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SK
2 . VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

2.    UŽIVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

2.1  Úvod

SKY F            je vysoko účinný prietokový ohrievač na výrobu teplej úžitkovej vody,
na zemný plyn alebo LPG, vybavený otvoreným spalinovým horákom s elektronickým 
zapaľovaním, nútená ventilácia, uzavretá komora a mikroprocesorový riadiaci systém.
Pre inštaláciu vo vnútri alebo vonku na čiastočne chránenom mieste (v súlade s EN
297 / A6) pre teploty do -5 ° C (-15 ° C s voliteľnou nemrznúcou súpravou).

2.2 Ovládanie

Panel

fig. 1 - Control panel

Key of panel fig. 1

1 Pridávanie teploty TUV
2 Zníženie teploty TUV
3 Symbol vypnutého ohrievača
4 Znázornenie ohrevu TUV
5 LCD podvietený displej
6 Tlačidlo RESET ( reštart zariadeniea )
7 Tlačidlo na vypnutie ohrievača On/Off
8 Zobrazenie teploty, hodnôt, parametrov, chybových hlasení
9 Zapaľ. horáka a skutočná hladina výkonu (bliká počas funkcie poruchy spaľovania)
10 Pripojenie servisného nástroja

Zobrazenia počas prevádzky

Počas potreby teplej vody - pri prietoku (zobrazenie symbolu na displeji kvapky) 
ďalej sa zobrazí aktuálna teplota výstupu TÚV.

Chybové hlásenie

2.3 Zapnutie a vypnutie

POZOR
KEĎ JE OHRIEVAČ V PREVÁDZKE, PRÍSLUŠENSTVO MÔŽE BYŤ VEĽMI HORÚCE
VYHNITE SA KONTAKTU: RIZIKO POPÁLENIA.

• Pripojte k zdroju napájania  
• Počas prvých 5 sekúnd sa na displeji zobrazí verzia softvéru karty.
• Otvorte plynový kohút pred jednotkou.
• Jednotka je pripravená na automatickú prevádzku vždy, keď je čerpaná teplá voda.

Vypnutie ohrievača a zapnutie

Ohrievač zapnete alebo vypnete tlačidlom On/Off, zatlačením na 1 sekundu.

Obr. 2 - Zobrazenie vypnutého ohrievača

Keď je zariadenie vypnuté, elektronická doska je stále napájaná. Režim TÚV je 
zakázaný. Protimrazový systém zostáva aktivovaný.

Obr. 3

Protimrazový systém nefunguje, keď je napájanie a / alebo plyn do jednotky
vypnutý. Aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému zmrazením počas dlhých 
období nečinnosti, odporúča sa vypustiť všetku vodu z ohrievača vody.

2.4 Nastavenia

Nastavenie teploty TUV

Na nastavenie teploty TUV použite tlačidlá (1 a 2 podľa obr. č. 1). Minimálne 40°C a 
maximálne 50°C.

VYKUROVACIE ZARIADENIE MUSÍ BYŤ INŠTALOVANÉ KVALIFIKOVANÝM 
PERSONÁLOM, JE POTREBNÉ DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH POKYNOV UVEDENÝCH 
V TEJTO TECHNICKEJ PRÍRUČKE. INŠTALOVAŤ ZARIADENIE PODĹA AKTUÁLNYCH
NORIEM, PRÁVNYCH PREDPISOV A MIESTNYCH NARIADENÍ.

3.2 Miesto inštalácie

Spaľovací okruh je utesnený vzhľadom na miesto inštalácie,
a preto môže byť jednotka inštalovaná v akejkoľvek miestnosti 
okrem garáže. Miesto inštalácie musí byť dostatočne odvetrané, aby 
sa zabránilo vzniku nebezpečných podmienok. Toto bezpečnostné 
opatrenia sa vyžaduje podľa smernice EHS č. 2009/142 pre všetky plyny
vrátane takzvaných uzavretých komorových jednotiek.

Jednotka je vhodná na prevádzku na čiastočne chránenom mieste podľa EN 297
pr A6, s minimálnou teplotou -5 ° C (-15 ° C s voliteľnou nemrznúcou súpravou). 
V prípade inštalácie na mierne chránenom mieste, odporúčame inštalovať ohrievač 
vody pod svahom strechy, vnútri balkóna alebo v inom chránenom priestore. Miesto 
inštalácie nesmie obsahovať prach, horľavé materiály, predmety alebo žieravé plyny. 
Jednotka je konštruovaná na montáž na stenu. Pripevnite ho k stene podľa schémy 
uvedenej na prednej strane návodu.

Ak je jednotka inštalovaná v uzatvorenom priestore alebo sú umiestnené
dve jednotky vedľa seba, je nutné nechať priestor na demontáž krytu 
a na bežné činnosti údržby.

OZNAČENIE CE OSVEDČUJE, ŽE VÝROBKY SPLŇUJÚ ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
PRÍSLUŠNÝCH RELEVANTNÝCH SMERNÍC.
VYHLÁSENIE O ZHODE MÔŽE BYŤ ŽIADANÉ OD VÝROBCU.

• Starostlivo si prečítajte pokyny uvedené v tejto príručke.
• Po inštalácii zariadenia informujte užívateľa o jeho prevádzke a poskytnite používateľovi 
  tento návod, ktorý je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou výrobku a musí byť uchovaný 
  pre budúce použitie.
• Montáž a údržbu musia vykonávať profesionálne kvalifikovaní pracovníci, podľa platných 
  predpisov a pokynov výrobcu. Nevykonávajte žiadne opravy na uzavretých ovládacích dieloch.
• Nesprávna inštalácia alebo nedostatočná údržba môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie. 
• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škodu spôsobenú chybami pri inštalácii a používaní.
• Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby odpojte prístroj od napájanie pomocou 
  sieťového vypínača a / alebo špeciálnych uzatváracích zariadení.
• V prípade poruchy a / alebo nesprávnej prevádzky deaktivujte zariadenie a nepokúšajte sa ho
  opraviť alebo priamo zasiahnuť. Obráťte sa na odborne kvalifikovaných pracovníkov. Akúkoľvek 
  opravu / výmenu  výroboku alebo dielu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál, ktorý používa 
  originálne diely. Nesplnenie vyššie uvedených požiadaviek môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
• Táto jednotka sa smie používať len na určený účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné
  a preto nebezpečné.
• Obalové materiály sú potenciálne nebezpečné a nesmú zostať v dosahu detí.
• Prístroj nesmú používať ľudia (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
  mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí o nich, pokiaľ nie sú poučení alebo 
  používané osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Zariadenie a jeho príslušenstvo musia byť vhodne zlikvidované v súlade s predpismi o likvidácii.
• Obrázky uvedené v tomto návode sú zjednodušené zobrazenie produkt, apreto sa môžu vyskytnúť 
  mierne a zanedbateľné rozdiely vo vzťahu k dodávanému výrobku.

Obr. 1 - Ovládací panel

Legenda:

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí kódové označenie chyby (pozri kapitolu 4.4)
Počas bezpečnostných pohotovostných časov sa zobrazuje "d3" a "d4",

Obr. 3

3. INŠTALAČNÉ INŠTRUKCIE

3.1 Všeobecné inštruckie
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3.3 Hydraulické pripojenia

Dôležité

Charakteristika použitej vody

3.4 Pripojenia plynu

Plyn musí byť pripojený k príslušnému spojeniu (pozri obrázok na kryte) v súlade
s platnými predpismi, s pevnou kovovou rúrkou alebo s nepretržitou pružnou trubkou. 
vložte plynový kohút medzi systém a ohrievač vody. Uistite sa, že všetky pripojenia 
sú tesné a bez akýchkoľvek únikov.
3.5 Elektrické pripojenia

Dôležité

PRED AKOUKOĽVEK OPERÁCIOU, KTORÁ VYŽADUJE ODSTRÁNENIE

KRYTU, ODPOJTE OHRIEVAČ Z ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ KOMPONENTY ALEBO KONTAKTY 

KEĎ JE HLAVNÝ SPÍNAČ ZAPNUTÝ! HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ELEK-

TRICKEJ ŠKODY, ZRANENIA ALEBO ÚMRTIA!

Jednotka musí byť pripojená k účinnému uzemňovaciemu systému v súlade s
aktuálnymi bezpečnostnými predpismi. Účinnosť a vhodnosť uzemnenia
systému musí byť kontrolovaný odborne kvalifikovaným personálom; výrobca 
nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním uzemnenia systému.
Ohrievač vody je predpájaný a má kábel typu "Y" (bez vidlice) na pripojenie k 
elektrickej sieti. Pripojenie k sieti musí byť vykonané permanentne a vybavené
dvojpólovým spínačom s kontaktnou medzerou najmenej 3 mm, vložené 
poistky max. 3A medzi ohrievačom vody a sieťou. Uistite sa, že dodržujete polarity
 (FÁZA: hnedý drôt / NEUTRAL: modrý drôt / ZEM: žltozelený drôt).

Dodávaný kábel                            NESMIE BYŤ VYMENENÝ UŽÍVATEĽOM. Ak je kábel poškodený,
vypnite ohrievač a zavolajte kvalifikovaný personál na jeho výmenu.

. 

V prípade výmeny, použite kábel “HAR H05 VV-F” 3x0.75 mm2 s max. vonkajším
priemerom 8 mm. 

3.6  Odvod spalín

OHRIEVAČ MUSÍ BYŤ INŠTALOVANÝ V MIESTACH, KTORÉ SPLŇUJÚ 
MOŽNOSŤ SPRÁVNEJ FUNDAMENTÁLNEJ POŽIADAVKY NA VENTILÁCIU. 
INAK EXISTUJE NEBEZPECĚNSTVO UDUSENIA ALEBO INTOXIKÁCIE.
PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PRED INŠTALÁCIOU
JEDNOTKY.

.Dôležité
Jednotka je "typ C" s utesnenou komorou a núteným ťahom, prívodom vzduchu a odťahom
musí byť pripojený k jednému z nasledujúcich systémov odťahu spalín. Jednotka je 
schválená na prevádzku so všetkými konfiguráciami dymovodu Cny. Niektoré konfigurácie 
môžu byť výslovne obmedzené alebo zakázané zákonom, normami alebo miestnymi 
predpismi. Pred inštaláciou skontrolujte a postupujte podľa pokynov. Tiež dodržiavajte
pokyny na umiestnenie stenových a / alebo strešných koncoviek a minimálne vzdialenosti
z okien, stien, vetracích otvorov atď.

Clony

Prevádzka jednotky vyžaduje montáž dodaných clon. Uistite sa, že je použitá správne
(ak je použitá).

A Výmena clony - clona nie je použitá

Adaptéry - štartovacie príslušenstvo - Koncetrické (koaxiálne) pripojenie: 

Connection with separate pipes

A 1

2

Typ Popis

C1X Stenový horizontálny výfuk a nasávanie

C3X Strešný vertiklálny výfuk a nasávanie

Koaxiál 60/100 Koaxiál 60/100

Max. povolená dĺžka 4 m 10 m

Reduction factor 90° bend 1 m 0.5 m

Reduction factor 45° bend 0.5 m 0.25 m

Baffle to use

0 ÷ 2 m

Model
SKY F 11 = Ø43
SKY F 14 = Ø47
SKY F 17 = Ø47

0 ÷ 3 m

Model
SKY F 11 = Ø39
SKY F 14 = Ø47
SKY F 17 = Ø47

2 ÷ 3 m

Model
SKY F 11 = Ø43
SKY F 14 = Ø50
SKY F 17 = Ø50

3 ÷ 6 m

Model
SKY F 11 = Ø43
SKY F 14 = Ø50
SKY F 17 = Ø50

3 ÷ 4 m NO BAFFLE 6 ÷ 10 m NO BAFFLE

Typ Popis

C1X Horizontálny výfuk a vstup cez stenu. Svorky vstupu / výstupu musia byť sústredné alebo dostatočne 
blízko podliehajú podobným podmienkam (do 50 cm)

C3X Strešný vertiklálny výfuk a nasávanie

C5X Cez stenu alebo strešný výfuk a prívod - oddelené alebo v každom prípade v oblastiach s rôznym 
tlakom. Výfukový systém a vstup nesmú byť umiestnený na protiľahlých stenách.

C6X Vstup a výfuk s oddelenými certifikovanými rúrami (EN 1856/1)

B2X Prívod z inštalačnej miestnosti a výfuk cez stenu alebo strechu.

Dôležité - miestnosť musí byť vybavená vhodnou ventiláciou

C1X C1XC3X C3X C3XC1X

010006X0 010007X0

68
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60

C5x C3x B2x C1x m
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0 
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               Pred pripojením skontrolujte, či je zariadenie vybavené systémom spaľovania 
               typu dostupného paliva a starostlivo vyčistite všetky systémové potrubia. 
Je nutné použiť filtráciu vstupnej vody do zariadenia. Upchatie ohrievača a 
následné čistenie nespadá do záručných opráv.

V prípade výskytu tvrdosti vody viac ako 25°Fr (tzn. 1°Fr = 10 ppm CaCO3), 
použite úpravu vody aby ste zamedzili upchatiu ohrievača z dôvodu zanesenia
od vodného kameňa.

Pripojenie koncentrickým potrubím

Obr. 5 - Príklad pripojenia koncentrickým potrubím (           = Vzduch /           = Spaliny)

Tabuľka 1 - Typológia

Obr. 6 -Adaptéry - štartovacie príslušenstvo

Tabuľka 2 - Clony pre koncetrické pripojenie

Redukčný faktor - 90° koleno

Redukčný faktor - 45° koleno

Clony na použitie

Bez clony Bez clony

Pripojenie s oddeleným odťahom

Obr. 7 - Príklad pripojenia oddeleným potrubím (             = Vzduch /          = Spaliny)

Tabuľka 2 - Typológia



SKY F

3 SK cod. 3540Z105 - Rev. 01 - 01/2018

FERROLI                 odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a / alebo zranenia spôsobené 
nekvalifikovanými a neoprávnenými osobami, ktoré manipulujú s jednotkou.

4.1 Nastavenia

Zmena typu plynu

Premena na iný typ plynu musí vykonávať autorizovaný technik s použitím 
originálnych dielov a v súlade s platnými predpismi v krajine inštalácie.

Aktivácia režimu TEST

Na aktiváciu režimu TÚV pustite dostatok teplej úžitkovej vody.
Stlačením tlačidiel TUV 1 a 2 spoločne na 5 sekúnd aktivujete režim TEST.

Ohrievač vody sa rozsvieti a je uvedený do maximálneho výkonu (zobr. na displeji v %)

Obr.9 - TEST režim (TUV výkon = 100%)

Nastavenie tlaku na horák - kalibráciu plynového ventilu

Keďže táto jednotka má moduláciu výkonu plameňa, existujú dve pevné hodnoty tlaku: 
minimálne a maximálne hodnoty, ktoré musia byť nastavené podľa tabuľky technických 
údajov podľa typ plynu.

SKY F

Max. permissible length

Model Length

SKY F 11 65 meq

SKY F 14 55 meq

SKY F 17 45 meq

Baffle to use

Model Length Baffle

SKY F 11

0 - 20 meq Ø 39

20 - 35 meq Ø 43

>35 meq No baffle

SKY F 14

0 - 20 meq Ø 47

20 - 35 meq Ø 50

>35 meq No baffle

SKY F 17

0 - 20 meq Ø 47

20 - 35 meq Ø 50

>35 meq No baffle

Straty v meq

Vstup
vzduchu

Výfuk spalín

Vertikal Horizontal

Ø 80

PIPE 0.5 m M/F 1KWMA38A 0.5 0.5 1.0

1 m M/F 1KWMA83A 1.0 1.0 2.0

2 m M/F 1KWMA06K 2.0 2.0 4.0

BEND 45° F/F 1KWMA01K 1.2 2.2

45° M/F 1KWMA65A 1.2 2.2

90° F/F 1KWMA02K 2.0 3.0

90° M/F 1KWMA82A 1.5 2.5

90° M/F + Test point 1KWMA70U 1.5 2.5

PIPE SECTION with test point 1KWMA16U 0.2 0.2

for condensate drain 1KWMA55U - 3.0

T-KUS for condensate drain 1KWMA05K - 7.0

TERMINAL air, wall 1KWMA85A 2.0 -

fumes, wall with antiwind 1KWMA86A - 5.0

UKONČENIE Split air/fumes 80/80 1KWMA84U - 12.0

Fume outlet only Ø80 1KWMA83U +
1KWMA86U

- 4.0

120

82

13
6

82

010031X0

Obr. 8 - Príslušenstvo na pripojenie - Adaptér oddelený DN 80/80 010031X0

Pred inštaláciou skontrolujte usmerňovaciu clonu a maximálnu prípustnú dĺžku,
či nie je prekročená pomocou jednoduchého výpočtu:

1. Zistite kompletne rozloženie dymovodu oddeleného odťahu, spolu s príslušenstvom
    a výstupných koncoviek.
2. Podľa tabuľky č. 5 indetifikujte straty v m   (ekvivaletný meter) každého komponentu
    vzľadom na pozíciu inštalácie.
3. Skontrolujte sumu - hodnotu celkových strát, či je menšia alebo rovnaká
    ako maximálna povolená dĺžka podľa tabuľky 4.  

eq

Tabuľka 4 - Clony pre oddelený odťah

Tabuľka 5 - Príslušenstvo

TRUBKA

KOLENO

TRUBKA

kontrolný otvor

s kontrolným otvorom

na výpusť kondenzu

na výpusť kondenzu

vzduch, cez stenu

spaliny, cez stenu

Len spaliny

Spaliny/vzduch

Max. povolená dĺžka

Clony na použitie

Dĺžka

Dĺžka Clona

Bez clony

Bez clony

Bez clony

4. SERVIS A ÚDRŽBA
Všetky operácie - nastavenie, uvedenie do prevádzky a pravidelné kontroly uvedené 
nižšie musí vykonávať iba kvalifikovaný personál (spĺňajúci odborné technické 
požiadavky predpísané súčasnými predpismi).

Jednotka môže pracovať so zemným plynom alebo LPG a je z výroby nastavená na 
použitie s jedným z týchto dvoch plynov, ako je jasne uvedené na obale a štítku.  
Pre výmenu typu plynu je potrebná sada na prestavnu plynu a treba postupovať 
následovne:

1. Vymeňte trysky na hlavnom horáku a namontujte trysky špecifikované v technickom 
    vyhotovení.
2. Modifikujte parameter pre typ plynu:
    • nastavte ohrievač do pohotovostného režimu "standby"
    • zatlačte tlačidlo on/off na 20 sekúnd: na displeji sa zobrazí blikajúce "b01"
    • zatlačte tlačidlo nastavenia vody TUV na nastavenie hodnoty "00" pre zemný plyn
      a v prípade LPG na hodnotu "01"
    • zatlačte tlačidlo on/off na 20 sekúnd
    • ohrievač sa prepne do režimu "standby"
3. Nastavte minimálny a maximálny tlak na horák (pozri príslušnú časť), nastavenie hodnôt 
    uvedených v tabuľke technických údajov pre typ použitého plynu.
4. Použite nálepku obsiahnutú v súprave na konverziu a nalepte na ohrievač.  

Zatlačte tlačidlo 1 alebo 2 (+/-) na zníženie alebo zvýšenie výkonu.

Na deaktiváciu režimu TEST zatlačte tlačidlá 1 a 2 (+/-) spoločne na 20 sekúnd.

Režim test sa automaticky deaktivuje po 15 minútach alebo po vypnutí prietoku vody.

• Pripojte vhodný manometer do tlakového bodu "B" na plynovom ventile.
• Aktivujte režim TEST (pozri kapitolu 4.1).
• Na 2 sekundy stlačte tlačidlo vypnutia (ozn. 7 - obr. 1) na prístup k kalibrácii 
  plynového ventilu
• Karta prejde na nastavenie "q02"; pre zobrazenie skutočne uloženej hodnoty zatlačte 
   tlačidlo TÚV.
• Ak sa hodnota manometra líši od menovitého maximálneho tlaku, pokračujte 
  zvýšením / znížením   na správnu hodnotu podľa tabuľky podľa typu plynu, počkajte 
 10 sekúnd, tlak sa stabilizuje a hodnota uloží.
• Stlačte tlačidlo vypnutia (ozn. 7 - obrázok 1).
• Karta prejde na nastavenie "q01"; pre zobrazenie skutočne uloženej hodnoty zatlačte 
   tlačidlo TÚV.
• Ak sa hodnota manometra líši od menovitého minimálneho tlaku, pokračujte zvýšením 
  / znížením  na správnu hodnotu podľa tabuľky podľa typu plynu, počkajte 10 sekúnd, 
  tlak sa stabilizuje a hodnota uloží.
• Opätovne skontrolujte nastavenia stlačením tlačidla vypnutia (ozn. 7 - obrázok 1) 
  a nastavte ho v prípade potreby opakovaním vyššie uvedeného postupu.
• Na 2 sekundy stlačte tlačidlo vypnutia, aby ste sa vrátili do režimu TEST.
• Deaktivujte režim TEST (pozri kapitolu 4.1).
• Odpojte manometer.
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Nastavenie výkonu TUV

4.2 Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením ohrievača do prevádzky:

AK NIE SÚ SPRÁVNE VYKONANÉ VYŠŠIE POKYNY, MÔŽE SA VYSKYTNÚŤ
NEBEZPEČENSTVO VÝSKYTU PLYNOV; HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU 
ALEBO VÝBUCHU. 

4.3  Inštrukcie pre údržbu

Dôležité
VŠETKY ÚDRŽBOVÉ PRÁCE A VÝMENY MUSIA BYŤ VYKONANÉ
KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM.
Pred vykonaním akejkoľvek činnosti vnútri ohrieča odpojte napájanie
a uzatvorte plynový kohútik. V opačnom prípade môže dôjsť k nebezpe-
čenstvu výbuchu, úraz elektrickým prúdom, udusenie alebo otravu.

Obr. 12 - Správna pozícia elektródy

• Systémy plynu a vody musia byť tesné.
• Prietok a tlak plynu musia zodpovedať hodnotám uvedeným v príslušných tabuľkách.

4.4  Riešenia problémov

Diagnostika

Zoznam chýb

Tabuľka 6

Obr. 10 - Plynový ventil

A - Bod merania tlaku na vstupe na plynový ventil
B - Bod merania tlaku na vstupe na horák
I - Elektrické pripojenie plynového ventilu
R - Výstup
S - Vstup

Obr. 11 - Pripojenia plynového ventilu

TYP SGV100
Pi max 65 mbar
24 Vdc - trieda B+A

R

B

I

A

S

~ 65W~ 24W

1 2 3 4

3 
±

0,
5= =

Chybový
kód

Chyba Možná chyba Cure

A01 No burner ignition

No gas
Check the regular gas flow to the 
water heater and that the air has been 
eliminated from the pipes

Ignition/detection electrode fault
Check the wiring of the electrode and 
that it is correctly positioned and free 
of any deposits

Faulty gas valve
Check gas valve and replace it if nec-
essary

Gas valve wiring disconnected Check the wiring

Ignition power too low Adjust the ignition power

A02
Flame present signal with 
burner off

Electrode fault Check the ionisation electrode wiring

Card fault Check the card

A03
Overtemperature protec-
tion activation

DHW sensor damaged
Check the correct positioning and 
operation of the DHW sensor

No water circulation Check the flowswitch

F04 Card parameter fault Wrong card parameter setting
Check the card parameter and modify 
it if necessary

F05

Card parameter fault Wrong card parameter setting
Check the card parameter and modify 
it if necessary

Fan fault

Wiring disconnected Check the wiring

Faulty fan Check the fan

Card fault Check the card

A06
No flame after the ignition 
phase

Low pressure in the gas system Check the gas pressure

Burner minimum pressure setting Check the pressures

F07 Card parameter fault Wrong card parameter setting
Check the card parameter and modify 
it if necessary

A09 Gas valve fault
Wiring disconnected Check the wiring

Faulty gas valve
Check the gas valve and replace it if 
necessary

F10 DHW sensor 1 fault

Sensor damaged
Check the wiring or replace the sen-
sor

Wiring shorted

Wiring disconnected

F14 DHW sensor 2 fault

Sensor damaged
Check the wiring or replace the sen-
sor

Wiring shorted

Wiring disconnected

A16 Gas valve fault
Wiring disconnected Check the wiring

Faulty gas valve
Check the gas valve and replace it if 
necessary

F20 Combustion control fault

Fan fault Check the fan and fan wiring

Wrong baffle
Check the baffle and replace it if nec-
essary

Flue obstructed or not correctly 
sized

Check the flue

A21 Poor combustion fault
Fault F20 generated 6 times in the 
last 10 minutes

See fault F20

F34 Supply voltage under 180V. Electric mains trouble Check the electrical system

F35 Faulty mains frequency Electric mains trouble Check the electrical system

A41 Sensor positioning
DHW sensor disconnected from 
pipe

Check the correct positioning and 
operation of the sensor

F42 DHW sensor fault Sensor damaged Replace the sensor

F50 Gas valve fault

Modulating Operator wiring dis-
connected

Check the wiring

Faulty gas valve
Check the gas valve and replace it if 
necessary

A51 Poor combustion fault Inlet/exhaust flue obstruction Check the flue

Ak chcete nastaviť výkon TÚV, prepnite kotol do režimu TEST (pozri kapitolu 4.1). 
Stlačte tlačidlo "+" a "-" (ozn. 1 a 2 - obrázok 1) na zvýšenie alebo zníženie výkonu 
(min = 00 - max. = 100). Stlačte resetovacie tlačidlo na 5 sekúnd a max výkon ostane
nastavený. Ukončite režim TEST.

• Skontrolujte tesnosť plynového systému.
• Naplňte vodný systém a uistite sa, že ohrievač vody a systém bol odvzdušnený.
• Skontrolujte, či v systéme alebo jednotke nie sú žiadne úniky vody.
• Skontrolujte správne pripojenie elektrického systému a účinnosť uzemňovacieho systému.
• Skontrolujte, či je požadovaná hodnota tlaku plynu.
• Uistite sa, že v bezprostrednej blízkosti zariadenia nie sú žiadne horľavé kvapaliny 
  alebo materiály.

• Zapnite ohrievač.
• Skontrolujte tesnosť palivového okruhu a vodných systémov.
• Počas prevádzky ohrievača vody skontrolujte účinnosť dymovodov.
• Uistite sa, že plynový ventil je správne modulovaný.
• Skontrolujte správne vypnutie a zapnutie ohrievača vody, niekoľkokrát ho zapnite a vypnite.
• Uistite sa, že spotreba paliva uvedená na merači zodpovedá údajom uvedených v technickej
  tabuľke.

Pravidelná údržba
Aby ste zabezpečili správnu prevádzku jednotky v priebehu času a dodržanie záručných 
podmienok, je nutné vykonávať pravidelnú kontrolu kvalifikovaným personálom, pričom 
sa ustanovujú tieto kontroly:
• Riadiace a bezpečnostné zariadenia (plynový ventil, prietokový spínač atď.) musia 
  správne fungovať.
• Okruh výfukových plynov musí byť dokonale účinný.
• Terminál a dymovody vzduch / výfuk musia byť bez byť prekážky a netesnosti
• Horák a výmenník musia byť čisté a bez nánosov. Pre prípadné čistenie, nepoužívajte 
  chemické výrobky ani drôtené kefy.
• Elektróda musí byť správne umiestnená a bez usadenín.

Ohrievač vody má vyspelý systém vlastnej diagnostiky. V prípade poruchy v zariadení,
bude blikať spolu s symbolom poruchy, ktorý indikuje poruchový kód.
Vyskytujú sa poruchy, ktoré spôsobujú trvalé vypnutie (označené písmenom "A"): obnovenie
stlačte tlačidlo RESET (detail 6 - obr. 1) na 1 sekundu. Ak ohrievač vody zlyhá
pre opätovné spustenie, je potrebné odstrániť chybu - nahlásiť servis.
Ďalšie chyby (označené písmenom "F") spôsobujú dočasné vypínanie, ktoré sa automaticky
vynulujú akonáhle sa hodnota vráti do normálneho pracovného rozsahu ohrievača vody.

Možné riešenie

Horák nezapáli

Nie je plyn

Chyba elektródy

Chybný plynový ventil

Odpojená kabeláž od plyn. vent.

Zapaľovací výkon príliž nízky

Skontrolujte tlak plynu na vstupe
a odvzdušnenie plynového potrubie

Skontrolujte kabeláž elektródy
a jej správnu pozíciu

Skontrolujte plynový ventil
a ak je to potrebné, vymeňte ho

Skontrolujte kabeláž

Zvýšte zapaľovací výkon

Výskyt plameňa bez 
zapnutého horáka

Chyba elektróda

Chyba elektroniky

Skontr. elektródu alebo kabeláž 

Skontrolujte elektroniku

NTC senzor TUV poškodený

Nie je správna cirkulácia

Aktivácia ochrany
proti prehriatiu

Skontrolujte správnu pozíciu
a funkčnosť senzoru NTC

Skontrolujte snímač prietoku

Skontrolujte parametre karty a ak je
to nutné, zmeňte parameter

Zle nastavený parameter

Zle nastavený parameter Skontrolujte parametre karty a ak je
to nutné, zmeňte parameter

Skontrolujte kabeláž

Skontrolujte ventilátor

Skontrolujte elektroniku

Skontrolujte tlak na plynový ventil

Skontrolujte tlaky plynu

Chyba parametra karty

Chyba parametra karty

Chyba ventilátora

Žiadny plameň po fáze
zapálenia

Chyba parametra karty

Chyba plyn. ventilu

Chyba NTC senzora 1

Chyba NTC senzora 2

Chyba plyn. ventilu

Chyba kontroly spaľovania

Chyba spaľovania

Napájanie pod 180V

Chyba frekvencie siete

Zlá pozícia senzora

Chyba NTC TUV

Chyba plyn. ventilu

Chyba spaľovania

Chyba ventilátora

Zlá clona

Dymovod upchatý a /alebo
zle dimezovaný

Chyba F20 generovaná 6x
za 10 minút

Chyba siete

Chyba siete

Senzor TUV odpojený od trubky

Poškodený senzor TUV

Odpojený kábel modulácie
plynového ventilu

Chyba plynového ventilu

Prekážka v dymovode/v nasávaní

Chybný plynový ventil

Odpojená kabeláž

Odpojená kabeláž

Skratovaná kabeláž

Poškodený senzor

Odpojená kabeláž

Skratovaná kabeláž

Poškodený senzor

Chybný plynový ventil

Odpojená kabeláž

Zle nastavený parameter

Odpojená kabeláž

Poškodený ventilátor

Chyba elektroniky

Nízky tlak plynu v systéme

Nízky tlak plynu na horák

Skontrolujte dymovody

Skontrolujte plynový ventil, v prípade
potreby ho vymeňte

Skontrolujte kabeláž

Vymeňte senzor

Skontrolujte správne umiestnenie
senzora a jeho funkčnosť

Skontr. systém elektrického napájania

Skontr. systém elektrického napájania

Pozrite chybu F20

Skontrolujte dymovody

Vymeňte clonu

Skontr. ventilátor a jeho kabeláž

Skontrolujte plynový ventil, v prípade
potreby ho vymeňte

Skontrolujte kabeláž

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte
senzor NTC

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte
senzor NTC

Skontrolujte plynový ventil, v prípade
potreby ho vymeňte

Skontrolujte kabeláž

Skontrolujte parametre karty a ak je
to nutné, zmeňte parameter
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5.1  Všeobecný náhľad a hlavné komponenty

fig. 13 - General view

fig. 14 - Water circuit

5.3 Technical data table

5 Uzatvorená komora 28 Deflektor spalín

7 Vstup plynu- Ø 1/2” 29 Výstup odťahu spalín

8 Výstup TUV - Ø 1/2” 38 Snímač prietoku

9 Vstup vody - Ø 1/2” 44 Plynový ventil

16 Ventilátor 73 Protimrazový senzor (nie je dodávaný)

19 Spaľovacia komora 81 Snímaca / zapaľovacia elektróda

20 Pripojenie horáku 187 Spalinová clona

21 Hlavná tryska 288 Voliteľná protimrazová sada 013009X0

22 Horák R1 - R2 - R3 - R4 Elektrické ohrievače

27 Medený výmenník 344 Senzor TUV a bezpečnostný senzor
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Dáta Jedn. SKY F 11 SKY F 14 SKY F 17

PRODUCT IDENTIFICATION CODES - G20 0AF94IAA 0AF95IAA 0AF97IAA

PRODUCT IDENTIFICATION CODES - G31 0AF94KAA 0AF95KAA 0AF97KAA

COUNTRIES OF DESTINATION IT

GAS CATEGORY - G20 II2H3B/P

GAS CATEGORY - G31 II2H3+

Max. heating capacity kW 21.7 26.9 32.9 (Q)

Min. heating capacity kW 8.3 10.3 12.6 (Q)

Max. heat output kW 19.2 23.9 29.2

Min. heat output kW 7.1 8.8 10.7

Pmax efficiency % 88.5 88.7 88.9

Burner nozzles G20 no. x Ø 10 x 1.25 12 x 1.25 14 x 1.25

Gas supply pressure G20 mbar 20.0 20.0 20.0

Max. gas pressure at burner mbar 13.0 14.0 15.0

Min. gas pressure at burner mbar 2.0 2.0 2.0

Max. gas flow G20 m3/h 2.30 2.85 3.48

Min. gas flow G20 m3/h 0.88 1.10 1.33

Burner nozzles G31 no. x Ø 10 x 0.77 12 x 0.77 14 x 0.77

Gas supply pressure G31 mbar 37 37 37

Max. gas pressure at burner mbar 35.0 35.0 35.0

Min. gas pressure at burner mbar 5.0 5.0 5.0

Max. gas flow G31 kg/h 1.70 2.11 2.58

Min. gas flow G31 kg/h 0.65 0.80 0.99

Max. working pressure bar 10 10 10 (PMS)

Min. working pressure bar 0.20 0.20 0.20

DHW flow rate �t 25°C l/min 11.0 13.7 16.8

DHW flow rate �t 50°C l/min 5.5 6.9 8.4 (D)

Protection rating IP X5D X5D X5D

Power supply voltage V/Hz 230V 230V 230V

Electrical power input W 40 40 55

Empty weight kg 13 14 17

Type of unit C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22

8 9

38

344

5.  TECHNICKÉ DÁTA A CHARAKTERISTIKY

Legenda

5.2  Vodná schéma

Obr. 14 - Vodná schéma

5.3 Tabuľka technických údajov

Obr. 13 - Všeobecný náhľad a komponenty

VÝROBA

TRIEDA PLYNU - G20

TRIEDA PLYNU - G31

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU - G20

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU - G20

Max. tepelná kapacita

Min. tepelná kapacita

Max. tepelný výkon

Min. tepelný výkon

Pmax účinnosť

Horákové trysky G20

Tlak plynu na vstupe G20

Max.. tlak plynu na horák G20

MIn. tlak plynu na horák G20

Max. prietok plynu G20

Min. prietok plynu G20

Horákové trysky G31

Tlak plynu na vstupe G31

Max. tlak plynu na horák G31

MIn. tlak plynu na horák G31

Max. prietok plynu G31

Min. prietok plynu G31

Max. prevádzkový tlak

Min. prevádzkový tlak

Prietok TUV Dt 25°C

Prietok TUV Dt 50°C

Ochrana

Napájanie

Príkon

Prázdna hmotnosť

Typ jednotky
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Informačný produktový list ERP

Model: SKY F 11
Značka: Ferroli

Typ produktu: konvečný ohrievač vody

Deklarovaný profil zaťaženia

Trieda účinnosti

Denná spotreba elektrickej energie

Ročná spotreba elektrickej energie

Energetická účinnosť

Denná spotreba plynu

Ročná spotreba plynu

Nastavenie teploty vykurovania vody, podľa požiadaviek trhu

Level hluku

Emisie dusičnanov

Prehlásenie o zhodeSK

Výrobca: FERROLi S.p.A.
Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy
vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:
- Smernica o plynových zariadeniach 2009/142
- ERP smernica 2009/125
- Smernica o nízkom napätí 2006/95
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108

SKY F

Údaj Symbol     Jedn.     Hodnota
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5.4 Elektrická schéma

Obr. 15 - Elektrická schéma
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FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

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

FERROLI SLOVAKIA

MSGO, s.r.o.
Jaseňova 7, 949 01 Nitra

Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra
ferroli@ferrolislovakia.sk

www.ferrolislovakia.sk


