximální výkon
CO2 minimální výkon
Minimální tlak v síti
Maximální tlak v síti

%
%
mbar
mbar

G20
9,8 - 10
8,8 – 9,0
17
25

Tabulka 2: hodnoty s otevřeným pláštěm (REGULACE)

CO2 maximální výkon
CO2 minimální výkon
Minimální tlak v síti
Maximální tlak v síti

%
%
mbar
mbar

G20
9,6 - 9,8
8,6 - 8,8
17
25

Ověřte analyzátorem, že hodnota CO2 snímaná
analyzátorem (snímání proveďte na výfukovém potrubí
spalin) se shoduje uvedenými hodnotami v tabulce 2 u
maximálního výkonu. Pro případné
úpravy otočte
šroubovým regulátorem „B“ ve směru hodinových ručiček na
snížení a proti směru hodinových ručiček na zvýšení (viz
obr. 28).
Dejte potenciometr vytápění na minimum (minimální výkon
zařízení) a ověřte hodnotu CO2 snímanou analyzátorem
s tím, co je uvedeno v tabulce 2 u minimálního výkonu. Pro
provedení úprav otočte šroubovým regulátorem „C“ ve
směru hodinových ručiček na zvýšení a proti směru
hodinových ručiček na snížení hodnoty CO2.
Poté, co dokončíte nastavení, se ujistěte,
že jste zašroubovali šroub tlakového hrdla
„A“ a že jste znovu dokonale utěsnili
potrubí na výfuk spalin.
Funkce SERVIS končí automaticky po 10 minutách od její
aktivace.
Během provozu kotle v režimu SERVIS je
3-cestný ventil přepnut do polohy
vytápění.
Pro dřívější opuštění tohoto režimu stiskněte tlačítko Reset.
Na konci nastavení zavřete plášť a zkontrolujte hodnoty, jež
musí souhlasit s režimy vyznačenými v tabulce 1.

Pro nastavení plynového ventilu zvolte funkci SERVIS tak,
že současně na 10 sekund stisknete tlačítka
economy/comfort a natlakování (obrázek 27).
Obrázek 27

Nastavte maximální rychlost
ventilátoru tak, že
potenciometr vytápění
otočíte na doraz doprava.
Ověřte tlak plynu na přívodu
ke kotli
manometr
na
tlakovém
hrdle
„A“
plynového ventilu.
Důležité je zkontrolovat
tlak při vypnutém, minimálním i maximálním výkonu
kotle.
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NAPROGRAMOVÁNÍ KOTLE
Pro přístup k nabídce konfigurace stiskněte na 10
sekund tlačítko Reset. Na displeji se střídavě bude
objevovat typ parametru (tabulka 3) a příslušná
hodnota. Stiskněte tlačítko Reset na procházení
seznamu parametrů.
Stiskněte tlačítko Eco/Comfort (hospodárný/komfortní)
na zvýšení hodnoty.
Stiskněte tlačítko Natlakování na snížení hodnoty.
Pro odchod z nabídky konfigurace je potřeba projít celým
seznamem parametrů (několikerým stiskem tlačítka reset)
anebo ponechat kotel alespoň 1 minutu neaktivní.
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Tabulka 3

PARAMETR
Bo(*)

DOSTUPNÁ
NASTAVENÍ
13
14

TOVÁRNÍ
NASTAVENÍ
13
14

00
CH

POPIS
PREMINOX PLUVIA PMB 24
PREMINOX PLUVIA MB 24
K NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ TEPLOTY TOPENÍ

DOCHÁZÍ POMOCÍ POTENCIOMETRU

NA PANELU KOTLE.

00
01

K NASTAVENÍ PŘÍVODNÍ TEPLOTY PRO PROVOZ PŘI VYTÁPĚNÍ DOCHÁZÍ POMOCÍ
EKVITERMNÍ KŘIVKY (VNĚJŠÍ SONDA) [VIZ EKVITERMNÍ KŘIVKY V MANUÁLU PRO
INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU].

OA
(aktivní pouze, jestliže

0.1,.....,5.0

1.0

STRMOST EKVITERMNÍ KŘIVKY PŘÍMÉ ZÓNY VYSOKÉ TEPLOTY (FAKTOR K )
AT

se CH=01)

PU
dd
L1
(aktivní pouze s
dálkovým
ovládáním)
PS

02
03
04
0.0,...,9.9 sekund
00
02

ČERPADLO FUNGUJE NA MINIMÁLNÍ RYCHLOST.

0.4

ČERPADLO FUNGUJE NA
ČERPADLO FUNGUJE NA

0.0 sekund
00

0,.,30 x 10
sekund

06

20°C ÷ 40°C

40°C

STŘEDNÍ RYCHLOST.
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST.

DOBA ZPOŽDĚNÍ AKTIVACE UŽITKOVÉ VODY
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JE TERMOSTATEM PRO PŘÍMOU ZÓNU
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEVYKONÁVÁ FUNKCI TERMOSTATU
DODATEČNÁ DOBA CIRKULACE UŽITKOVÉ VODY (06 = 60 SEKUND)

SP
(aktivní pouze, jestliže

PATNÍ BOD EKVITERMNÍ KŘIVKY PRO PŘÍMOU ZÓNU (TEPLOTA NA PŘÍVODU)

se CH=01)

(*) Bo

POTVRZENÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ ZNOVU ZADÁNÍM KÓDU PRO ODCHOD Z NABÍDKY.

Poté, co jste nastavili správný kód, se novým stiskem
tlačítka reset zobrazí jeden po druhém všechny další
parametry, jež odpovídají typu vybraného zařízení.
Posledním parametrem na zobrazení je ještě parametr
„Bo“: elektronická deska vyžaduje potvrzení počátečního
nastavení; je proto nutné vložit stejný kód, který byl
nastaven na začátku.
V případě chybného zadání kódu na konci programování
vzhledem k počátečnímu kódu, se znovu zobrazí hodnoty
v tabulce s počátečním parametrem „Bo“. Proto je nutné

znovu projít celou nabídkou a opět zadat správný kód pro
potvrzení změn. Po jedné minutě bez správného
potvrzení displej opustí nabídku programování, aniž by
byly nějaké změny naprogramování přijaté.
POZNÁMKA:

TAK, JAK JE TO URČENO NÁZVEM ZAŘÍZENÍ, JE EVIDENTNÍ,

ŽE TYP PLYNU A KONFIGURACE UŽITKOVÉ VODY JSOU UŽ SPRÁVNĚ
NASTAVENY

PŘÍSLUŠNÝM

PARAMETREM

„Bo“;

NENÍ

PROTO

NUTNÉ

PROGRAMOVAT TAKOVÉ KONFIGURACE ODDĚLENĚ.
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SIGNALIZACE PORUCH
Zařízení PREMINOX jsou opatřena systémem signalizace pomocí energeticky nezávislých alfanumerických kódů
zablokování (kódy zablokování) a energeticky závislých kódů (chybové kódy).
Zde uvádíme seznam hlavních indikací a následných operací.
Chybové kódy – Tabulka 4
Kód displeje
E0

Chyba

Operace obnovení

SONDA PŘÍVODU ODPOJENÁ NEBO VE ZKRATU

E1

SONDA UŽITKOVÉ VODY ODPOJENÁ NEBO VE ZKRATU

E2

SONDA ZPĚTNÉHO TOKU ODPOJENÁ NEBO VE ZKRATU

A0

FALEŠNÁ SIGNALIZACE PLAMENE

A1

TLAK VODY PŘÍLIŠ NÍZKÝ (< 0,5 barů)

A4

NESPRÁVNÉ SNÍMÁNÍ TEPLOTY

A5 / A6

Automatické obnovení při nastavení
správných provozních funkcí

NESPRÁVNÝ NAPÁJECÍ KMITOČET (≠ 50 Hz)

A7

VNITŘNÍ CHYBA KOMUNIKACE

A8

PŘÍLIŠ MNOHO POKUSŮ O RESET V KRÁTKÉ DOBĚ

A9

INTERNÍ CHYBA MIKROPROCESORU

FE

FÁZE NAPÁJENÍ OBRÁCENĚ

Automatické obnovení při nastavení
správné napájecí polarity

Kódy zablokování (na obnovení stiskněte tlačítko Reset) – Tabulka 5
Kód

Chyba

Popis

Řešení

CHYBA ZJIŠŤOVÁNÍ

Po uzavření plynového ventilu je

• kontrola elektrody, kabele zjišťování a zapálení, uzemnění

PLAMENE PO UZAVŘENÍ

• kontrola těsnosti plynového ventilu

PLYNOVÉHO VENTILU

plamen zjištěn po dobu delší než
10 sekund.

VYPNUTÍ LIMITNÍHO

Nad teplotou: přívod vyšší než

• vyčkejte vychladnutí kotle

TERMOSTATU

95°C

• zkontrolujte původ zablokování

CHYBA ZJIŠŤOVÁNÍ PLAMENE

Plamen byl zjištěn před otevřením
plynového ventilu

• kontrola elektrody, kabele zjišťování, uzemnění

CHYBNÁ RYCHLOST

Ventilátor se neotáčí správnou

• zkontrolovat elektrické připojení

VENTILÁTORU

rychlostí

• zkontrolovat nebo vyměnit ventilátor

displeje

F0

• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

F2(*)
F3

PŘED OTEVŘENÍM

F4

• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

PLYNOVÉHO VENTILU

• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

F5

NEDOCHÁZÍ K ZAPÁLENÍ

Po 4 pokusech o zapálení není

• zkontrolujte napájení plynem

zjištěn žádný plamen

• kontrola elektrody, kabele zjišťování a zapálení, uzemnění
• zkontrolujte zapalovač a jeho napájení
• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

F6

ZMIZENÍ PLAMENE

Plamen 4x zmizel v rámci stejného

• kontrola elektrody, kabele zjišťování a zapálení, uzemnění

požadavku tepla

• zkontrolovat případné překážky v sání a/nebo výfuku
• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

F7(*)

VADNÉ RELÉ PLYNOVÉHO

Relé plynového ventilu se správně

• zkontrolujte plynový ventil a jeho napájení

VENTILU

neotvírá nebo nezavírá

• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku
• zkontrolovat limitní termostat a příslušné připojení

F8

NADMĚRNÁ NAPOUŠTĚNÍ

Víc než 5 napouštění / týden

• zkontrolovat případné úniky vody v kotli nebo v rozvodu

F9

CHYBA POJISTNÉHO RELÉ

Pojistné relé se neotvírá nebo

• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,

nezavírá správně
C1/C2/C3

CHYBA SOFTWARU

Chyba softwaru

vyměňte desku
• vypnout a znovu zapnout napájení kotle; jestliže chyba přetrvává,
vyměňte desku

(*)POZNÁMKA:

LIMITNÍ TERMOSTAT A PLYNOVÝ VENTIL JSOU ELEKTRICKY ZAPOJENY SÉRIOVĚ. NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ, ŽE DOCHÁZÍ K ZABLOKOVÁNÍ

F7

ZPŮSOBENÉMU VYPNUTÍM LIMITNÍHO TERMOSTATU.
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PROVOZNÍ CYKLUS
Kotle PREMINOX jsou vždy projektovány s přednostní produkcí teplé užitkové vody před přípravou vody pro
vytápění (verze kotle PMB nebo MB s externím zásobníkem TUV).
Udržování (verze PMB)
Stiskem tlačítka Economy/Comfort (hospodárný/komfortní)
je nastaven režim Comfort
(rozsvícená zelená
dioda).
Tímto nastavením je provedeno trvalé udržování teploty
deskového výměníku pro produkci teplé užitkové vody na
teplotě o 5°C nižší vzhledem k nastavení potenciometru.
T (UDRŽOVAÁNÍ) = TI(AST.TUV) – 5°C
Příklad: jestliže je knoflík už. vody nastavený na 45°C,
nebude teplota vody uvnitř deskového výměníku nižší než
40°C.

Pokud je kotel nastavený na režim Economy (zelená dioda
zhasnutá), bude udržování teploty v deskovém výměníku
pouze na pevnou hodnotu 35°C nezávisle na nastavení
teploty otočným knoflíkem.
Režim teplé vody
Při odběru teplé užitkové vody dochází ke snižování teploty
v deskovém výměníku, kterou
snímá sonda užitkové
vody.Aktivuje se čerpadlo a přepíná třícestný ventil do
polohy užitkové vody, zapálí se hořák kotle a hoří až do
dosažení
nastavené
teploty
užitkové
vody.

Teplotu užitkové vody je možné zvolit pomocí
potenciometru užitkové vody (obrázek 2) mezi hodnotou
40°C (pozice na potenciometru na minimu) a maximální
hodnotou 55°C (pozice na potenciometru na maximu).
Ukončení odběru užitkové vody způsobí náhlé zvýšení
teploty topné zpátečky a tím zhasnutí hořáku. V tomto
okamžiku začíná post-cirkulace v režimu už. vody, která trvá
1 minutu. Po jejím uběhnutí se zařízení uvede do stavu
pohotovosti – STAND-BY. V případě sepnutého termostatu
topení se přepíná třícestný ventil a kotel se rozběhne
v režimu vytápění.

b) aktivovat parametr CH (viz tabulka 3 na str. 22) na
hodnotu „01“. Následně se v hlavní nabídce objeví také
parametr OA, kterým se nastavuje koeficient K klimatické
křivky. Tento poslední parametr může být nastaven od
minina 0,1 až k maximu 5 v závislosti na konkrétních
místních požadavcích.
Potenciometr vytápění zůstane aktivní, aby upravoval a
korigoval nastavení o ± 5°C, jež vychází z nastavené
klimatické křivky.
V případě zkratu vnější sondy zůstane výstupní teplota do
topení zablokovaná na hodnotě odpovídající hodnotě
vnější teploty při -22°C. I v tomto případě je zaručený
provoz užitkové vody.

Režim vytápění:
K požadavku vytápění dochází pomocí pokojového
termostatu nebo alternativně pomocí dálkového ovládání.
Teplota topné vody je nastavitelná pomocí potenciometru
vytápění mezi minimální hodnotou 60°C (pozice na
potenciometru na minimu) a maximální hodnotou 85°C
(pozice na potenciometru na maximu). pokud není sonda
vnější teploty případě připojené externí sondy je tato teplota
nastavena automaticky dle zvolené křivky.
Požadavek vytápění končí dosažením nastavené teploty na
výstupu s následným zhasnutím hořáku a provozem
čerpadla po 1 minutě (post-cirkulace).
V případě přerušení jedné ze sond teploty dojde
k energeticky závislému zablokování E0, E1, E2, …
zobrazenému na displeji (viz tabulka 4, str. 22).

POZNÁMKA: Zkrat a přerušení vnější sondy nejsou
zobrazovány na displeji.

Provoz kotle spojeného s vnější sondou
Instalací externí sondy lze řídit regulaci výstupní teploty
kotle v závislosti na vnější teplotě. Proto je nutné:
a) připojit sondu tak, jak je to zobrazeno v elektrických
schématech v odstavci 3.3 na straně 17;

Funkce proti zamrznutí:
Funkce proti zamrznutí spočívá v zapnutí čerpadla, když
teplota vody v kotli klesne pod 7°C, a v zapálení hořáku,
když teplota vody v kotli klesne pod 3°C.
Funkce je ukončena ve chvíli, kdy teplota vody stoupne nad
10°C.
POZNÁMKA: FUNKCE

PROTI ZAMRZNUTÍ JE AKTIVNÍ, POKUD JE KOTEL

ZAPOJENÝ DO ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A PLYNOVÉ VEDENÍ NENÍ UZAVŘENO.

Funkce proti zablokování čerpadla a přepínacího
ventilu:
Každých 24 hodin je čerpadlo spuštěno na 5 sekund proti
zablokování jak čerpadla tak i třícestného ventilu. Kotel
musí
být
zapojený
do
el.
přívodu.

DOKUMENTY PRO ÚDRŽBU
ZÁRUČNÍ LIST

MUSÍ BÝT ULOŽEN PO DOBU ŽIVOTNOSTI KOTLE SPOLEČNĚ S DODACÍM LISTEM
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DYNAMICKÝ TLAK ČERPADLA

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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PREMINOX
Jmenovitý příkon (kW)
Účinnost spalování 80/60°C (%)
Účinnost při Tzpáteč.= 47°C (%)
Účinnost spalování (%)
Celkové ztráty při provozu (kW)
Celkové ztráty za klidu (kW)
Celkové ztráty pláštěm (kW)
Teplota spalin (čistá při T=20°C)
Množství spalin m3/h

PARAMETRY V TOPNÉM REŽIMU
V MAXIMU
PŘI 30%
V MINIMU

PARAMETRY
V ŘEŽIMU TUV

18.26

24.29

18.26

24.29

18.26

24.29

18.26

24.29

18
93,5
94,8
0,9
0,08
0,23
130
22,77

24,5
93,4
93,6
1,6
0,08
0,05
140
24,5

5,4
95

7,3
94,9

0,08
-

0,08
-

10,5
95
96,1
0,4
0,08
0,12
75
15,1

10,5
95
96,1
0,4
0,08
0,12
75
15,1

26,5
150
33,6

28,5
170
36,2

VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PLATÍ PŘI TEPLOTĚ VÝSTUPU TOPENÍ 80°C a PŘÍVODU 60°C
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