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SK
1. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
• Pozorne si pre ítajte upozornenia uvedené v tomto návode na použitie.
• Po inštalácii kotla pou te používate a o jeho obsluhe a odovzdajte mu tento návod

na používanie, ktorý je neoddelite nou a dôležitou sú as ou výrobku a musí sa
odloži  pre budúce použitie.

• Inštalácia a údržba sa musia vykonáva  v súlade s platnými normami, pod a poky-
nov výrobcu a musia ich vykonáva  odborne vyškolení pracovníci. Je zakázaná
akáko vek manipulácia s tesneniami a plombami.

• Nesprávna inštalácia alebo nevhodne vykonaná údržba môžu spôsobi  poranenie
osôb, zvierat alebo poškodenie majetku. Výrobca odmieta akúko vek zodpoved-
nos  za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a nevhodným používaním alebo
v prípade nedodržania pokynov v návode.

• Pred akýmko vek istením alebo údržbou odpojte spotrebi  od napájacej siete pro-
stredníctvom vypína a na zariadení alebo prostredníctvom príslušných vypína ov.

• V prípade poruchy alebo nesprávnej innosti spotrebi a ho odpojte, nepokúšajte sa
ho opravi  ani žiadnym spôsobom do ho zasahova . Obrá te sa výhradne na
odborne vyškolených pracovníkov. Prípadnú opravu-výmenu dielcov smú vykona
výhradne odborne vyškolení pracovníci, pri om musia použi  originálne náhradné
diely. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže zníži  bezpe nos  spotrebi a.

• Tento spotrebi  sa smie používa  výhradne na ú ely, na ktoré bol navrhnutý. Každé
iné používanie sa považuje za neprimerané a preto nebezpe né.

• asti obalu nenechávajte v dosahu detí, pretože pre deti predstavujú nebezpe enstvo.
• Spotrebi  nesmú používa  osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmy-

slovými alebo rozumovými schopnos ami, ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti a
poznatky o používaní spotrebi a, ak nie sú pod doh adom osoby zodpovednej za
ich bezpe nos  alebo neboli o používaní spotrebi a uvedenou osobou pou ené.

• Likvidáciu spotrebi a a jeho príslušenstva treba urobi  predpísaným spôsobom, v
súlade s platnými normami.

• Obrázky v návode sú zjednodušenou podobou spotrebi a. Obrázky sa môžu mierne
odlišova  od dodávaného spotrebi a, nemá to však vplyv na jeho prevádzku.

2. NÁVOD NA POUŽITIE
2.1 Úvod
Vážený zákazník
BLUEHELIX TECH C je generátor tepla s oce ovým výmenníkom tepla s integrova-
nou produkciou úžitkovej vody, s kondenza ným zmiešava om s ve mi vysokou ú in-
nos ou a nízkymi emisiami, fungujúci na prírodný plyn alebo stla ený plyn GPL a
vybavený mikroprocesorovým kontrolným systémom.
Spotrebi  je vybavený hermetickou komorou a je vhodný na inštaláciu v miestnosti alebo
vonku, na iasto ne chránenom mieste (v súlade s EN 297/A6) s teplotami až po -5°C
(-15°C s doplnkovou súpravou proti zamrznutiu).
2.2 Ovládací panel

obr. 1  - Kontrolný panel
Popis panela fig. 1
1 Tla idlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej vody
2 Tla idlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitkovej vody
3 Tla idlo na zníženie nastavenej teploty vody vo vykurovacom zariadení
4 Tla idlo na zvýšenie nastavenej teploty vody vo vykurovacom zariadení
5 Displej
6 Tla idlo obnovenia pôvodného nastavenia - vo ba režimu Leto/Zima - vo ba

"Riadenej teploty"
7 Tla idlo na prepínanie režimu Ekonomy/Komfort - zap/vyp spotrebi a
8 Symbol úžitkovej vody
9 Indikácia produkcie teplej úžitkovej vody
10 Indikácia režimu Leto
11 Multifunk ná indikácia (bliká po as ochrannej funkcie výmenníka)
12 Indikácia režimu Eko (Ekonomy)
13 Indikácia funkcie vykurovania
14 Symbol vykurovania
15 Indikácia zapnutého horáka a aktuálneho výkonu (bliká po as funkcie ochrany

plame a)
16 Zapojenie Service Tool
17 Vodomer

Indikácia po as innosti
Vykurovanie
Požiadavka na vykurovanie (aktivovaná pomocou Izbového teplomeru alebo Dia kového
asového ovláda a) je signalizovaná blikaním ikony teplého vzduchu nad radiátorom.

Displej (ozn. 11 - fig. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu na vstupe do vykurovacieho zariade-
nia a po as doby akania na vykurovanie nápis “d2”.

obr. 2
Úžitková voda
Požiadavka na teplú úžitkovú vodu (aktivovaná odberom teplej úžitkovej vody) je signa-
lizovaná blikaním ikony teplej vody pod vodovodným kohútikom na displeji.
Displej (ozn. 11 - fig. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu na výstupe teplej úžitkovej vody a
po as doby akania na teplú úžitkovú vodu nápis “d1“.

obr. 3
Komfort
Požiadavka na funkciu Komfort (obnovenie vnútornej teploty kotla) je signalizovaná
blikaním ikony vody pod vodovodným kohútikom na displeji. Displej (ozn. 11 - fig. 1) zo-
brazuje aktuálnu teplotu vody v kotle.
Chyba
V prípade chyby (pozri cap. 4.4) sa na displeji zobrazuje poruchový kód (ozn. 11 - fig. 1)
a po as doby akania na bezpe nú prevádzku nápisy „d3” a „d4”.
2.3 Zapojenie k elektrickej sieti, zapnutie a vypnutie
Kotol bez elektrického napájania

obr. 4 - Kotol bez elektrického napájania

B
Po as dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste predišli škodám spôso-
beným mrazom, odporú ame Vám vypusti  všetku vodu z kotla.
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Elektricky napájaný kotol
Spotrebi  zapojte do elektrickej siete.

obr. 5 - Zapnutie / Verzia softvéru

obr. 6 - Cyklus odvzdušnenia
• Po as prvých 5 sekúnd sa na displeji bude zobrazova  aj verzia softvéru karty
• Po as nasledujúcich 300 sekúnd sa na displeji bude zobrazova  FH, o identifikuje

cyklus odvzdušnenia vykurovacieho zariadenia.
• Otvorte plynový ventil nainštalovaný na prípojke pred kotlom
• Po zmiznutí nápisu FHI bude kotol pripravený na automatickú innos  vždy pri od-

bere teplej úžitkovej vody alebo ke  je požiadavka zo strany izbového termostatu

Vypnutie a zapnutie kotla
Stla i  tla idlo on/off (ozn. 7 - fig. 1) na 5 sekúnd.

obr. 7 - Vypnutie kotla
Po vypnutí kotla je elektronická karta na alej napojená na elektrickú sie . Je vyradená
innos  ohrevu úžitkovej vody a vykurovania. Ostane aktívny systém proti zamrznutiu.

Aby ste kotol opä  zapli, stla te ešte raz tla idlo on/off (ozn. 7 - fig. 1) na 5 sekúnd.

obr. 8
Kotol bude okamžite pripravený na innos  pri každom odbere teplej úžitkovej vody ale-
bo pri aktivácii zo strany izbového termostatu.

B
Po prerušení elektrického a/alebo plynového napájania spotrebi a protimra-
zový systém nefunguje. Po as dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste pre-
dišli škodám spôsobeným mrazom, odporú ame Vám vypusti  všetku vodu z
kotla, úžitkovú vodu a vodu z rozvodného zariadenia; alebo vypus te iba
úžitkovú vodu a do rozvodného zariadenia vykurovania napus te vhodnú
nemrznúcu kvapalinu, ktorá vyhovuje podmienkam uvedeným v sez. 3.3.

2.4 Regulácie
Prepínanie Leto/Zima
Stla te tla idlo leto/zima (ozn. 6 - fig. 1) na 2 sekundy.
Na displeji sa zobrazí symbol Leto (ozn. 10 - fig. 1): innos  kotla bude obmedzená iba
na produkciu teplej úžitkovej vody. Ostane aktívny systém proti zamrznutiu.
Aby ste znovu aktivovali režim Leto, stla te ešte raz tla idlo leto/zima (ozn. 6 - fig. 1) na
2 sekundy.
Regulácia teploty vykurovania
Pomocou tla idiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) nastavte teplotu od mini-
málnej 20°C po maximálnu 80°C.

obr. 9
Regulácia teploty úžitkovej vody
Pomocou tla idiel na ovládanie úžitkovej vody (ozn. 1 a 2 - fig. 1) nastavte teplotu od mi-
nimálnej 40°C po maximálnu 55°C.

obr. 10
Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým termostatom prostredia)
Pomocou izbového termostatu nastavte želenú teplotu v miestnostiach. V prípade, že
nie je k dispozícii izbový termostat, kotol bude udržiava  teplotu v rozvodnom zariadení
na hodnote, ktorá bola nastavená na vstupe do rozvodného zariadenia.
Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým asovým dia kovým ovláda om)
Prostredníctvom dia kového asového ovláda a nastavte teplotu, ktorú si želáte ma  v
miestnostiach. Kotol bude upravova  vodu v zariadení v závislosti od požadovanej te-
ploty prostredia. o sa týka prevádzky s dia kovým asovým ovláda om, pokyny nájdete
v príslušnom návode na použitie.
Vo ba medzi EKO/KOMFORT
Spotrebi  je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá zabezpe uje zvýšenú rýchlos  do-
dávky teplej úžitkovej vody a maximálny komfort pre užívate a. Ke  je mechanizmus ak-
tívny (režim KOMFORT), voda, ktorá sa nachádza v kotle sa udržiava teplá, ím je po
otvorení kohútika okamžite k dispozícii teplá voda, bez akania.
Zariadenie môže vyradi  z prevádzky používate  (režim ECO) stla ením tla idla eko/komfort
(ozn. 7 - fig. 1). V režime EKO sa zapne príslušný symbol EKO (ozn. 12 - fig. 1). Aby ste znovu
aktivovali režim KOMFORT, stla te ešte raz tla idlo eko/komfort (ozn. 7 - fig. 1).
Riadená teplota
Po inštalácii vonkajšej sondy (doplnková) regula ný systém kotla pracuje s "Riadenou
teplotou. V tomto režime sa teplota vykurovacieho zariadenia reguluje pod a vonkajších
klimatických podmienok, aby bol zaru ený zvýšený komfort a úspora energie po as
celého roka. Okrem toho, pri zvýšení vonkajšej teploty sa znižuje teplota na vstupe do
zariadenia, pod a ur itej "kompenza nej krivky".
Pri regulácii Riadenej teploty sa teplota nastavená tla idlami vykurovania  (ozn. 3 - fig. 1)
stane maximálnou teplotou na vstupe do vykurovacieho zariadenia. Odporú a sa nasta-
vi  maximálnu hodnotu, aby systém mohol regulova  v celom funk nom intervale.
Kotol musí nastavi  odborník po as inštalácie. Prípadné prispôsobenie kvôli zvýšeniu
komfortu môže urobi  aj používate .
Kompenza ná krivka a premiestnenie kriviek
Stla ením tla idla reset (ozn. 6 - fig. 1) na 5 sekúnd budete ma  prístup k ponuke "Ria-
dená teplota"; zobrazí sa blikajúci nápis "CU".
Pomocou tla idiel na ovládanie úžitkovej vody (ozn. 1 - fig. 1) upravte želanú krivku od 1 po 10, v
závislosti od charakteristiky. Úpravou krivky na 0 sa regulácia riadenej teploty zruší.
Pomocou tla idiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 - fig. 1) sa dostanete k paralelnému posunu kri-
viek; zobrazí sa blikajúci nápis "OF". Pomocou tla idiel na ovládanie úžitkovej vody (ozn. 1 - fig. 1)
upravte paralelný posun kriviek, v závislosti od charakteristiky (fig. 11).
Opätovným stla ením tla idla reset (ozn. 6 - fig. 1) na 5 sekúnd budete ma  prístup k
ponuke "Riadená teplota".
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Ak je teplota prostredia nižšia ako želaná hodnota, odporú ame vám nastavi  vyššiu kri-
vku alebo naopak. Postupujte so zvýšením alebo znížením o jednu jednotku, vždy kon-
trolujte výsledok v miestnosti.

obr. 11 - Príklad paralelného premiestnenia kompenza ných kriviek
Regulácie pomocou dia kového asového ovláda a

A
Ak je na kotol napojený dia kový asový ovláda  (doplnkové vybavenie), vyššie
popísané regulácie sa riadia pod a popisu v tabella 1.

Tabu ka. 1

Regulácia hydraulického tlaku rozvodného zariadenia
Tlak pri naplnení rozvodného zariadenia za studena, ktorý vidíte na vodomere kotla,
musí by  približne 1,0 bar. Ak tlak zariadenia klesne na hodnoty nižšie ako minimum,
kotol sa vypne a na displeji sa zobrazí chyba F37. Pomocou plniaceho ovláda a s (ozn.
1 - fig. 12), nastavte pôvodnú hodnotu. Po ukon ení úkonu vždy zatvorte.
Po obnovení normálneho hydraulického tlaku kotol aktivuje cyklus odvetrania trvajúci
300 sekúnd, ktorý sa na displeji zobrazí ako FH.

obr. 12 - Ovláda  za aženia

3. INŠTALÁCIA
3.1 Všeobecné pokyny
INŠTALÁCIU KOTLA MUSIA VYKONA  VÝHRADNE ŠPECIALIZOVANÍ A VYŠKOLENÍ
PRACOVNÍCI, PRI OM MUSIA DODRŽIAVA  VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO
TECHNICKOM NÁVODE, VŠETKY PLATNÉ PREDPISY, VŠETKY NARIADENIA NORIEM
UNI, EN A VŠETKY NORMY STN A VŠETKY BEZPE NOSTNÉ PREDPISY.
3.2 Miesto inštalácie
Okruh spa ovania spotrebi a je vo i okolitému prostrediu úplne hermetický, preto je možné
nainštalova  spotrebi  v ktorejko vek miestnosti. Miestnos , v ktorej sa bude spotrebi  inštalova ,
musí ma  dostato né vetranie, aby sa predišlo nebezpe enstvu v prípade, aj malého, úniku plynu.
Táto bezpe nostná norma je daná smernicou EHS . 2009/142 pre všetky spotrebi e, ktoré
využívajú plyn, aj pre tzv. spotrebi e s hermetickou komorou.
Spotrebi  je vhdoný pre prevádzku v iasto ne chránenom prostredí pod a normy EN
297/A6 s minimálnou teplotou -5°C. Ak je vybavený príslušnou súpravou proti zamrznu-
tiu, môže sa používa  pri minimálnej teplote až -15°C. Kotol sa musí nainštalova  na
chránenom mieste, napríklad pod strieškou, na balkóne alebo v chránenom výklenku.
Miestnos , v ktorej sa má spotrebi  inštalova , musí by  bezprašná, nesmú v nej by
hor avé materiály ani korozívne výpary.
Kotol je ur ený na zavesenie na stenu a je vybavený konzolou na zavesenie. Upevnenie
na múr musí zaru i  stabilnú a ú innú polohu generátora.

A
Ak bude spotrebi  susedi  s kusmi nábytku na oboch alebo na jednej strane
alebo bude v kúte, musíte necha  dostato ný vo ný priestor pre úkony bežnej
údržby

3.3 Hydraulické prípojky
Upozornenia

B
Odvod bezpe nostného ventilu musí by  pripojený k zvodu alebo k zbernej
rúrke, aby sa predišlo úniku vody na zem v prípade pretlaku v okruhu vykuro-
vania. V opa nom prípade, ak by výpustný ventil svojou innos ou spôsobil za-
topenie miestnosti, zodpovednos  za škody nebude nies  výrobca.

B
Pred inštaláciou pozorne premyte všetky rúrky rozvodného zariadenia, aby ste
odstránili zvyšky alebo ne istoty, ktoré by mohli zabráni  správnej innosti spo-
trebi a.
V prípade výmeny generátorov, ktoré sú už nainštalované, musíte zariadenie
úplne vyprázdni  a primerane vy isti  od kalu a ne istôt. Na tento ú el
používajte vhodné prostriedky pre tepelné zariadenia (pozrite nasledujúci od-
sek), ktoré nenarušujú kovy, plasty ani gumu. Výrobca nezodpovedá za
prípadné škody generátora spôsobené nevykonaním istenia alebo nedo-
stato ným vy istením zariadenia.

Urobte príslušné zapojenia pod a obrázku na fig. 13 a symbolov uvedených na spotrebi i.

obr. 13 - Hydraulické prípojky
1 = Výstup smerom k zariadeniu - 2 = Výstup úžitkovej vody
3 = Vstup plynu - 4 = Vstup úžitkovej vody
5 = Spätný tok zo zariadenia

Protimrazový systém, nemrznúce kvapaliny, prídavné látky alebo inhibítory
Ke  je to potrebné, je povolené používanie nemrznúcich kvapalín, prídavných látok ale-
bo inhibítorov, ale iba a výhradne v tom prípade, že výrobca vyššie uvedených kvapalín
alebo prídavných látok poskytuje záruku, že jeho výrobky sú vhodné na použitie a ne-
spôsobujú poškodenie výmenníka kotla alebo iných dielcov a/materiálov kotla a rozvo-
dného zariadenia. Zakazuje sa používanie bežných nemrznúcich kvapalín, prídavných
látok alebo inhibítorov, ktoré nie sú vyslovene ur ené na používanie v zariadeniach pro-
dukujúcich teplo a ktoré nie sú vhodné pre materiály kotla a rozvodného zariadenia.
Charakteristiky vody v rozvodnom zariadení
Ak tvrdos  vody presahuje hodnotu 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), je nutné používa  vo-
pred vhodne upravenú vodu, aby sa predišlo tvorbe vodného kame a v kotle.
Protimrazová súprava na inštaláciu vonku (doplnková)
V prípade inštalácie kotla vonku, na iasto ne chránenom mieste, pri teplotách nižších
ako -5°C až -15°C, musí by  kotol vybavený príslušnou protimrazovou súpravou na
ochranu okruhu teplej úžitkovej vody a sifónu. Súprava sa skladá z termostatu, elektri-
ckých ohrieva ov a ohrieva a pre sifón. Zapojte súpravu k elektrickej karte a umiestnite
termostat a ohrieva e na rúrky okruhu úžitkovej vody, ako je uvedené v pokynoch do-
dávaných so súpravou.

Regulácia teploty vykurovania Reguláciu možno vykona  prostredníctvom ponuky dia kového asového 
ovláda a, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.

Regulácia teploty úžitkovej vody Reguláciu možno vykona  prostredníctvom ponuky dia kového asového 
ovláda a, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.

Prepínanie Leto/Zima Režim Leto má prednos  pred prípadnou požiadavkou na vykurovanie urobe-
nou prostredníctvom dia kového ovláda a.

Vo ba Eko / Komfort

Zrušením úžitkovej vody prostredníctvom dia kového ovláda a sa kotol pre-
pne do režimu Ekonomy. Za týchto podmienok nie je tla idlo eko / komfort 
(ozn. 7 - fig. 1) na paneli kotla aktívne.
Povolením úžitkovej vody pomocou dia kového ovláda a sa kotol prepne do 
režimu Komfort. Za týchto podmienok možno pomocou tla idla eko / komfort 
(ozn. 7 - fig. 1) na paneli kotla zvoli  jeden z dvoch režimov.

Riadená teplota Proces riadenej teploty riadia dia kový asový ovláda , ako aj karta kotla: pre-
dnos  medzi nimi má riadená teplota karty kotla.
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3.4 Plynová prípojka

B
Pred vykonaním pripojenia skontrolujte, i spotrebi  je ur ený na prevádzku s
palivom, ktoré budete používa .

Plynovú prípojku musíte urobi  cez príslušný prípoj (pozrite fig. 13) v súlade s platnými
normami, pomocou neohybnej kovovej rúrky alebo pomocou ohybnej nerezovej rúrky s
nepretržitou stenou, pri om treba medzi rozvodné zariadenie a kotol zaradi  plynový
kohút. Skontrolujte všetky spojenia, i na nich nedochádza k úniku plynu.
3.5 Elektrické zapojenia

B
Elektrická bezpe nos  spotrebi a sa dosiahne výhradne vtedy, ke  je spotre-
bi  správne zapojený do siete s ú inným uzemnením, ako to predpisujú platné
bezpe nostné predpisy. Dajte skontrolova  ú innos  a správnos  uzemnenia
odborne vyškolenému pracovníkovi, pretože výrobca nenesie zodpovednos
za prípadné škody spôsobené chýbajúcim uzemnením zariadenia.
Kotol je vybavený káblami a prívodným elektrickým káblom typu "Y" bez zá-
str ky. Zapojenia k sieti musia by  urobené napevno a vybavené bipolárnym
vypína om, s minimálnou vzdialenos ou kontaktov 3 mm, so zaradenou poi-
stkou 3A max medzi kotlom a sie ou. Pri elektrických zapojeniach je dôležité
dodržiava  polaritu (ŽIVÝ: hnedý vodi  / NEUTRÁL: modrý vodi  / UZEMNE-
NIE: žlto-zelený vodi ).

B
Prívodný elektrický kábel spotrebi a nesmie vymeni  používate . V prípade
poškodenia kábla spotrebi  vypnite a kvôli jeho výmene zavolajte výhradne
odborne zaškolených pracovníkov autorizovaného servisu. V prípade výmeny
elektrického prívodného kábla použite výhradne kábel “HAR H05 VV-F” 3 x
0,75 mm2 s maximálnym vonkajším priemerom 8 mm.

Izbový termostat (doplnkový)

B
POZOR: POZOR: IZBOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MA  ISTÉ KONTAKTY. ZA-
POJENÍM 230 V KU SVORKÁM IZBOVÉHO TERMOSTATU SA NENAPRAVI-
TE NE POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ KARTA.
Pri zapojení asového vypína a (timer) ho nezapájajte tak, aby bol napájaný
cez prerušovacie kontakty. Musia by  napájané priamym zapojením k sieti ale-
bo batériami, v závislosti od mechanizmu.

Prístup k elektrickej svorkovnici
Po odstránení predného panelu ( *** 'Otvorenie predného panela' on page 7 ***) sa
umožní prístup k svorkovnici elektrických zapojení (fig. 14). Ur enie svoriek pre rôzne
zapojenia je uvedené aj na elektrickej schéme na fig. 30.

obr. 14 - Prístup k elektrickej svorkovnici
3.6 Odvodné potrubia spalín
Upozornenia
Spotrebi  je "typu C" s hermetickou komorou a núteným od ahom, prívod vzduchu a
odvod spalín musia by  napojené na jeden zo systémov odvodu/odsávania uvedených

alej. Pred inštaláciou skontrolujte a prísne dodržiavajte všetky pokyny. Okrem toho do-
držiavajte pokyny týkajúce sa umiestnenia koncoviek na stene a/alebo na streche a mi-
nimálne vzdialenosti od okien, múrov, vetracích otvorov a pod.
Spojenie koaxiálnymi rúrkami

obr. 15 - Príklady spojenia koaxiálnymi rúrkami (  = Vzduch /  = Dym)

Tabu ka. 2 - Typy

Pri koaxiálnom spojení namontujte na spotrebi  jeden z nasledujúcich dielov príslušen-
stva. Rozmery otvorov v múre nájdete na obrázku na obálke. Je nevyhnutné, aby hori-
zontálne úseky odvodu spalín mali mierny sklon smerom ku kotlu, aby sa predišlo tomu,
že prípadná skondenzovaná voda vyte ie a bude kvapka .

obr. 16 - Príslušenstvo pri koaxiálnom spojení

Tabu ka. 3 - Maximálna d žka koaxiálnych odvodov

Spojenie oddelenými rúrkami

obr. 17 - Príklady spojenia oddelenými rúrkami (  = Vzduch /  = Dym)

Tabu ka. 4 - Typy

Na spojenie oddelených potrubí namontujte na spotrebi  nasledujúce príslušenstvo:

obr. 18 - Základné príslušenstvo pre oddelené rúry
Pred za atím inštalácie skontrolujte, i celková d žka nepresahuje maximálnu d žku jed-
noduchým výpo tom:
1. Urobte kone ný výpo et schémy zdvojených komínov, vrátane príslušenstva a kon-

coviek.
2. Skontrolujte tabella 6 a zistite straty v meq (ekvivalentné metre) každej zložky, v

závislosti od polohy pri inštalácii.
3. Skontrolujte, i celková suma strát je nižšia alebo rovná maximálnej dovolenej

d žke, ako uvádza tabella 5.

Tabu ka. 5 - Maximálna d žka oddelených rúrok

Typ Popis
C1X Odsávanie a odvod vodorovne na múre
C3X Odsávanie a odvod vertikálne na streche
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Koaxiál 60/100 Koaxiál 80/125
BLUEHELIX 
TECH 25 C

BLUEHELIX 
TECH 35 C

BLUEHELIX 
TECH 25 C

BLUEHELIX 
TECH 35 C

Maximálna povolená d žka
(horizontálne) 7 m 7 m

28 m 28 m
Maximálna povolená d žka
(vertikálne) 8 m 8 m

Reduk ný faktor
pri kolene 90° 1 m 1 m 0,5 m 0,5 m

Reduk ný faktor
pri kolene 45° 0,5 m 0,5 m 0,25 m 0,25 m

Typ Popis
C1X Odsávanie a odvod vodorovne na múre. Koncovky na vstupe / výstupe musia by  sústredené alebo 

ve mi blízko seba, aby podliehali ve mi podobným veterným podmienkam (v rámci 50 cm)
C3X Odsávanie a odvod vertikálne na streche. Koncovky na vstupe / výstupe ako pri C12
C5X Samostatné odsávanie a odvod na múre alebo na streche, v každom prípade v rôznych zónach a pri 

rôznom tlaku. Odvod a odsávanie sa nesmú nachádza  na protistojných múroch
C6X Odsávanie a odvod prostredníctvom samostatne certifikovaných potrubí (EN 1856/1)
B2X Odsávanie z miestnosti inštalácie a odvod na múre alebo na streche

 Dôležité upozornenie - v miestnosti musí by  zaru ené primerané vetranie

BLUEHELIX TECH 25 C BLUEHELIX TECH 35 C
Maximálna povolená d žka 80 meq 70 meq
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Tabu ka. 6 - Príslušenstvo

Zapojenie ku spolo ným komínom

obr. 19 - Príklady zapojenia ku komínom (  = Vzduch /  = Spaliny)

Tabu ka. 7 - Typy

Ak sa teda rozhodnete zapoji  kotol BLUEHELIX TECH C do spolo ného komína alebo
do samostatného komína s prirodzeným od ahom, spolo ný alebo samostatný komín
musí naprojektova  výhradne odborne kvalifikovaný pracovník, v súlade s platnými nor-
mami pre spotrebi e s hermetickou komorou a vybavené ventilátorom.
3.7 Zapojenie na odvod kondenzovanej vody
Kotol je vybavený vnútorným sifónom na odvod kondenzovanej vody. Namontujte
inšpek ný spoj A a ohybnú rúrku B zatla ením do seba. Do sifónu napl te približne 0,5
l vody a pripojte ohybnú rúrku k odtoku.

B
POZOR: spotrebi  sa nikdy nesmie uvies  do prevádzky s prázdnym si-
fónom!

obr. 20 - Zapojenie na odvod kondenzovanej vody

4. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
4.1 Regulácie
Úprava pod a privádzaného plynu
Spotrebi  môže fungova  pri napájaní metánom alebo skvapalneným plynom, úprava
spotrebi a pre ten ktorý plyn sa robí vo výrobnom závode, ako je uvedené na výrobnom
štítku samotného spotrebi a. Ak by bolo nutné používa  spotrebi  s iným druhom plynu,
ako s preur eným, je nutné zabezpe i  príslušnú súpravu na transformáciu a postupo-
va  ako je uvedené alej:
1. Odmontujte predný panel (pozrite *** 'Otvorenie predného panela' on page 7 ***).
2. Odskrutkujte skrutku a oto te ovládací panel (pozrite fig. 21).
3. Odskrutkujte koliesko C a vyberte plynovú rúrku A z plynového ventilu (pozrite

fig. 22).
4. Vyme te dýzu B vsunutú do plynovej rúrky za dýzu zo súpravy na zmenu, pri om

vsu te príslušné tesnenie D (pozrite fig. 22).
5. Opä  namontujte plynovú rúrku A a skontrolujte tesnos  spojenia.
6. Štítok nachádzajúci sa v súprave na úpravu pripevnite ved a štítku s technickými

údajmi.
7. Opä  namontujte predný panel.
8. Modifikujte parameter vz ahujúci sa na druh plynu:

• kotol uve te do režimu stand-by
• stla te tla idlá úžitkovej vody (ozn. 1 a 2 - fig. 1) na 10 sekúnd: na displeji sa

zobrazí blikajúce “b01“.
• stla te tla idlá úžitkovej vody (ozn. 1 alebo 2 - fig. 1) na nastavenie parametra

00 (pre prevádzku s metánom) alebo 01 (pre prevádzku so stla eným plynom).
• stlá ajte tla idlo vykurovanie + (ozn. 4 - fig. 1), až kým sa na displeji nezobrazí

blikajúci nápis “b06”.
• stla te tla idlá úžitkovej vody (ozn. 1 alebo 2 - fig. 1)na nastavenie parametra

55 (pre prevádzku s metánom) alebo 70 (pre prevádzku so stla eným plynom).
• stla te tla idlá úžitkovej vody (ozn. 1 a 2 - fig. 1) na 10 sekúnd.
• kotol sa vráti do pohotovostného režimu stand-by

9. Pomocou analyzátora spa ovania, zapojeného k výstupu dymov z kotla skontrolujte,
i obsah CO2 v dymoch, pri maximálnom a minimálnom výkone kotla, zodpovedá

predpokladanému obsahu nachádzajúcemu sa v tabu ke s technickými údajmi pre
príslušný druh plynu.

obr. 21

obr. 22

Straty v meq

Nasávanie
vzduchu

Odvod spalín
Vertikálne Horizontálne

Ø 80

RÚRKA 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0
KOLENO 45° M/F 1KWMA65W 1,2 1,8

90° M/F 1KWMA01W 1,5 2,0
ÚSEK s kontrolným otvorom 1KWMA70W 0,3 0,3

KONCOVKA vzduch k stene 1KWMA85A 2,0 -
spaliny k stene s chráni om proti vetru 1KWMA86A - 5,0

KOMÍN Vzduch/spaliny zdvojený 80/80 010027X0 - 12,0
Iba odvod spalín Ø80 010026X0 +

1KWMA86U
- 4,0

  Ø 60

RÚRKA 1 m M/F 1KWMA89W 6,0
KOLENO 90° M/F 1KWMA88W 4,5

REDUKCIA 80/60 041050X0 5,0
KONCOVKA spaliny k stene s chráni om proti vetru 1KWMA90A 7,0

POZOR: VZH ADOM NA VYSOKÉ STRATY Ú INNOSTI PRI PRÍSLUŠENSTVE S Ø60, 
POUŽÍVAJTE TAKÉTO PRÍSLUŠENSTVO IBA AK JE TO NEVYHNUTNÉ A IBA V POSLED-
NOM ÚSEKU ODVODU SPALÍN.

Typ Popis
C2X Odsávanie a odvod do spolo ného komína (odsávanie a odvod v tom istom komíne)
C4X Odsávanie a odvod do spolo ných oddelených komínov, ale podliehajúcich podobným veterným podmienkam
C8X Odvod do samostatného komína alebo spolo ného komína a odsávanie na stene
B3X Odsávanie z miestnosti inštalácie prostrednítvom sústredného potrubia (ktoré obsahuje odvod) a odvod do 

spolo ného komína s prirodzeným od ahom
 Dôležité upozornenie - v miestnosti musí by  zaru ené primerané vetranie

�� 	�
��

�����

�

�

�


�

�



BLUEHELIX TECH C

7SKcod. 3541C004SK  -  Rev. 00 - 02/2014

Aktivácia režimu TEST
Stla te sú asne tla idlá vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) na 5 sekúnd, aby ste aktivovali
režim TEST. Kotol sa zapne pri maximálnom výkone nastaveného vykurovania, ako v
nasledujúcom odseku.
Na displeji blikajú symboly vykurovania a úžitkovej vody (fig. 23) blikajú; ved a sa zobrazí
výkon vykurovania.

obr. 23 - Režim TEST (výkon vykurovania = 100%)
Pomocou tla idiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) zvýšte alebo znížte výkon
(Minimálny = 0 %, Maximálny = 100 %).
Stla ením tla idla úžitkovej vody “-” (ozn. 1 - fig. 1) výkon kotla sa okamžite nastaví na
minimum (0 %). Stla ením tla idla úžitkovej vody “+” (ozn. 2 - fig. 1) výkon kotla sa
okamžite nastaví na maximum (100%).
V prípade, že aktivujete režim TEST a odoberiete teplú úžitkovú vodu, množstvo ktorej
sta í na aktivovanie režimu Úžitková voda, kotol ostane v režime TEST, ale 3-cestný
ventil sa prepne do polohy úžitkovej vody.
Aby ste zrušili režim TEST, stla te sú asne tla idlá vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) na 5
sekúnd.
Režim TEST sa v každom prípade automaticky zruší po 15 minútach alebo po ukon ení
odberu teplej úžitkovej vody (v prípade, že odber teplej úžitkovej vody bol dostato ný na
aktiváciu režimu Úžitkovej vody).
Regulácia výkonu vykurovania
Aby sa dala urobi  regulácia výkonu vykurovania, uve te kotol do režimu TEST (pozrite
sez. 4.1). Pomocou tla idiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) zvýšte alebo
znížte výkon (minimum = 00 - Maximum = 100). Stla ením tla idla RESET do 5 sekúnd
maximálny výkon ostane ako bol práve nastavený. Zrušte prevádzku TEST (pozrite
sez. 4.1).
4.2 Uvedenie do prevádzky
Pred zapnutím kotla
• Skontrolujte, i na plynovom zariadení ndochádza k únikom.
• Skontrolujte správny tlak v expanznej nádrži.
• Napl te hydraulické zariadenia a zabezpe te úplné odvzdušnenie kotla a rozvo-

dného zariadenia.
• Skontrolujte, i nedochádza k úniku vody na rozvodnom zariadení, v okruhu úžitko-

vej vody alebo na prípojkách, i v kotli.
• Skontrolujte správnos  zapojenia elektrického zariadenia a ú innos  uzemnenia.
• Skontrolujte, i hodnota tlaku a prietok plynu pre vykurovanie vyhovuje požiadavkám.
• Skontrolujte, i v blízkosti kotla nie sú hor avé kvapaliny alebo iné hor avé materiály

Kontroly po as prevádzky
• Zapnite spotrebi .
• Kontrolujte tesnos  okruhu paliva a vodných rozvodných zariadení.
• Skontrolujte ú innos  komína a odvodov vzduch - spaliny po as prevádzky kotla.
• Skontrolujte správnu tesnos  a funk nos  sifónu a zariadenia na odvod skonden-

zovanej vody.
• Skontrolujte správnu cirkuláciu vody medzi kotlom a rozvodným zariadením.
• Skontrolujte správnu moduláciu plynového ventilu jednak vo fáze vykurovania, ako

aj pri produkcii úžitkovej vody.
• Skontrolujte správne zapnutie kotla vykonaním nieko kých skúšok zapnutia a vyp-

nutia, pomocou izbového termostatu alebo dia kového asového ovláda a.
• Skontrolujte, i spotreba paliva, ktorá je na po ítadle, zodpovedá spotrebe uvedenej

v tabu ke s technickými údajmi v cap. 5.
• Skontrolujte, i sa bez vykurovania horák správne zapáli po otvorení kohútika teplej

úžitkovej vody. Skontrolujte, i po as prevádzky vykurovania sa pri otvorení
kohútika s teplou vodou zastaví obehové erpadlo vykurovania a i je produkcia te-
plej úžitkovej vody správna.

• Skontrolujte správne naprogramovanie parametrov a vykonajte prípadné úpravy
pod a Vášho želania (kompenza ná krivka, výkon, teploty a pod.).

4.3 Údržba
Otvorenie predného panela
Aby ste otvorili pláš  kotla:
1. Odskrutkujte iasto ne skrutky A (pozrite fig. 24).
2. Potiahnite k sebe panel B a uvo nite ho z horných upevnení.

B
Pred vykonaním akéhoko vek úkonu vnútri kotla odpojte elektrické napájanie a
zatvorte plynový kohút na prívode

obr. 24 - Otvorenie predného panela

B
Pri tomto spotrebi i má opláštenie aj funkciu hermetickej komory. Po
každom úkone, pri ktorom by bolo potrebné otvori  kotol, pozorne skon-
trolujte správne opätovné namontovanie predného panela a jeho te-
snos .

Postupujte v opa nom poradí ako pri jeho montáži. Uistite sa, že je správne zavesený k
horným úponom a i sa správne opiera na bokoch. Hlavi ka skrutky "A" sa po utiahnutí
musí nachádza  pod spodným záhybom spoja (pozri fig. 25).

obr. 25 - správne umiestnenie predného panela
Pravidelná kontrola
Aby sa funk nos  a ú innos  spotrebi a udržala dlhú dobu, je nevyhnutné, aby kvali-
fikovaný pracovník vykonával v pravidelných intervaloch nasledujúce kontroly:
• Ovládacie a bezpe nostné prvky (plynový ventil, prietokomer, termostaty a pod.)

musia fungova  správne.
• Okruh odvodu spalín musí by  dokonale ú inný.
• Hermetická komora musí by  nepriepustná.
• Potrubia a koncovka vzduch-spaliny musia by  bez prekážok a nesmú na nich by  úniky
• Horák a výmenník musia by  isté a bez usadenín. Pri prípadnom istení ne-

používajte chemické prostriedky ani oce ové kefy.
• Elektróda musí by  bez usadením a musí by  umiestnená správne.
• Plynové a vodovodné prípojky musia by  zabezpe ené proti únikom.
• Tlak vody v rozvodnom zariadení za studena musí by  približne 1 bar; ak tlak ne-

zodpovedá, upravte ho na túto hodnotu.
• erpadlo cirkulácie nesmie by  zablokované.
• Expanzná nádrž musí by  naplnená.
• Prietok a tlak plynu musia zodpoveda  údajom uvedeným v príslušných tabu kách.
• Systém odvodu kondenzátu musí by  ú inný a nesmie na om dochádza  k

únikom ani prekážkam.
• Sifón musí by  naplnený vodou.
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4.4 Riešenie problémov
Diagnostika
V prípade chyby alebo problému innosti bude displej blika  a zobrazí sa identifika ný
kód chyby. 
Existujú odchýlky, ktoré spôsobujú stále zablokovania (ozna ené písmenom „A"): aby
sa obnovila prevádzka, sta í stla i  tla idlo reset (Ozn. 6 - fig. 1) na 1 sekundu alebo
pomocou RESET na dia kovom ovláda i (volite ný), pokia  je nainštalovaný; ak sa kotol
nezapne, najprv odstrá te prí inu poruchy.
Iné chyby spôsobujú do asné zablokovanie kotla (ozna ené písmenom “F”), pri nich sa
innos  kotla obnoví automaticky ihne  potom, o sa hodnota vráti na normálnu pre-

vádzkovú hodnotu kotla.
Tabu ka chýb

Tabu ka. 8 - Zoznam odchýliek

5. CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

obr. 26 - Všeobecný poh ad

Tabu ka. 9 - Legenda obrázkov cap. 5

Kód 
chyby Chyba Možná prí ina Riešenie

A01 Horák sa nezapálil

Neprivádza sa plyn
Skontrolujte, i je prívod plynu do 
kotla rovnomerný a i sú rúrky 
odvzdušnené

Chyba zapa ovacej a kontrolnej 
elektródy

Skontrolujte káblové zapojenie 
elektródy, i je správne umiestnená 
a i na nej nie sú usadeniny

Poškodený plynový ventil Skontrolujte a vyme te plynový ventil
Nedostato ný tlak plynu v sieti Skontrolujte tlak plynu v sieti

Upchatý sifón Skontrolujte a pod a potreby vy istite 
sifón

A02 Signál prítomnosti plame a 
so zhasnutým horákom

Chyba elektródy Skontrolujte káblové zapojenie 
ioniza nej elektródy

Chyba karty Skontrolujte kartu

A03 Ochranný zásah pri prehriatí

Poškodený senzor vykurovania Skontrolujte správne umiestnenie a 
innos  senzora vykurovania

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte obehové erpadlo
Rozvodné zariadenie je 
zavzdušnené

Odvzdušnite rozvodný systém

A04 Zásah poistky odvodu spalín 
a dymov

Chyba F07, ku ktorej došlo 3-krát za 
posledných 24 hodín

Pozri chybu F07

A05 Zásah ochrannej poistky 
ventilátora

Chyba F15, ktorá trvala po dobu 1 
hodiny Pozri chybu F15

A06
Chýba plame  po fáze 
zapnutia 
(6-krát po as 4 min.)

Chyba ioniza nej elektródy Skontrolujte polohu ioniza nej 
elektródy a pod a potreby ju vyme te

Nestabilný plame Skontrolujte horák
Chyba Offset plynového ventilu Skontrolujte tarovanie Offsetu 

pri minimálnom výkone
upchaté vzdušné potrubia/odvody 
spalín

Odstrá te prekážky z komín,a odvodu 
spalín, prívodu vzduchu a z koncoviek

Upchatý sifón Skontrolujte a pod a potreby vy istite 
sifón

F07 Vysoká teplota dymov Sonda dymov zaznamená 
nadmernú teplotu Skontrolujte výmenník

F10 Chyba senzora na vstupe do 
rozvodného zariadenia 1

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie 
alebo vyme te senzorKáblovanie v skrate

Prerušené káble

F11 Chyba sa senzore 
spätného toku

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie 
alebo vyme te senzorKáblovanie v skrate

Prerušené káble

F12 Chyba senzora 
úžitkovej vody

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie 
alebo vyme te senzorKáblovanie v skrate

Prerušené káble

F13 Chyba na sonde dymov
Poškodená sonda

Skontrolujte káblové zapojenie 
alebo vyme te sondu dymovKáblovanie v skrate

Prerušené káble

F14 Chyba senzora na vstupe do 
rozvodného zariadenia 2

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie 
alebo vyme te senzorKáblovanie v skrate

Prerušené káble

F15 Chyba na ventilátore

Chyba napätia elektrickej siete 230V Skontrolujte káblové zapojenie 
8-pólového konektora

Prerušený signál tachimetra Skontrolujte káblové zapojenie 
8-pólového konektora

Poškodený ventilátor Skontrolujte ventilátor

F34 Napájacie napätie nižšie ako 
170 V Problémy s elektrickou sie ou Skontrolujte elektrickú sie

F35 Nesprávny kmito et v 
elektrickej sieti Problémy s elektrickou sie ou Skontrolujte elektrickú sie

F37 Nesprávny tlak vody v 
zariadení

Príliš nízky tlak Napl te zariadenie
Sníma  tlaku vody nie je zapojený 
alebo je poškodený Skontrolujte senzor

F39 Chyba vonkajšej sondy
Poškodená sonda alebo skrat káblov Skontrolujte káblové zapojenie alebo 

vyme te senzor
Po aktivácii riadenej teploty sa 
odpojila sonda

Znovu zapojte vonkajšiu sondu alebo 
vypnite riadenú teplotu

A41 Umiestnenie senzorov Senzor na vstupe sa odpojil od rúrky Skontrolujte správne umiestnenie a 
innos  senzora vykurovania

A42 Chyba senzora vykurovania Poškodený senzor Vyme te senzor

F43 Ochranný zásah výmenníka.

Problém s cirkuláciou H2O 
v zariadení

Skontrolujte obehové erpadlo

Rozvodné zariadenie je 
zavzdušnené Odvzdušnite rozvodný systém

F52 Chyba senzora vykurovania Poškodený senzor Vyme te senzor

A61 Chyba ústredne ABM03 Vnútorná chyba ústredne ABM03 Skontrolujte uzemnenie a pod a 
potreby vyme te ústred u.

A62
Chýba prepojenie medzi 
ústred ou a plynovým 
ventilom

Ústred a nie je pripojená Ústred u pripojte k plynovému ventilu

Poškodený ventil Vyme te ventil

A63
F64
A65
F66

Chyba ústredne ABM03 Vnútorná chyba ústredne ABM03 Skontrolujte uzemnenie a pod a 
potreby vyme te ústred u.

A23
A24
F20
F21
A26
F40
F47

Chyba parametrov na karte Nesprávne nastavenie parametra 
na karte

Skontrolujte a pod a potreby upravte 
parameter karty.

7 Vstup plynu 95 Odklo ovací ventil
8 Výstup úžitkovej vody 104 Poistka
9 Nasávanie Úžitková voda 114 Sníma  tlaku vody

10 Vstup do rozvodného zariadenia 136 Prietokomer
11 Spätný tok z rozvodného zariadenia 138 Vonkajšia sonda (doplnková)
14 Bezpe nostný ventil 139 Dia kový asový ovláda  (volite ný)
16 Ventilátor 154 Rúrka na odvod skondenzovanej vody
32 Obehové erpadlo vykurovania 186 Senzor spätného toku
36 Automatický odvzduš ova 191 Senzor teploty spalín
37 Filter na vstupe studenej vody 193 Sifón
39 Regulátor prietoku 194 Výmenník úžitkovej vody
42 Teplota úžitkovej vody 196 Nádržka kondenzátu
44 Plynový ventil 241 Automatický bypass
56 Expanzná nádrž 278 Dvojitý senzor (Bezpe nos  + Vykurovanie)
72 Izbový termostat (nedodáva sa) 340 Obtoková rúrka
74 Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia 350 Jednotka horáka/ventilátora
81 Elektróda zapa ovania/ionizácie A Spína  ON/OFF (konfigurovate ný)

Kód 
chyby Chyba Možná prí ina Riešenie
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obr. 27 - Hydraulický okruh

obr. 28 - Úniky náplne / obehový výtlak BLUEHELIX TECH 25 C
A = Úniky náplne kotla - B = Min. rýchlos  obehového erpadla - C = Max. rýchlos
obehového erpadla

A
Aby sa zaistila správna prevádzka modulácie, prepína  rýchlosti musí by  v
polohe III.

obr. 29 - Úniky náplne / obehový výtlak BLUEHELIX TECH 35 C
A = Úniky náplne kotla - B = Min. rýchlos  obehového erpadla - C = Max. rýchlos
obehového erpadla

A
Aby sa zaistila správna prevádzka modulácie, prepína  rýchlosti musí by  v
polohe III.
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Údaj Jednotka BLUEHELIX TECH 
25 C

BLUEHELIX TECH 
35 C

Max. tepelný príkon vykurovania kW 25,0 32,0 (Q)
Minimálny tepelný príkon vykurovania kW 5,8 6,7 (Q)
Max. tepelný výkon vykurovania (80/60°C) kW 24,5 31,4 (P)
Minimálny tepelný výkon vykurovania (80/60°C) kW 5,7 6,6 (P)
Max. tepelný výkon vykurovania (50/30°C) kW 26,5 34,0
Minimálny tepelný výkon vykurovania (50/30°C) kW 6,2 7,2
Max. tepelný príkon úžitkovej vody kW 27,5 34,8
Min. tepelný príkon úžitkovej vody kW 5,8 6,7
Max. tepelný výkon úžitkovej vody kW 27,0 34,1
Min. tepelný výkon úžitkovej vody kW 5,7 6,6
Tlak plynu napájania G20 mbar 20 20

Max. prietok plynu G20 m3/h 2,91 3,68

Min. prietok plynu G20 m3/h 0,61 0,71

CO2 max G20 % 9,20 9,20

CO2 min G20 % 8,70 8,70

Tlak plynu napájania G31 mbar 37 37
Max. prietok plynu G31 kg/h 2,15 2,72
Min. prietok plynu G31 kg/h 0,45 0,52
CO2 max G31 % 10,70 10,70

CO2 min G31 % 9,80 9,80

Trieda ú innosti pod a smernice 92/42 EHS -

Trieda emisií NOx - 5 5 (NOx)
Max. pracovný tlak pri vykurovaní bar 3 3 (PMS)
Min. pracovný tlak pri vykurovaní bar 0,8 0,8
Max. teplota pri vykurovaní °C 90 90 (tmax)
Objem vody pri vykurovaní litre 1,7 2,1
Objem expanznej nádoby vykurovania litre 8 10
Pôvodný tlak expanznej nádrže vykurovania bar 0,8 0,8
Maximálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 9 9 (PMW)
Minimálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 0,3 0,3
Prietok úžitkovej vody t 25°C l/min 15,5 19,5
Prietok úžitkovej vody t 30°C l/min 12,9 16,3 (D)
Stupe  ochrany IP X5D X5D
Napätie elektrickej siete V/Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Elektrický príkon W 100 120
Hmotnos  naprázdno kg 29 31,5
Druh spotrebi a C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33
PIN CE 0461CM0988
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obr. 30 - Elektrická schéma

A
Pozor: Pred zapojením izbového termostatu alebo dia kového asového ovláda a odstrá te prepojenie na svorkovnici.
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SK Prehlásenie o zhodnosti s predpismi
Výrobca: FERROLI S.p.A. 

Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR 

prehlasuje, že tento spotrebi  vyhovuje nasledujúcim smerniciam ES:
• Smernica o plynových zariadeniach 2009/142 
• Smernica o výkonoch 92/42 
• Smernica o nízkom napätí  
• Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 

Prezident a právny zástupca

nosite  medaily za zásluhy
Dante Ferroli



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it


