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Dante Ferroli
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Čtěte pečlivě varování v tomto návodu  protože 
obsahují důležité informace pro bezpečnou 
instalaci, používání a údžbu.

Tento návod je integrovanou součástí produktu a 
musí být uchováván uživatelem pro pozdější 
použití.

Pokud je produkt prodán, či převeden na jinou 
osobu, ujistěte se, že návod bude přiložen jako 
součást balení kotle pro případné další využití 
novým majitelem/instalatérem.

Instalace a údržba musí být provedena profesně 
pověřenou osobou, která prošla patřičným 
zaškolením a je znalá instrukcí výrobce.

Nesprávná instalace či nedbalá údržba může 
způsobit značné škody či ublížení na zdraví. Výrobce 
nebere žádnou odpovědnost za škody způsobené 
špatnou instalací a jiným používáním, než je 
uvedeno v návodu.

Před zahájením čištění, nebo údržby odpojte kotel z 
elektrické sítě pomocí vypínače, nebo jiných 
elektrických jističů.

V případě poškození kotle a nesprávné funkčnosti 
ukončete jeho další používání a nepokoušejte se 
svépomocí kotel opravit. Kontaktujte kvali�ko-
vaného pracovníka. Jakékoliv opravy, výměny 
některé z částí produktu musí být provedeny pouze 
kvali�kovaným pracovníkem za použití originálních 
částí. Nedodržení výše zmíněných pravidel může 
ovlivnit bezpečnost.

Pravidelná údržba prováděná kvali�kovanou 
osobou je nezbytná pro garanci  správného chodu 
kotle.

Toto zařízení musí být užíváno jen pro účel, jenž bylo 
vyrobeno. Jiné používání je považováno za 
hazardní.

Po odstranění balení zkontrolujte správnost 
přiložených komponentů. Součásti balení nesmí být 
uchovávány v dosahu dětí z důvodu ohrožení jejich 
zdraví.

V případě nesprávnosti některých z komponentů 
kotel nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

Obrázky uvedené v návodu jsou zjednodušenou 
verzí produktu. Z toho důvodu se mohou mírně lišit 
v nedůležitých rozdílech s dodávaným produktem.

Tento symbol znamená “VAROVÁNÍ” a je umístěn vedle bezpečnostních pokynů. Striktně 
dodržujte tyto pokyny pro předejití nebezpečí úrazu lidem, zvířatům a věcem.

Tento symbol poutá pozornost na poznámku, nebo důležité oznámení.
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1. Návod k obsluze

1.1 Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral kotel ECONCEPT 51 - 101 z produkce �rmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technolo-
giemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě, jelikož obsahuje důležité informace o bezpečné instalaci, používání a údržbě.

ECONCEPT 51 - 101 je vysokoúčinný modulární kondenzační kotel pro vytápění s velmi nízkými emisemi spalující zemní plyn 
nebo LPG s přípravou pro kaskádové zapojení.

Každý modul ECONCEPT 51 - 101 je opatřen dvojitým hliníkovým deskovým výměníkem a dvojitým keramickým hořákem 
umístěným ve vertikální skříni z nerez oceli AISI 316 (verze ECONCEPT 51i - 101i) nebo ve skříni opískované oceli v komaxitové 
úpravě odolné vůči atmosférickým vlivům (verze ECONCEPT 51 - 101).

Každý okruh vody výměníku je osazen svým vlastním čerpadlem, které přivádí vodu do okruhu a následně jí přivádí zpět k 
ohřevu. Ovládací systém je řízen mikroprocesorem, který je ovládán skrze uživatelské rozhraní s velkým displejem.

Kaskádová řídící jednotka, dostupná na vyžádání, zvyšuje efektivitu a ekonomické řízení modulů ECONCEPT 51 - 101 
zapojených v kaskádě.

Kotle ECONCEPT 51 -101 jsou dokonce přizpůsobeny i pro venkovní instalaci. Verze ECONCEPT 51i - 101i se skříní z nerez oceli 
jsou obzvláště vhodné pro místa s klimaticky nepříznivými podmínkami.
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1.2 Ovládací panel

obr. 1  - Ovládací panel

Ovládací panel je umístěn uvnitř skříně. Přístup k tomuto panelu je zajištěn pomocí speciálního klíče předních dveří.

Legenda

1 = Tlačítko snižování teploty TUV (s nainstalovanou přípravou
pro zásobník TUV)

2 = Tlačítko přidávání teploty TUV (s nainstalovanou přípravou
pro zásobník TUV)

3 = Tlačítko snižování teploty pro systém topení

4 = Tlačítko přidávání teploty pro systém topení

5 = Displej
6 = Tlačítko režimu Léto / Zima
7 = Tlačítko režimu Economy / Comfort (s nainstalovanou

přípravou pro zásobník teplé vody) a tlačítko ZAP / VYP
8 = Tlačítko Reset
9 = Odběr TUV (s přípravou pro zásobník TUV)

10 = Letní režim
11 = Multifunkce
12 = Eco (Ekonomický) režim (s nainstalovanou přípravou

pro zásobník TUV)
13 = Režim vytápění
14 = Tlačítko ZAP/VYP
15 = Hořák aktivní
16 = Zobrazí se při připojení Dálkového časového ovládání

17 = Informační symbol
18 = Horní kotel
19 = Systémová chyba horního kotle (Reset)
20 = Chyba

21 = Čerpadlo aktivní
22 = Zobrazí se při použití externí sondy

23 = Kotel vypnut
24 = Spodní kotel
25 = Systémová chyba spodního kotle (Reset)

( pouze model ECONCEPT 51i - 101i)



Údžba a vytápění zásobníku TUV může být de�nováno uživatelem. Pokud ji neobsahuje, TUV nebude k odběru. Zásobník 
teplé vody může být deaktivován uživatelem (ekonomický režim) stiskem tlačítka                    (detail 7 - obr. 1).
V ekonomickém režimu diplej zobrazuje symbol      (detail 12 - obr. 1). Pro aktivaci režimu COMFORT stiskněte tlačítko              
(detail 7 - obr. 1).
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Zobrazování během provozu

Vytápění

obr. 2

Okruh TUV (s nainstalovým zásobníkem teplé vody)

obr. 3

Bez topení do zásobníku (ekonomický režim)

Požadavek na topení (generován pokojovým termostatem, nebo dálkovým ovládáním s časovým spínačem nebo 
napěťovým signálem 0-10 VDC) je indikováno aktivací čerpadla a radiátoru (detail 13 a 21 obr. 1)

Detail displeje (detail 11 - obr. 1) zobrazuje aktuální teplotu příváděné vody. Během pohotovostního režimu TUV se zobra-
zuje zpráva “d”. Aktivace šipek (detaily 18 a 24 - obr. 1) indikují, který z kotlů je momentálně aktivní.

Požadavek na topení do zásobníku je indikován aktivováním čerpadla a cvaknutím. (detail 9 a 21 - obr. 1). Displej (setail 22 
- obr. 1) zobrazuje aktuální teplotu ovnitř zásobníku a během pohotovostního režimu  se zobrazuje zpráva “d”. Aktivace 
šipek (detail 18 a 24 - obr. 1) indikují, který z kotlů je momentálně aktivní.
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1.3 Zapnutí a vypnutí

Zapálení kotle

Stiskněte tlačítko On/O� (detail 14 obr. 1).

obr. 4 - Zapálení kotle

Po následujících 120 sek. displej zobrazí FH, který identi�kuje, že je systém správně odvětrván.
Během prvních 10 sek. displej také zobrazuje softwarovou verzi el. desky.
A = Verze softwaru dipleje
B = Verze softwaru el. desky horního kotle
C = Verze softwaru el. desky spodního kotle (pouze ECONCEPT 101/101i)
Otevřete plynový kohout poblíž kotle.
Když zmizí zpráva FH, kotel je připraven pracovat automaticky  při každém požadavku z pokojového termostatu.

Vypnutí kotle

Stiskněte tlačítko (detail 7 - obr. 1) po dobu 5ti sek.

obr. 5 - Vypnutí kotle

El. deska je stále napájena i při vypnutém kotli.

TUV (s možností nainstalovaného zásobníku) a proces topení není v provozu. Protizámrzová
ochrana však zůstává stále aktivní.

Pro zapálení kotle opět stiskněte tlačítko (detail 7 obr. 1) po dobu 5ti sek.

obr. 6
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Pro úplné vypnutí kotle stiskněte tlačítko (detail 14 - obr. 1)

!

1.4 Nastavení

Režim Léto / Zima

Stiskněte tlačítko detail 6 - obr. 1 po dobu 1 sek.

obr. 7

Nastavení teploty topení

Tlačítka ovládání teploty topení (detaily 3 a 4 - obr. 1) pro úpravu teploty topení z minima 20 °C až do
maxima 90°C.

obr. 8

Kotel je okamžitě připraven k používání kdykoliv při odběru TUV (s možností nainstalovaného zásobníku), nebo v případě 
požadavku z pokojového termostatu.

Protizámrzová ochrana nepracuje, pokud je kotel bez přívodu plynu, nebo el. napájení. Pro předejití poškození 
mrazem během zimního období při nepoužívání kotle doporučujeme vypustit všechnu vodu z kotle a topení, 
nebo vypustit pouze okruh TUV  a přidat nemrznoucí směs do okruhu pro topení, která je odpovídající kapalině 
zmiňované v sekci 2.3

Displej zobrazuje symbol Léta (detail 10 - obr. 1). Režim vytápění je deaktivován, ale ohřev TUV (s možností nainsta-
lovaného zásobníku) zůstává po celou dobu režimu aktivní.

Pro deaktivaci Letního režimu stiskněte tlačítko                   (detail 6 - obr. 1) po dobu 1 sek. 
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Nastavení teploty TUV (s možností nainstalovaného externího zásobníku)

Tlačítka ovládání teploty TUV (detaily 1 a 2 - obr. 1) pro nastavení teploty od minima 10 °C až do
maxima 65°C.

obr. 9

Nastavení pokojové teploty (s možností pokojového termostatu)

Za pomocí pokojového termostatu nastavte požadovanou teplotu v místnosti.

Nastavení pokojové teploty (s možností dálkového časového ovládání)

Proměnná teplota

obr. 10 - Kompenzační křivka

Pokud je zapojeno externí čidlo teploty je na displeji zobrazen symbol (detail 22 . obr. 1). Ovládací systém kotle pak 
pracuje v režimu “Proměnné teploty”, což znamená, že teplota v místnosti je upravována podle teploty venkovní, aby byl 
zajištěn maximální komfort a úspora energie v průběhu celého roku. Ve zkratce, pokud se venku teplota zvýší, systém 
teplotu v místnosti sníží a naopak. Vždy se však systém řídí “kompenzační křivkou”.

V režimu proměnné teploty se teplota nastavuje pomocí tlačítek                                  (detaily 3 a 4 - obr.1) a Vámi udaná 
hodnota se stane maximální, kterou bude systém produkovat. Je doporučeno nastavit maximální hodnotu, aby systém 
povolil úpravy teploty i během používání kotle.

Kotel musí být nastaven během instalace kvali�kovanou osobou. Další nastavení může být dál upraveno uživatelem pro 
zvýšení uživatelského komfortu.

Kompenzační křivka a její odchylka
Stiskem tlačítka                          (detail 8 - obr. 1) po dobu 5ti sek. se zobrazí aktuální kompenzační křivka (obr. 10), která může 
být upravena tlačítky TUV                     (          detaily 1 a 2 - obr. 1).
Nastavení požadované křivky od 1 do 10 dle charakteristiky (obr. 12).
Nastavením křivky na 0 se deaktivuje úprava teploty.

Pomocí dálkového časového ovládání nastavte požadovanou teplotu v místnosti. Pro informace, jak správně nastavit 
ovládání se prosím obraťte na manuál příslušného zařízení.
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Stiskem tlačítka pro topení (detaily 3 a 4 - obr. 1) editujete paralelní odchylku křivky (obr. 13), editovatelnou
tlačítky TUV (detaily 1 a 2 - obr. 1).

obr. 11 - Paralelní odchylka křivky

Stiskem tlačítka (detail 8 - obr. 1) po dobu 5ti sek. ukončíte nastavení odchylky paralelní křivky.

Pokud je teplota místnosti nižší než uvedená hodnota, je doporučeno nastavit vyšší křivku a naopak. Pokračujte zvyšováním,
či snižováním až do požadované teploty.

obr. 12 - Kompenzační křivky

obr.13 - Příklad změny paralelní kompenzační křivky

Pokud je dálkové časové ovládání připojeno ke kotli je teplota upravována dle tabulky 1.
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Tabulka. 1

Úprava tlaku vody v systému

obr. 14 - Nízký tlak  vody v systému

Pokud je nízký tlak v systému obnoven nad danou hodnotu minima, kotel se znovuaktivuje během 120 sek.
ventilačního cyklu indikovaného na displeji symbolem FH.

Úprava teploty topení Úpravu je možné provést skrze menu dálkového ovládání, nebo přes ovládací
panel kotle.

Úpravu je možné provést skrze menu dálkového ovládání, nebo přes ovládací
panel kotle.

Úprava teploty TUV (s možností instalace externího
zásobníku téplé vody)

Změna režimu Léto / Zima
Letní režim je upředňostňován před požadavkem na topení z dálkového ovládání.

Změna režimu Eco / Comfort (s možností instalace externího
zásobníku téplé vody)

Pokud vypnete ohřev TUV na dálkovém ovládání, kotel se automaticky přepne do
ekonomického režimu. V tomto případě je nefunkční tlačítko                     (detail 7 -
obr. 1) na panelu kotle.

Pokud zapnete ohřev TUV na dálkovém ovládání, kotel se automaticky přepne do
komfortního režimu. V tomto případě je možné vybrat z obou režimů tlačítkem
                  (detail 7 - obr. 1) na panelu kotle.

Proměnná teplota El. deska kotle i dálkové ovládání mohou řídit proměnnou teplotu. Avšak z těchto
dvou je upřednostňována el. deska kotle.

Tlak vody v zatopeném systému při studené teplotě musí být průměrně 1.0 bar. Pokud tlak v systému klesne pod danou 
hodnotu minima, el. deska kotle vyhodnotí chybu F37 (obr. 14). Blikáním šipek (detaily 18 a 24 - obr. 1) společně s 
chybovým kódem indikují který z  kotlů tuto chybu vyhodnotil.
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2. Instalace

2.1 Obecné instrukce

2.2 Místo instalace

! Vzduch nazbytný k zapálení kotle je dodáván skrze speciální otvory v horní a spodní části kotle. Proto
se ujistěte, že nic nebrání správnému průchodu vzduchu.

obr. 15 - Přívod vzduchu

INSTALACI KOTLE SMĚJÍ PROVÁDĚT POUZE SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI S PŘÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ, V 
SOULADU SE VŠEMI POKYNY UVEDENÝMI V TÉTO TECHNICKÉ PŘÍRUČCE, PLATNÝMI ZÁKONNÝMI USTANO-
VENÍMI, PŘEDPISY STÁTNÍCH A MÍSTNÍCH NOREM A OBECNĚ PLATNÝMI TECHNICKÝMI PŘEDPISY

ECONCEPT 51 - 101 je vysokoúčinný zdroj tepla navržený pro samostatný či kaskádový provoz. Pokud  je více těchto 
kotlů ECONCEPT 51 - 101 zapojených v kaskádě pomocí instalační sady FERROLI, je nezbytné se řídit pokyny v tomto 
návodu a poté je možné tyto kotle považovat jako jeden zdroj tepla s celkovým součtem hodnot všech kotlů 
zapojených v této kaskádě.

Všechny požadavky daného standardu a regulací se vztahují k tomuto “ekvivalentnímu” tepelnému generátoru s 
celkovou kapacitou a musí být shodné. Na vhodném místě instalace, bezpečnostní zařízení a odvod spalin musí být 
odpovídající celkovému součtu kapacit všech kotlů.

Každý ECONCEPT 51 - 101 je vlastně kompletní a nezávislý generátor tepla vybavený svými vlastními bezpečnostními 
prvky. V případě přehřátí, špatného přísunu vody, nebo v nepřítomnosti cirkulační jednotky (čerpadla) se aktivuje 
ochranné zařízení, které kotel přepne do pohotovostního režimu,  úplně odpojí, nebo zajistí jeho odstavení z provozu.

Instalační instrukce dané následujícími paragrafy se vztahují na samostatné jednotky i na kaskády.

Kotel smí být instalován přímo venku, nebo ve speciální místnosti s venkovní ventilací odpovídající daným regulacím. 
Pokud kotle pracují v kaskádě, je nezbytné přizpůsobit ventilaci velikosti součtu všech kotlů. V místnosti nesmí být 
hořlavé materiály, korozivní plyn, nestále látky a prach. Při umísťování nechte dostatek místa okolo kotle pro běžnou 
údžbu. Ujistěte se, že přední dveře kotle se otevírají bez zadrhávání.
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2.3 Připojení plynu a vody

Připojení vody

Charakteristika vody v systému

Připojení plynu

Ujistěte se, že nainstalujete uzávěr plynu i externě, pro případ odpojení kotle od zdroje plynu bez nutnosti
otevírat dvěře skříně kotle.

Instrukce

Připojení samostatného kotle - obr. 16

Kromě toho se musí zajistit instalace �ltru na vratnou větev topného okruhu, aby 
nečistoty nebo kaly z topného okruhu nemohly ucpat a poškodit kotel.

Instalace �ltru je nutná v případě výměny generátorů ve stávajících topných 
systémech. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené na kotli v případě 
scházejícího nebo nevhodně instalovaného �ltru.

Instalujte tyto přípojky pouze v souladu s instrukcemi uvedenými níže. Vyhotovte připojení vody ke kotli přesně tak, aby 
trubky uvnitř kotle nebyly namáhány. Pro přesné provedení a dlouhou životnost kotle musí být systém osazen trubkami 
odpovídajících rozměrů a zkompletováno pomocí příslušenství, které garantují správný chod a údržbu.

Dodržujte všechna pravidla bezpečnosti a ochrany dané příslušnými předpisy pro zkompletování kotle. Bezpečnostní 
zařízení a uzavírací ventil zapojený v interním hydraulickém okruhu a bezpečnostní jednotky s certi�kací ISPESL jsou 
dostupné na vyžádání. Kotel není dodáván s expanzní nádobou. Její instalaci taktéž musí provést instalatér.

V případě tvrdší vody než 25°Fr se doporučuje použít upravenou vodu pro předejití usazování nečistot v kotli.

Použití upravené vody je nezbytné v případě rozsáhlých systémů nebo častého vpouštění již použité vody do systému. 
Pokud je pak v těchto případech nutné částečné nebo úplně vypustit systém Poté doporučujeme systém opět naplnit 
upravenou vodou.

Připojení plynu musí být provedeno k příslušné přípojce v souladu s platnými normami, pomocí pevné kovové trubky. 
Mezi systém a kotel se instaluje plynový kohout. Zkontrolujte, zda jsou všechny plynové přípojky dokonale těsné. Průtok 
plynoměru musí být dostatečný pro současné použití všech k němu připojených přístrojů. Průměr plynové trubky, která 
vystupuje z kotle, není určující pro volbu průměru trubky mezi přístrojem a plynoměrem; průměr musí být zvolen v 
závislosti na délce trubky a ztrátách zatížení v souladu s platnými normami.

ECONCEPT 51 -101 je  uvnitř vybaven třemi druhy potrubí (plyn, přívod vody a zpátečka) a odvod kondenzátu, který 
umožňuje jak kaskádové připojení, tak zapojení pro samostatný kotel. Potrubí je dimenzováno pro připojení až 5ti 
modulů v sérii. Skříň obsahuje sadu přírub, těsnění a šroubků potřebných pro připojení.

Po určení, na které straně kotle bude přípojka plynu a vody, usaďte trubku na místo 
a připojte přírubu ze sady. Nezapomeňte správně usadit těsnění, které je v sadě.

Připojte trubku Ø40 pro odvod kondenzátu (obr. 31).

Zapojte záslepky dodávané v sadě pomocí speciálních těsnění. 
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Zapojení do kaskády obr. 17

Využití vodní uzávěrky

Na poslední kotel nainstalujte záslepky za pomocí speciálních těsnění (obr. 16 a obr. 17).

Využití přímého odčerpání

Zapojte přívod do zpátečky na posledním kotli (viz obr.18).

Instalace potrubí jednoho kotle s využitím vodní uzávěrky

obr. 16

1 Přívod plynu
2 Přívod vody
3 Zpátečka
4 Odvod kondenzátu

5 Záslepky
6 Připojení
7 Připojovací příruby

1 Přívod plynu
2 Přívod vody
3 Zpátečka
4 Odvod kondenzátu

5 Záslepky
6 Připojení
7 Připojovací příruby
8 Těsnění

Instalace potrubí dvou a více kotlů s využitím vodní uzávěrky

obr. 17

Zapojte první kotel do systému včetně plynových trubek, ale bez záslepek na protilehlé straně.
Na tuto stranu zapojte druhý kotel a ujistěte se, že je správně zapojen odvod kondenzátu.
Vložte těsnění z přiložené sady mezi potrubí obou modulů.
Umístěte šroubky z přiložené sady zevnitř prvního kotle tak, aby prošly skrze první kotel do druhého. 
Přitáhněte matky na šroubech ze vnitřní strany druhého kotle.
Před úplným dotažením matek se ujistěte, že je správně vloženo těsnění a spojte trubky odvodu 
kondenzátu obou kotlů. (viz. obr. 32)
Pevně dotáhněte všechny matky na šroubech a postup opakujte pro zapojení dalšího kotle (max. 5) 
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Instalace potrubí dvou a více kotlů s využitím přímého odčerpání

obr. 18

1 Přívod plynu
2 Přívod vody
3 Zpátečka
4 Odvod kondenzátu
5 Záslepky

6 Strana připojení
7 Potrubí s částí pro připojení
8 Těsnění
9 Připojení přívodu / zpátečky

2.4 Elektrické připojení

Připojení k elektrické síti

Pokojový termostat (volitelný)

Přístroj je elektricky jištěný pouze tehdy, jestliže je správně připojen k účinnému uzemňovacímu systému 
instalovanému v souladu s platnými bezpečnostními normami. Účinnost a vhodnost uzemnění nechte 
zkontrolovat odborníkem; výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybějícím uzemněním 
systému. Ověřte si také, zda elektrický systém odpovídá maximálnímu příkonu přístroje uvedenému na 
typovém štítku kotle.

Přívodní kabel nesmí být nikdy vyměňován uživatelem. V případě poškození kabelu je třeba přístroj 
vypnout a obrátit se výhradně na odborně vyškolené pracovníky. V případě výměny přívodního kabelu 
použijte výhradně kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 s maximálním vnějším průměrem 8 mm.

POZOR: PŘIPOJENÍM 230 V. KE SVORKÁM POKOJOVÉHO TERMOSTATU SE NENÁVRATNĚ POŠKODÍ 
ELEKTRONICKÁ DESKA.

Při připojení dálkového ovládání nebo časového vypínače (timer) nesmí být vedeno napájení těchto 
zařízení z jejich vypínacích kontaktů. Napájení musí být podle typu zařízení.provedeno prostřednictvím 
přímého připojení k síti nebo pomocí baterií.

Kotel je vybaven přívodním kabelem k elektrickému rozvodu typu "Y", bez zástrčky. Připojení k síti je nutné provést 
pomocí pevného připojení a instalovat dvoupólový vypínač s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty, mezi kotel a 
vedení je nutné vložit pojistky max. 3 A. Dodržte polaritu (VEDENÍ: hnědý kabel / NULOVÝ VODIČ: modrý kabel / 
UZEMNĚNÍ: žlutozelený kabel) k přípojkám elektrického vedení. Ve fázi instalace nebo výměny přívodního kabelu musí 
být vodič uzemnění ponechán o 2 cm delší než jiné vodiče.
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Kaskádová řídící jednotka

obr. 19 - Instalace úchytu pro řídící jednotku kaskády

Venkovní sonda (volitelná)

obr. 20 - Tyto místa nejsou doporučena pro instalaci sondy

Kaskádová řídící jednotka (volitelná) může být nainstalována na speciální úchyt “A” (kód - 046014X0). Zahákněte úchyt do 
lišty na vršku kotle (detail “C”)  a upevněte ho ke skříni samořeznými šrouby “B” ze sady balení. Upevněte řídící jednotku k 
úchytu. Pro instrukce připojení elektřiny se řiďte návodem od konkrétní jednotky.

Připojte sondu na příslušné svorky. Maximální povolená délka vodiče propojujícího kotel a venkovní sondou je 50 m. 
Může být použit běžný dvoužilový kabel. Venkovní sonda musí být pokud možno instalována na severní či severový-
chodní stěnu, nebo na stěnu, na níž nejvíce leží hlavní obývací prostor. Sonda nesmí být nikdy brzo ráno vystavena 
slunečním paprskům a všeobecně, podle možností, nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu. pokud je to nutné, 
musí být chráněna. Sonda nesmí být nikdy umístěna poblíž oken, dveří, ventilačních otvorů, komínů a zdrojů tepla, které 
by mohly znehodnotit odečet teploty.
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Přístup k bloku elektrického terminálu

obr. 21 - Přístup k bloku elektrického terminálu

Blok elektrického terminálu je umístěn uvnitř utěsněné krabičky v levém spodním rohu skříně kotle. Vyhotovte el. 
přípojku přesně, jak je uvedeno ve schématu na obr. 39 a protáhněte kabely speciálními průchodkami.
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Připojení elektrické svorkovnice

Elektrická svorkovnice je umístěna uvnitř skříně modulu v levé spodní části.

42      čidlo teploty TUV
72      pokojový termostat
95      třícestný ventyl
130   čerpadlo TUV
138   venkovní čidlo
139   dálkové časové ovládání
298   kaskádové teplotní čidlo
299   vstup ovládání signálem 0-10V
300   kontakt signalizace provozu hořáku (beznapěťový)
301   kontakt signalizace poruch (beznapěťový)
302   vstup dálkového resetu ( 230V)
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1. Propojte jednotlivé moduly podle obr.28.

�g. 28 - Propojení v kaskádě

A Modul 1
B Modul 2

C Modul 3
D Modul 4

2. Připojte všechna zařízení ( svorky 4 -24 ) na svorkovnici modulu 1.
3. Na svorkovnicích zbylých modulů připojte pouze  napájecí napětí, případně kontakty: signál provozu hořáku (300),
       signál poruch (301) a dálkový reset (302)
4. Zaoněte napájení celé kakády
5. Po ukončení FH procedury zkontrolujte správnou funkci kaskády:

Modul 1:  symbol šipka nahoře v levo na displeji
Modul 2:  symbol šipka dole v pravo na displeji
Modul 3:  symbol šipka dole v pravo na displeji
Modul 4:  symbol šipka nahoře v pravo na displeji

V případě nesprávného zobrazení odpojte napájecí napětí a zkontrolujte propojení podle obr.28.

Nastavení:

Všechna nastavení musí být provedena na modulu 1.

Možné poruchy:

Při rozpojení spojení některého z modulů modul 1 hlásí poruchu F 70

Při rozpojení spojení některého z modulů následující modul hlásí poruchu F 71.

Elektrické propojení kotlů v kaskádě
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Příklady zapojení modulů ECONCEPT 51,101:

Legenda ke schématům:

I ISPESL bezpečnostní zařízení
D anuloid
CR          dálkový časový ovladač
CR1  dálkový časový ovladač zóna 1
CR2       dálkový časový ovladač zóna 2
CR3       dálkový časový ovladač zóna 3
CT          chronotermostat
SE          venkovní čidlo
SM         čidlo výstupu kaskády
PR          čerpadlo TV
PS          čerpadlo TUV
SB          čidlo zásobníku TUV
TS          bezpečnostní termostat
PZ         čerpadlo zóny
RZ         zónový regulátor
VD        třícestný ventyl
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2.5 Zapojení odtahu spalin

Důležité

obr. 22

Jednotka typu B32 se vzduchovým odvodem spalin z místnosti a odtahem s ventilátorem musí být zapojeny do jednoho z 
vyprázdňovacích systémů zobrazených níže. Před zahájením instalace zkontrolujte, zda je vše se souladem s předpisy a 
nařízeními. Dále dbejte na polohu ode zdí a střech a na minimální vzdálenosti od oken, zdí, větracích šachet, atd.

Potrubí, kanály, a odtah spalin musí mít odpovídající velikost, tvar a musí odpovídat příslušným vyhláškám a rnařízením. Tyto 
musí být vyrobeny z odpovídajících materiálů. Například spoje musí být vodotěsné. Také musí poskytovat odpovídající body 
na odvodu kondenzátu připojených k sifonu, aby nedošlo k úniku nashromážděné vody do interiéru kotle.

Jednotka je dodávána s dvěma nezávislými Ø80 odtahy spalin pro dva hořáky - jednotka slučovače (obr. 22)
umístěna uvnitř skříně.

Okruh odvodu spalin dvou jednotek je kompletně nezávislý. Při zapojení dvou odtahových sad do jednoho 
potrubí (v případě jednoho kotle, nebo kaskády) je nezbytné nainstalovat ventil proti zpětnému tahu na každou z 
jednotek. Toto je z důvodu předejití anomálií, či nebezpečných stavů. Vždy používejte volitelné sady značky 
FERROLI opatřené speciálním ventilem proti zpětnému tahu pro instalaci uvnitř skříně kotle, kde je chráněn před 
vnějšími vlivy.

Před zapojením odtahu spalin naplňte zásobník kondenzátu (kapitola 2.6 “Odvod kondenzátu”).



19CZ
cod. 3540H230 - 01/2008 (Rev. 00)

Zapojení nezávislým potrubím

Tabulka 2 - Max. délka dělených trubek

Tabulka 3 - Příslušenství

Přímé propojení Ø 80 kód 041013X0

obr. 23

Dělené trubky

Pro každou hořákovou jednotku

Max. přípustná délka 20 m eq

      Ztráty v m eq

   Odvod spalin

Vertikální Horizontální

0.26.1W38AMWK1F/Mm1

OHYB 8.1W56AMWK1F/M°54

0.2W10AMWK1F/M°09

VÝBĚR TRUBKY S testovací zásuvkou

Dělený Vzduch / Spaliny - Ø 80 / Ø 80

Spaliny na stěně s ochranou proti větru

3.0W07AMWK1

KONCOVKA 0.5A68AMWK1

KOMÍN 0.5U48AMWK1

Oddělené Ø80 vývody mohou být zapojeny přímo k jednotce. Vložte těsnění 1KWMA84A na trubku Ø80 a 
přiložte ji k horní stěně skříně kotle.

Před začátkem instalace zkontrolujte pomocí jednoduchého výpočtu, zda není překročena maximální 
povolená délka:

1. Stanovte úplné schéma systému zdvojených komínů včetně příslušenství a koncovek výstupu.
2. Zjistěte a dle tabulky 3 stanovte ztráty v ekvivalentních metrech u každého dílu podle umístění instalace.
3. Zkontrolujte, zda je celková vypočítaná ztráta nižší nebo se rovná maximální přípustné délce v tabulce 2.

Každý samostatný kotel může být připojen přímo k sadě koncovek 041013X0 jak je zobrazeno na obr. 23.

Každá sada se skládá z Ø 80 koncovky s mřížkou, těsněním a centrovacím kroužkem. Na modelech ECONCEPT 
101/101i se používají dvě sady na jeden kotel a na modelech ECONCEPT 51 / 51i pouze jedna sada.
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Připojení s potrubím

Příklady instalace

obr.24 - Instalace jednoho kotle

obr. 25 - Instalace 5ti modulů

Kapacita vytápění Potrubí Sestava slučovače Rozšiřující KIT Prodloužení

1000 mm

90° koleno
pro potrubí

Až do 150 kW 125 mm 041008X0 041020X0 041017X0 041014X0

150 - 300 kW 160 mm 041009X0 041011X0 041018X0 041015X0

300 - 500 kW 200 mm 041010X0 041012X0 041019X0 041016X0

Pro venkovní instalaci dbejte na perfektní utěsnění okolo horní části skříně kotle pro předejití 
poškození deštěm a jinými vnějšími vlivy.

Pro připojení jednoho, nebo více modulů do jednoho odtahu se doporučuje použít speciální potrubí uvedené v 
tabulce. Volba průměru musí být odpovídající celkovému výkonu kotle s ohledem na uvedenou tabulku. Použijte 
dodávanou sadu pro každý z kotlů a odpovídající množství nástavců.

Dodávané sady mají speciální příslušenství pro připojení také k modulům ECONCEPT 51 / 51i. Kolena 90° a jiné 
potrubí jsou také umožněna k zapojení odtahu spalin.
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Instalace:

obr. 26

A Vložte na každý ventil samec / samice o Ø 100 v sekci trubek “1” s kontrolou odvodu spalin a odpovídající těsnění
“2” z vnější strany kotle.

B Vsuňte trubku do skříně kotle tak, aby odpovídala daným rozměrům “B” obr. 26
C Otevřete skříň kotle a nainstalujte ventil proti zpětnému tahu “3” na každý z odtahů spalin Ø 80mm.

obr. 27

D Ujistěte se, že jsou těsnění správně umístěna.
E Prodlužte nastavitelnou trubku Ø 100mm na každém ventilu, dokud úplně nedosedne na přírubu a

poté dotáhněte škoubek “4”..
F Opakujte výše uvedené kroky pro každý z kotlů.
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obr. 28

G

H

obr. 29

L

M

N

Upevněte konzole potrubí  “5” pomocí děr na vrchní části kotle. Upevněte uzávěrky 
“6” do úchytu na první přírubě.
Spojte dohromady všechno potrubí, což musí být provedeno na podlaze předtím, 
než se celek umístí na kotel.

Po umístění potrubí do konzolí, instalujte 90° koleno samec / samice “8” na 45° 
příruby trubek “7” na potrubí. Při instalaci na kotel ECONCEPT 51 / 51i 
používejte pouze 90° kolena a krytky obsažené v první sadě.

Umístěte zkompletované potrubí na konzole a postupně nasuňte všechny příruby 
na předem připravené trubky.
Upravte výšku konzolí aby sklon potrubí byl 5mm (obr. 25) pro každý modul. 
Zkontrolujte správné osazení celého kompletu a těsnění. Opatřete potrubí externím 
těsnícím přípravkem. Dotáhněte všechny zbylé šrouby na konzolích.

Umístěte uzávěr “9”. Umístěte uzávěrku kondenzátu “10” a upněte do 
speciální konzole “6” upevněné v bodu “G”. Připojte uzávěrku na místo 
shromažďování kondenzátu. 
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2.6 Odvod kondenzátu

obr. 30 - Plnění uzávěrky

Připojení odvodu kondenzátu pomocí jednoho generátoru

obr. 31 - Odvod kondenzátu pomocí jednoho generátoru

A Umístěte trubku Ø40 (není součástí) na stranu generátoru.
B Nasuňte trubku 2 směrem šipky minimálně 2-3 cm až do nasunutí na trubku 1.

Kotel je opatřen interní uzávěrkou odvodu kondenzátu do interního osazení kondenzačního 
potrubí. Před instalací odtahu spalin otevřete skříň kotle a naplňte uzávěrku cca. 0,5l (obr. 30).
A a B pro model ECONCEPT 101 / 101i a pouze A u modelu ECONCEPT 51 / 51i.
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Připojení odvodu kondenzátu pro dva a více kotlů

obr. 32 - Odvod kondenzátu pro dva a více kotlů

A      Umístěte trubku Ø40 (není součástí) na stranu generátoru.
B      Nasuňte trubku 2 směrem šipky minimálně 2-3 cm až do nasunutí na trubku 1.
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3. Servis a údržba

3.1 Nastavení

Změna napájecího plynu

1. Pomocí speciálního klíče otevřete skříň kotle.
2. Uvolněte držák plynového ventilu “A” .
3. Povolte tři pojistné šrouby  “B” a odejměte plynový ventil “C” 
4. Nahraďte plynový ventil  “D” do pozice na těsnění “E” , tím, které je přiloženo v sadě pro změnu paliva . Zkompletujte

a překontrolujte dotažení šroubů.
5. Opakujte kroky, 3 a 4 pro spodní jednotku kotle (model ECONCEPT 101 / 101i)
6. Použijte štítek, který je přiložen v sadě a nalepte ho poblíž štítku se speci�kacemi.
7.

obr. 33 - Změna plynu

Všechny postupy regulace, přestavby, uvedení do provozu a dále popsané údržby smějí provádět pouze odborně vyškolení 
pracovníci s příslušnou kvali�kací (splňující odborné technické požadavky podle platné normy) jako jsou pracovníci místní 
servisní technické zákaznické podpory.

FERROLI odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nevhodnou 
opravou přístrojů nekvali�kovanými a neautorizovanými pracovníky.

Přístroje mohou fungovat na zemní plyn, nebo na LPG a použití jednoho nebo druhého plynu se nastavuje již při výrobě a 
je jasně uvedeno na obalu a na typovém štítku s technickými údaji, umístěném na kotli. Pokud je nutné používat přístroj na 
jiný, než je již nastavený plyn, je třeba si obstarat příslušnou soupravu k přestavbě a postupovat následujícím způsobem:

Pomocí měřáku spalin připojeném k odvodu spalin kotle se ujistěte, že obsah CO2 ve spalinách kotle při maximálním 
a minimálním výkonu souhlasí s hodnotami uvedenými v tabulce podle typu plynu.
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Aktivace testovacího režimu

Stiskněte tlačítka vytápění (               detaily 3 a 4 - obr. 1) současně po dobu 5ti sek. pro aktivaci testovacího režimu.
Kotel se spustí na maximální výkon.

Symbol vytápění (detail 13 - obr. 1) a symbol TUV (detail 9 - obr. 1) blikají na displeji a současně se zobrazuje i výkon
ohřevu.

obr. 34 - Testovací reřim (výkon ohřevu = 100%)

Pro deaktivaci opakujte proces jako pro aktivaci.

Testovací režim se v jakémkoliv případě sám vypne po 15ti minutách.

Pouze model ECONCEPT 101/101i

V testovacím režimu, stiskněte tlačítko (detail 7 - obr. 1) pro zobrazení následujících informací:

Horní jednotka zapnuta; spodní jednotka vypnuta.
Horní jednotka vypnuta; spodní jednotka zapnuta.
Horní jednotka zapnuta; spodní jednotka zapnuta.

Úprava teploty topení

Pro úptavu teploty topení přepněte kotel do testovacího režimu (sekce3.1).

Stiskněte tlačítka (detaily 3 a 4 - obr. 1) pro zvýšení, nebo snížení výkonu ohřevu (min. = 00 - max. = 100

Stiskněte tlačítko (detail 8 - obr. 1) po dobu 5ti sek.; max. výkon ohřevu zůstane na daných hodnotách. Ukončete
testovací režim (sekce. 3.1).

3.2 Uvedení do provozu

Před zapálením kotle

Kontroly, které se mají provést při prvním zapálení a po všech úkonech údržby, které zahrnovaly odpojení 
od systémů nebo zásah do bezpečnostních zařízení nebo částí kotle:

Otevřete případné uzavírací ventily mezi kotlem a systémy.
Pomocí mýdlového roztoku pečlivě ověřte těsnost plynového systému a vyhledejte případ-
ná místa úniku na spojích.
Naplňte vodovodní systém a otevřením odvzdušňovacího ventilu umístěného na kotli a 
případných odvzdušňovacích
ventilů na systému zcela odvzdušněte kotel a systém .
Naplňte vypouštěcí sifon kondenzátu a zkontrolujte správné spojení se zařízením na 
zpracování kondenzátu.
Zkontrolujte, zda nedochází ke ztrátám vody v systému, v okruzích užitkové vody, ve 
spojeních nebo v kotli.
Zkontrolujte přesné připojení elektrického systému a funkčnost uzemnění
Zkontrolujte, zda hodnota tlaku plynu pro vytápění odpovídá požadované hodnotě
Zkontrolujte, zda v bezprostřední blízkosti nejsou hořlavé kapaliny nebo materiály



27CZ
cod. 3540H230 - 01/2008 (Rev. 00)

Kontroly během chodu

3.3 Údržba

Pravidelná kontrola

Zapněte přístroj podle popisu v sek. 1.3.
Zkontrolujte těsnění okruhu paliva a vodních systémů.
Zkontrolujte účinnost komína a potrubí vzduch-spaliny během chodu kotle.
Zkontrolujte správné utěsnění a funkčnost sifonu a zařízení na zpracování kondenzátu.
Zkontrolujte, zda voda správně cirkuluje mezi kotlem a systémy.
Přesvědčte se, že plynový ventil správně moduluje jak ve fázi vytápění, tak i ve fázi výroby užitkové vody.
Zapínáním a vypínáním pomocí pokojového termostatu nebo dálkového ovládání zkontrolujte dobré zapalování kotle.
Pomocí analyzátoru spalin, připojeného k výstupu spalin z kotle, zkontrolovat, zda při provozu kotle za maximálního a 
minimálního výkonu odpovídá hladina CO2 ve spalinách hodnotám v technických tabulkách pro příslušný typ plynu.
Ověřte si, že spotřeba paliva uvedená na plynoměru odpovídá spotřebě uvedené v tabulce s technickými údaji v sek. 4.4.
Zkontrolujte správné programování parametrů a proveďte případné vlastní úpravy (kompenzační křivka, výkon, teploty 
apod.).

Řídící a bezpečnostní zařízení (plynový ventil, měřič průtoku, termostaty apod.) musí správně fungovat.
Okruh odvodu spalin musí být dokonale účinný.
Uzavřená komora musí dokonale těsnit
Potrubí a koncovky vzduch-spaliny nesmí být ucpané a nesmí v nich docházet ke ztrátám
Systém vypouštění kondenzátu musí být účinný a nesmí v něm docházet k únikům, ani nesmí mít překážky v 
průtoku.
Hořák a výměník tepla musí být čisté a bez usazenin. Při případném čištění nepoužívejte chemické prostředky ani
ocelové kartáče.
Na elektrodě nesmí být usazeniny a musí být správně usazená.
Plynový a vodovodní systém musí být utěsněné.
Tlak vody ve studeném systému musí být asi 1 bar; pokud tomu tak není, uveďte jej opět do této hodnoty.
Oběhové čerpadlo nesmí být zablokované.
Expanzní nádoba musí být natlakovaná.
Průtok a tlak plynu musí odpovídat hodnotám uvedeným v příslušných tabulkách

K zajištění dlouhodobého správného chodu přístroje je nutné, aby kvali�kovaný pracovník provedl jednou ročně 
následující kontroly:

Plášť, ovládací desku a vnější viditelné plochy můžete v případě potřeby čistit měkkým vlhkým hadříkem, 
případně namočeným do mýdlové vody. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla.
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3.4 Řešení problémů

Diagnostika

Tabulka. 4 - Seznam chyb

Kód
chyby

Chyba Možná přícina Možná oprava

A01 Neúspěšné zapálení hořáku

Nedostatek plynu
Zkontrolujte, zda je přívod plynu ke kotli v pořádku a
z trubek je odstraněn vzduch

Porucha zapalovací elektrody
Zkontrolujte kabeláž elektrody, její správné umístění
a nepřítomnost usazenin

Vadný plynový ventil Zkontrolujte a vyměňte plynový ventil

Nedostatečný tlak plynu Zkontrolujte tlak plynu v síti

Zkontrolovat a případně vyměnit sifonUcpaný sifon

A02 Plamen u vypnutého hořáku
Porucha detekční elektrody

Porucha desky Zkontrolujte desku

Zkontrolujte kabeláž detekční elektrody

A03
Zásah bezpečnostního
termostatu

Čidlo náběhu není aktivní
Zkontrolujte správnou pozici a funkci čidla

Zkontrolujte čerpadlo, by-pass a ventily v zařízení

Odvzdušnit okruh

Nefungující cirkulace systému

Zavzdušněný okruh

A04 Presostat odvodu spalin
Chyba F07 generována 3 krát za
posledních 24 hodin

Reference chyby F07

A05 Porucha ventilátoru
Chyba F15 generována za 1 hodinu
(opakovaně)

Reference chyby F15

A06

Žádný plamen po
zapalovacím procesu
(6 krát během 4 minut)

Chyba elektrody
Zkontrolujte popř. vyměňte elektrodu

Nestabilní plamen

Špatné seřízení plamene

Zanesené odtahy vzduchu/plynu
Odstranit zanesení komína, odtahů spalin, vstupu
vzduchu a koncovek

F07 Vysoká teplota spalin

Špatně nadimenzovaný odtah Zkontrolujte dimenzování odtahu a těsnost systému

Poloha senzoru spalin Zkontrolujte polohu čidla, popř. výměnu

F10 Porucha čidla náběhového
okruhu 1

Poškozené čidlo

Zkontrolujte kabeláž, popř. vyměňte čidlo

Zkontrolujte kabeláž, popř. vyměňte čidlo

Zkontrolujte kabeláž, popř. vyměňte čidlo

Zkrat kabeláže

Přerušená kabeláž

Poškozené čidlo

Zkrat kabeláže

Přerušená kabeláž

Poškozené čidlo

Zkrat kabeláže

Přerušená kabeláž

F11 Porucha čidla zpátečky

F13 Porucha čidla odvodu
spalin

Kotel je vybaven pokročilou funkcí autodiagnostiky. V případě chyby bliká na displeji symbol chyby 
(detail 20 - obr. 1) spolu s kódem chyby. Společné blikání šipek (detaily 18 a 24 obr. 1) s kódem chyby 
zobrazuje, která jednotka ji vyhodnotila.

Jsou zde chyby, ketré způsobí trvalé odstavení kotle (oznašené písmenem “A“): Pro obnovení chodu 
kotle stiskněte tlačítko reset na 1 sek. Pokud kotel nezahájí běžný provoz je nezbytné prvně odstranit 
chybu.

Ostatní chyby označené písmenem “F“ způsobují dočasné odstavení kotle a restartuje se ihned po 
dosažení rozsahu běžných hodnot.

Zkontrolujte hořák

Zkontrolovat seřízení minimálního výkonu

Ucpaný sifon Zkontrolovat a případně vyčistit sifon
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F14 Porucha čidla užitkového
okruhu 2

Poškozený senzor

Zkontrolujte kabeláž, popř. vyměňte čidloZkrat kabeláže

Přerušená kabeláž

F15 Chyba ventilátoru

Není napájení

Přerušení snímače otáček

Poškozený ventilátor

F34 Napájení pod 170V Chyba el. zdroje

F35 Vadná frekvence napájení

F37
Nesprávný tlak v systému

Nízký tlak vody

Poškozené čidlo tlaku vody Zkontrolujte čidlo

F39 Porucha čidla venkovní
teploty

Poškozené čidlo, nebo ve zkratu Zkontrolujte kabely a senzor

Sensor odpojen v důsledku
aktivace proměnné teploty Připojte sondu a nebo vypněte proměnnou teplotu

A41 Pozice senzoru Senzor odpojen od trubky Zkontrolujte správnou polohu a připojení
čidla teploty

F42 Porucha teplotního čidla

A62
Chybná komunikace mezi el.
deskou a plynovým ventilem

Ovládání není zapojeno

Vadný ventil

Kód
chyby

Chyba Možná příčina Možná oprava

Zkontrolujte kabeláž 3 pólového konektoru

Zkontrolujte kabeláž 5ti pólového konektoru

Zkontrolujte ventilátor

Zkontrolujte napájení kotle

Chyba el. zdroje Zkontrolujte napájení kotle

Doplňte vodu

Poškozené teplotní čidlo Vyměňte teplotí čidlo

Vyměňte ventil

Připojte ovládání plynového ventilu
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4. Technická data a charakteristika

4.1 Rozměry a připojení 

obr. 35 - Rozměry a připojení

A Model ECONCEPT 51/51i
B Model ECONCEPT 101/101i
1 = Přívod plynu
2 = Přívod vody

3 = Zpátečka
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4.2 Základní komponenty

obr. 36 - Obecný přehled

A Model ECONCEPT 51/51i
B Model ECONCEPT 101/101i
7 Přívod plynu
10 Přívod vody
11 Zpátečka
16 Ventilátor
19 Spalovací komora
22 Hořák
32 Čerpadlo
36 Automatické odvětrávání
44 Plynový ventil
82 Elektroda
114 Presostat čerpadla
154 Odvod kondenzátu
161 Kondenzační tepelný výměník
179 Zpětný ventil
186 Čidlo zpátečky
188 Zapalovací elektroda

193 Sifon
196 Nádobka kondenzátu
252 Třícestný vypouštěcí a uzavírací ventil
253 Uzavírací kohout 
278 Dvojité čidlo (Bezpečnost + Vytápění)
C Řídící jednotka kaskády (volitelná)
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4.3 Schéma okruhu vody

�g. 37 - Plumbing circuit

A Schéma okruhu vody ECONCEPT 51/51i
B Schéma okruhu vody ECONCEPT 101/101i
7 Přívod plynu
10 Přívod vody
11 Zpátečka
16 Ventilátor
32 Čerpadlo
44 Plynový ventil
154 Odvod kondenzátu
161 Tepelný výměník kondenzátu
186 Čidlo zpátečky
193 Sifon
252 Třícestný vypouštěcí a uzavírací
253 Uzavírací kohout
278 Dvojité čidlo (Bezpečnost + Vytápění)
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4.4 Technická data

V pravém sloupci je uvedena zkratka použitá na typovém štítku s technickými údaji.

Údaj Jednotka ECONCEPT 51/51i ECONCEPT 101/101i

)Q(6.998.94Wk

)Q(2.112.11Wk

)P(6.798.84Wk

)P(0.110.11Wk

0.6010.35Wk

0.210.21Wk

0202rabm

Max. odběr plynu G20 m3/h 45.0172.5

m3/h 91.191.1

7373rabm

8.79.3h/gk

88.088.0h/gk

-

)xON(55-

CO 2 %)02G(.xam 99

CO 2 %)02G(.nim 5.85.8

CO 2 %)13G(.xam 5.015.01

CO 2 %)13G(.nim 5.95.9

)SMP(66rab

8.08.0rab

)xamt(5959C°

8.2101sertil

D5XD5XPI

zH05/V032zH05/V032zH/V

083091W

051421gk

B 23

PIN CE 0461BS0878

Max. tepelný výkon

Min. tepelný výkon

Max. tepelný výkon topení (80°C - 60°C)

Min. tepelný výkon topení (80°C - 60°C)

Max. tepelný výkon topení 50°C - 30°C)

Min. tepelný výkon topení (50°C - 30°C)

Tryska hořáku G20

Max. odběr plynu G20

Tlak přívodu plynu G31

Max. průtok plynu G31

Min. průtok plynu G31

Třída účinnosti podle směrnice 92/42 EHS

Třída emisí NOx

Max. provozní tlak v topném okruhu

Min. provozní tlak v topném okruhu

Max. teplota topení

Objem vody v topném okruhu

Stupeň ochrany

Napájecí napětí

Elektrický příkon

Hmotnost prázdného zařízení

Typ přístroje
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4.5 Schéma

Diagram tlakových ztrát kotle

obr. 38

A Ztráta tlaku kotle
1 - 2 - 3 Rychlost čerpadla
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4.6 Elektrické schéma

obr. 39 - El. schéma

A Jen model ECONCEPT 101/101i
16 Ventilátor
32 Čerpadlo
42 Čidlo teploty TUV
44 Plynový ventil
72 Pokojový termostat
81 Zapalovací elektroda
82 Detekční elektroda
95 Usměrňovací ventil
98 Přepínač
114 Presostat

138 Venkovní sonda
139 Dálkový časový ovladač
186 Čidlo zpátečky
191 Čidlo teploty odtahu spalin
278 Dvojitý senzor (Bezpečnost + Vytápění)
298 Kaskádové teplotní čidlo
299 Přívod 0-10 Vdc
300 Zapálení po sepnutí (bez napájení)
301 Chybový spínač (bez napájení)
302 Vzdálený reset (230V)

Důležité: Před zapojením pokojového termostatu rozpojte můstek na bloku terminálu.
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Prosím zadejte první 4 číslice výrobního čísla z typového štítku kotle pro zaznamenání BENCHMARK No.
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