NÁVOD K OBSLUZE
A MONTÁŽI

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE

DLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být
provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy
spotřebičů HERMANN a vlastní servisní průkaz s oprávněním na provádění záručních oprav
vydaný dovozcem.
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1. Upozornění a bezpečnost
a) Tento „Návod k použití“ je určen přímo uživatelům: pro dodržování bezpečnosti a udržování

znalostí o zařízení. V případě poškození brožury si vyžádejte jiný výtisk u svého prodejce,nebo
servisního technika.
b) Instalace kotle a jakýkoli servisní zásah musejí být prováděny pouze oprávněným servisním
technikem .
c) Tento kotel musí být použit k účelu, ke kterému byl zkonstruován. Je vyloučena jakákoli
odpovědnost výrobce za škody , závady nebo věci způsobené chybami při instalaci, regulaci, špatné
údržbě a špatným vlastním užíváním.
d) Po vybalení se ujistěte o kompletnosti zařízení. V případě, nebude-li obsah odpovídat, obraťte se
na prodejce od kterého jste zařízení koupili.
e) Vývod bezpečnostního ventilu musí být napojen tak, aby při jeho otevření nedošlo k poranění
obsluhy. Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené zásahem bezpečnostního ventilu.
f) Je nutné, během instalace, informovat uživatele, že:
 v případě úniku vody musí uzavřít uzávěry nainstalované pod zařízením a okamžitě kontaktovat
servisního pracovníka .
 Je nutno periodicky kontrolovat, zda kotel nesignalizuje nějakou závadu. V případě nutnosti je
třeba povolat servisního technika.
 Před započetím prací,které mohou mít za následek změnu prostředí ( práce s hořlavými nátěrovými
hmotami,čištění materiálu technickým benzinem nebo jinými hořlavinami atd.) je vždy
bezpodmínečně nutné spotřebič vypnou a přerušit přívod el.energie a plynu.
 V případě neužívání kotle delší čas doporučujeme povolat servisního technika, který provede
alespoň následující operace:
 umístí hlavní vypínač zařízení a celkový vypínač do pozice „vypnuto“
 uzavře kohout plynu a vody v tepelném zařízení pro okruh vytápění
 odpojí topné zařízení v případě nebezpečí zámrzu.
 Údržba na zařízení musí být prováděna alespoň 1 x za rok, doporučujeme vytvoření
programu kontrol s oprávněným servisním technikem.
Pro bezpečnost je dobré si pamatovat, že:

A) Je zakázáno nechat obsluhovat kotel dětmi a osobami nezpůsobilými.
B) Je zakázáno zapínat elektrické vypínače a zařízení, pokud je cítit pach

plynu nebo spalování.
V tomto případě otevřete dveře a okna, uzavřete přívod plynu, okamžitě přivolat oprávněného
servisního technika.
C) Je zakázáno dotýkat se kotle bosí nebo máte-li mokré či vlhké některé části těla.
D) Je zakázané jakékoli čištění, pokud jste neodpojili kotel od sítě s el. napájení hl. vypínačem, a
vypínač na ovládacím panelu neumístili do pozice „vypnuto“.
E) Je zakázáno upravovat nebo regulovat bezpečnostní zařízení.
F) Je zakázáno tahat, kroutit a trhat kabely vycházející z kotle i v případě odpojení od sítě.
G) Je zakázáno ucpávat nebo omezovat velikosti vzdušných instalačních otvorů. Tyto jsou nezbytně
nutné pro správné spalování.
H) Je zakázáno pokládat předměty z hořlavých hmot do vzdálenosti 100 mm od spotřebiče
I) Je zakázáno ponechat dětem na hraní části, do kterých byl kotel zabalen,obal je nutné odvést do
sběrných surovin, ostatní balící materiál do sběrných kontejnerů
J) Celé zařízení po ukončení činnosti odprodejte do sběrných surovin !
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2.POPIS ZAŘÍZENÍ
2.1.
Popis
HERMANN – SPAZIOZERO PLUS 24 SE, 30 SE je nástěnný kotel typu B22, C12, C32,
C42, C52, C62 a C82 určený pro vytápění se zabudovaným třícestným ventilem pro ohřev
teplé užitkové vody v nepřímotopném zásobníku.Zařízení typu C je možno instalovat do
prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, odtah spalin musí splňovat TPG 800 01. Umístění
spotřebiče musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a nařízeními.
Základní technická charakteristika zařízení je:

 deska s mikroprocesorem kontrolující

 světelná signalizace zapnutí kotle
 elektronická autodiagnostika
 kontrola mikroprocesorem nepřetržité

vstupy, výstupy a řízení hlášení závad

 elektronická modulace plamene topení a























ohřevu TUV
elektronické zapalování s kontrolou a
ionizací plamene
automatické pomalé zapalování
stabilizátor tlaku směšovače plynu
max. výkon vytápění s regulací
min. výkon vytápění s regulací
tlačítko RESET - odblokování hlášení
závad
sonda NTC pro kontrolu teploty
topného okruhu
sonda NTC snímající teplotu TUV
oběhové čerpadlo
automatický by-pass pro obvod
vytápění
třícestný elektrický ventil
elektrický modulační ventil užitkové
vody
měřič průtoku užitkové vody
expanzní nádoba na 8 litrů
elektromagnetický dopouštěcí ventil
okruhu vytápění
kontrolní tlakoměr tlaku vody vytápění
teploměr
ovládání kotle dálkovým ovládačem
čidlo vnitřní teploty
možnost připojení čidla vnější teploty
vestavěná ekvitermní regulace
manostat odtahu spalin, který kontroluje
správnou funkci odtahu spalin










funkce sondy NTC
zařízení proti zablokování oběhového
čerpadla, které se aktivuje po
24
hodinách klidu na dobu 1 minuty
zařízení proti zablokování třícestného
ventilu, které se aktivuje po
24
hodinách klidu na dobu 1 minuty
systém proti zamrznutí spotřebiče, který
se aktivuje při poklesu teploty topné
vody na +5°C
elektrický ventil s dvojitým uzávěrem ,
který ovládá hořák
kontrolní zařízení plamene, které
v případě zhasnutí plamene uzavře
vstup plynu do hořáku
tlakový diferenční ventil, který funguje
na
plynovém
ventilu
v případě
nedostatku vody nebo nežádoucího
průtoku
havarijní
bezpečnostní
termostat
s automatickým spínáním , který
kontroluje vyhřívaní zařízení, zajišťující
perfektní bezpečnost celého zařízení
(odblokování
je
prováděno
prostřednictvím spínače OFF-RESET )
zobrazení průtočného množství TUV
zobrazení výkonu hořáku v %

 pojistný ventil s otvíracím přetlakem 3
bary na okruhu vytápění
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2.2.Doplňky na vyžádání
 připojovací armatury, pozinkovaný ochranný box
2.3.

Schéma plynového kotle
UPOZORNĚNÍ : Toto schéma je pouze informativní, skutečná hydraulická připojení je nutno
provádět dle nákresu připojovací šablony str.10
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13. kryt spalovací komory
14. manostat
15. ventilátor
16. komora odtahu spalin
17. primární výměník
18. hořák
19. 3 cestný ventil
20. průtokoměr
21. regulace průtoku TUV
22. výměník ohřevu TUV
23. expansní nádoba
24. plynový ventil

1. automatický BY-PASS
2. dopouštěcí ventil elektromag.
3. NTC čidlo ohřevu TUV
4. vypouštěcí ventil
5. manometr
6. pojistný ventil
7. oběhové čerpadlo
8. spínač nedostatku vody
9. NTC čidlo topné vody
10. havarijní termostat
11. odvzduš. Ventil
12. hořáková komora

2.4.KOMPONENETY KOTLE:
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22
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18
19

16
17

14 12
15 13

manostat
havarijní termostat
ventilátor
spalovací komora
komora odtahu spalin
zapalovací elektroda
kontrolní elektroda
zapalování
spínač nedostatku vody
NTC čidlo TUV
plynový ventil
systém proti zamrznutí
sonda NTC
hořák
zapalovací elektroda

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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odvzdušňovací ventil
primární výměník
automatický odvzduš. ventil
komora odtahu spalin
pojistný ventil
kryt elektronické desky
oběhové čerpadlo
venkovní sonda
výměník ohřevu TUV
hořák
odvzduš. Ventil
výměník ohřevu ÚT
expansní nádoba

2.4.1..
Rozměry :

550
218

1140

332

250

7

82

168

Post.

Ant.
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2.5. TECHNICKÁ DATA
typ kotle

24SE

30 SE

Maximální výkon
kW
23.6
30
Minimální výkon
kW
9.0
11,5
Elektrický příkon – kotel
W
170
200
Kategorie kotle
II2H3p
II2H3p
Napětí
V-Hz
230-50
230-50
Stupeň elektrického krytí
IPX4D
IPX4D
Vytápění
Maximální tlak topné vody
bar
3
3
0
Maximální teplota topné vody
C
85
85
0
Nastavitelná teplota topné vody
C
30 ÷ 80
30 ÷ 80
Viz
diagram
Viz
diagram
Maximální přetlak oběhového čerpadla
mbar
Minimální průtok topné vady
l/hod
500
500
Expansní nádoba
l
8
8
Tlak expansní nádoby
bar
1
1
Ohřev TUV
Maximální tlak užitkové vody
bar
6
6
Minimální průtok užitkové vody
bar
2 / 1.5
2 / 1.5
(ON /OFF měřiče průtoku)
Rozsah nastavení teploty
°C
30 ÷ 55
30 ÷ 55
Minimální tlak užitkové vody
l/min
0.5
0.5
Průtok při ∆t 25°C
l/min
13.7
17.2
Tlak plynu na vstupu do spotřebiče
Tlak zemního plynu (G20)
mbar
18
18
Tlak propanu (G31)
mbar
37
37
Hydraulická připojení
Vstup a výstup topné vody
¾“
¾“
Vstup a výstup užitkové vody
½“
½“
Vstup plynu
¾“
¾“
Rozměry kotle
Výška
mm
1140
1140
Šířka
mm
550
550
Hloubka
mm
250
250
Váha
kg
34.5
35
Odkouření
Průměr odkouření
mm
100/60
100/60
Souosý odtah spalin – horizontální
m
1÷4
1÷3
Souosý odtah spalin – vertikální
m
1÷5
1÷4
Rozdvojený odtah spalin a přívod vzduchu
mm
80
80
1 ÷ 20
1÷9
Délka odtahu spalin 80mm (B22)
m
Délka rozdvojeného odtahu spalin vzduch/spaliny m
2 ÷ 14
2 ÷ 10
(odtah 13) (odtah 7)
Třída NOx
3
3
Nox
mg/kWh
128
131
CO při max. výkonu
ppm
19
24
Spotřeba plynu
Maximální výkon – zemní plyn G20
m3/h
2,7
3.38
Minimální výkon – zemní plyn G20
m3/h
1.0
1.4
Maximální výkon – propan G31
kg/h
2
2.52
Minimální výkon – propan G31
kg/h
0,83
1.04
Účinnost při max.výkonu
%
93..2
93.7
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3.INSTALACE
3.1.
Předpisy a směrnice
Zákon č.22/1997 Sb. Ve znění zákona č.71/2000 sb. O technických požadavcích na výrobky
Nařízení vlády č.177/1997 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných
paliv
Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou s platným oprávněním na provádění
instalací a oprav plynových spotřebičů .Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných
předpisů.
a) k otopné soustavě
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění , projektování a montáž
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV
ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním přetlakem páry
do 0.6 MPa
b) k plynovému rozvodu
ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak
max.5 bar.
ČSN 38 6413 – Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem
ČSN 07 0703 – Plynové kotelny
ČSN 38 6460 – Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách
ČSN 38 6405 – Plynová zařízení.Zásady provozu.
Zákon č.222/94 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické inspekci
c) k elektrické síti
ČSN 33 2180 – Projektování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení-Část 3 : Stanovení
základních charakteristik
ČSN 33 2000-7-701 – Umístění spotřebičů v prostorách s vanou nebo sprchou
ČSN EN 50165 – Elektrická výbava topných zařízení pro použití v domácnostech
apod.Bezpečnostní požadavky
ČSN 60335 – Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.
ČSN 33 2350 – Předpisy pro elektrická zařízení ve stížených klimatických podmínkách.
ČSN 34 0350 – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení
d) na komín
ČSN 73 4210 – Provádění komínů a kouřovodů, a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 06 1610 – Části kouřovodů domácích spotřebičů.
e) požární předpisy
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost spotřebičů a zdrojů tepla
ČSN 73 0823 – Požárně-technické vlastnosti hmot.Stupně hořlavosti stavebních hmot.
f) k soustavě pro ohřev TUV
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV
ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody
ČSN 83 0616 – Jakost teplé užitkové vody
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3.2.Instalace ochranné skříně pro plynový kotel :
Plynový kotel SPAZIOZERO je sestaven ze dvou následujících částí:
1) ochranná pozinkovaná skříň pro zabudování do zdiva
2) vlastní plynový spotřebič
Při instalaci celého spotřebiče je nutné nejprve nainstalovat do zdiva ochrannou pozinkovanou
skříň a následně do této skříně instalovat vlastní plynový spotřebič.
Při instalaci je nutné řádně promyslet na kterou stranu bude proveden vývod odtahu spalin
společně s přívodem spalovacího vzduchu.Pro odtahy spalin jsou provedeny ve skříni
perforované otvory o rozměrech pro souosé potrubí o průměru 100 mm a nebo pro rozdvojené
potrubí odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu o průměru 80 mm.
Pro připojení potrubí od topného systému, přívod a vývod užitkové vody, plynovodního
potrubí jsou ve spodní části pozinkované skříně provedeny otvory, do kterých se při
provádění jednotlivých instalací připojí patřičné potrubí.Zejména při této části instalace je
nutné dávat velký pozor, aby bylo přesně připojeno jednotlivé potrubí.
Pro instalaci ochranné skříně do zdiva postupujte dle následujících pokynů:

OBR.1 Podle hloubky zdiva vytvořte
niku o rozměrech plechové skříně, tak
aby ji bylo možné instalovat do této
niky.Pod nikou je nutné nechat otvor
pro
instalaci
potrubí
a
elektroinstalace.Pro uchycení skříně
do zdiva slouží 4 výklopné příchytky
(P) na bocích.

1

72

0R

03

OBR.2 Instalujte ochranou skříň do
niky a přiveďte připojovací potrubí
vytápění,
užitkové
vody,
plynoinstalace a dále elektrickou
přípojku společně s ovládáním
prostorového termostatu

OBR.3 Nyní zavřete ochrannou skříň
vrchním krytem, který je možné
povrchově upravit stejným způsobem
jako okolní zdivo.
3
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550

200

[1]

218
217
[2]

[1]

133
[4]

[K]

[3]

1065

1044

1059

1140

1059
55

721R06

1044

1065

[3]

448
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[1]

POSTERIORE

[2]

[4]

82

168

[3]

200

133

217
332

137

72

82

200

168

50

218
88 39 136.5 77.5

97
162

G – plyn
F – vstup užitkové vody
C – výstup užitkové vody
M – výstup topné vody
R – zpětná voda z top. Systému
SS – přepad od pojistného ventilu

200.5

125

115

164

43 50

40

L – přívod 230V
TA – prostorový termostat
MB – není pro tento model
RB – není pro tento model
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(1) Při instalaci souosého potrubí pro odtah
spalin a přívod spalovacího vzduchu
směrem do stěny ochranné plechové
skříně, proveďte otvor o minimálním
průměru 130 mm
(2) Při instalaci rozdvojeného potrubí,
samostatný odtah spalin a samostatný
přívod spalovacího vzduchu proveďte
otvor o minimálním průměru 120 mm
(4) Otvory pro samostatný přívod
spalovacího vzduchu

3.3 INSTALACE PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ
Pokud je ochranná pozinkovaná skříň zafixována ve zdivu, pokračujte v instalaci
propojovacího potrubí dle následujícího obrázku:
1,2,4 - otvory pro odtahy spalin a přívod spalovacího vzduchu
3 – není určena pro tento typ spotřebiče
R, M, C,F – souprava připojovacích potrubí (zvláštní příslušenství na objednávku)
G1, G2 – možné připojení plynu s uzavíracím ventilem
SF – přední kryt ochranné skříně
K – přední kryt ochranné skříně s možností odtahu spalin do přední části (příslušenství na
objednávku)
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Standardní pozinkovaná ochranná skříň je
uzpůsobena
pro
plynový
kotel
SPAZIOZERO PLUS, což je šíře 550mm.
- instalujte plynový spotřebič do
pozinkované skříně
tak, že
zavěsíte závěsy s otvory (viz.obr.
pozice 2) na připravené fixační
háčky ( viz obr. Pozice 1)
- nejprve zafixujte spodní část
plynového spotřebiče a poté
připojte
plynový
spotřebič
pomocé připojovacích potrubí
3.4 Připojení kotle na komín model „SE“
Zařízení s nuceným odtahem spalin mohou být instalována v jakémkoli typu prostředí,
protože odtah spalin a nasávání vzduchu jsou odvedeny do venkovního prostoru, mimo vlastní
prostor umístění kotle.Pro tento typ kotle jsou možné následné konfigurace odtahů spalin
C12,C22,C32,C42,C62.V případě instalace do venkovního prostředí (balkon, terasa atd.) je
nutno se vyhnout působení atmosférických vlivů, které by mohly zapříčinit poškození funkce
regulace kotle.V tomto případě se doporučuje vytvoření nepropustného technického prostředí
chráněného od špatného počasí respektuje min.vzdálenosti, které garantují zážeh zařízení
Minimální vzdálenost vzhledem k manipulačnímu prostoru
 před kotlem musí být ponechán manipulační prostor minimálně 1500 mm
 minimální vzdálenost stěn od bočních stran kotle je 50 mm
Pro správné umístění zařízení nezapomínejte,že:
 nesmí být umístěn v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zařízení, kde se vaří,
 že je zakázáno ponechávat hořlaviny tam, kde je instalován kotel
 při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od
hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2 (ČSN 06 1008)
 pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti C3 se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje tzn.
400 mm, toto platí též pro stavební hmoty u nichž stupeň hořlavosti není prokázán
Stupně hořlavosti stavebních hmot a výrobků
Stupeň hořlavosti stavebních Stavební hmoty a výrobky zařazené do stupně
hmot a výrobků
hořlavosti (výběr z ČSN 73 0823)
A – nehořlavé
Žula,pískovec,betony,cihly,keramické
obkladačky,malty,protipožární omítky,……
B – nesnadno hořlavé
Akumin,izumin,heraklit,lignos,desky
z čedičové
plsti,desky ze skelných vláken, …
C1 – těžce hořlavé
Dřevo bukové,dubové,desky hobrex,překližky,
werzalit,umakart,sirkolit,…..
C2 – středně hořlavé
Dřevo borové,modřínové,smrkové,dřevotřískové a
korkové desky,pryžové podlahoviny,…..
C3 – lehce hořlavé
Asfaltová
lepenka,dřevovláknité
desky,celuĺózové
hmoty,polyuretan,polystyrén,PVC,….
Umístění kotle určeného pro spalování PROPANU musí vyhovovat ČSN 38 6460
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Důležité
Před instalací se doporučuje provést vymytí všech trubek a odstranit všechny nečistoty, které
by mohly jakkoli ovlivnit správný chod zařízení.
Instalovat pod pojistný ventil zásobník s vodou pro případ, dojde-li k ucházení vody z důvodu
převýšení tlaku zařízení vytápění. Okruh užitkové vody nemusí bezpodmínečně obsahovat
pojistný ventil, ale je nutné se ujistit, že tlak vodovodu nepřevyšuje 6 bar. V případě
nejistoty se doporučuje nainstalovat redukční ventil.
Před zapálením je nutné se ujistit, že je kotel připraven pro funkci s použitelným
plynem; toto je stanoveno předpisem na obalu a etiketě nalepené na typologii plynu.

Systém ochrany proti zamrznutí :
Kotel je vybaven funkcemi proti zamrznutí a proti zablokování jednotlivých
komponentů.Systém proti zamrznutí bude aktivován v případě že teplota topného systému
nebo užitkové vody poklesne na 5°C a hořák bude vypnut když teplota topné vody dosáhne
30°C (50°C v případě užitkové vody).Teplotu topné vody v topném systému a teplotu
užitkové vody neustále kontrolují čidla NTC, teplotu v referenční místnosti kontroluje
Dálkové ovládání.
Pro zachování správné funkce musí být splněny následující podmínky:
- musí být kotel napojen na elektrickou energii
- Dálkové ovládání musí být nastaveno v pozici (0)
- musí být otevřen kohout přívodu plynu
- tlak v topném systému musí být 1.0 bar
V případě nedostatku plynu, se hořák nezapálí a kotel bude v pozici vypnuto bude na systému
ohřevu užitkové vody aktivován elektrický ohřev potrubí a výměníku TUV.Na topném
systému bude zapnuto oběhové čerpadlo aby topná voda v systému byla v oběhu čímž je
snížena možnost zamrznutí.
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3.5.
Hydraulická připojení
Pro uskutečnění připojení systému ÚT je možno dodat soupravu pro toto připojení obsahující
:
 uzavírací kohout plynu
 potrubí , přechody pro napojení
 uzávěr TUV
Charakteristika hydraulických úchytek je následující:
A. vratné potrubí vytápění
¾“
B. výstupní potrubí vytápění
¾“
C. plyn
¾“
D. vstup topné vody
½“
E. výstup topné vody
½!
Pro připojení spotřebiče nesmí být použito menších průměrů potrubí , kolen se zmenšeným
rádiusem nebo redukovaná kolena.
UPOZORNĚNÍ :Před předáním topného systému uživateli je nutné provést důkladné
propláchnutí a vyčištění systému teplou vodou, aby byly odstraněny všechny nečistoty (
možné zůstatky nečistot v radiátorech, zbytky pájecí pasty, tuků a otřepů), které by
mohli poškodit plynový spotřebič.
3.6. Elektrické připojení
Připojení plynového kotle na el. síť musí být
provedeno tří žílovým pohyblivým přívodem
s vidlicí.Připojí se do instalované síťové zásuvky
umístěné poblíž spotřebiče.Zásuvka musí
vyhovovat
ochraně
nulováním,
nebo
zemněním.Síťové napětí musí být 230 V
+10%.Instalaci zásuvky, připojení prostorového
termostatu a servis elektrické části kotle může
provádět osoba s odbornou elektrotechnickou
kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb.
Je povinnost u
připojení mít zabezpečeno
uzemnění na zemi dle požárních norem.
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UPOZORNĚNÍ:
Fáze musí být instalována na levé straně, v případě přehození nebude zařízení správně
pracovat.
Je zakázané použít potrubí plynové a nebo vodovodní jako uzemnění elektrického
zařízení.
HERMANN neodpovídá za škody způsobené na osobách, zvířatech a věcech způsobené
nesprávným zapojením!!!
Výrobce není odpovědný za škody způsobené chybějícím uzemněním zařízením.
Pro el. zapojení užijte kabel typu 3 x 0,75 mm2, venkovní průměr max. 7 mm.
Svorky pro prostorový termostat T.A. jsou napájeny nízkým napětím, proto je nutné volit
prostorový termostat na toto napětí.
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Připojovací kabely pro napájení el.energií a prostorový termostat (dálkové ovládání –
součástí dodávky kotle) jsou již instalovány u spotřebiče.Jejich délka je cca 110cm a pro
připojení na el.síť je nutné instalovat zástrčku.

3.7. Nastavení oběhového čerpadla

772R01

Oběhové čerpadlo je vybaveno selektorem, kterým je možno nastavit jednotlivé stupně
rychlosti.Tyto je nutné využívat pro regulaci rychlosti proudění topné vody a snížení
( zvýšení) výtlačného tlaku čímž je zaručena optimalizace proudění v malých topných
systémech.

Automatický BY-PASS
Plynový kotel je z výrobního závodu nastaven na
automatickou funkci BY-PASSU.Pokud je kompletně
otevřen je zaručeno, že topná voda protéká přes spotřebič při
standardní funkci bez nutnosti zásahu bezpečnostních
prvků.Jsou však topné systémy kdy je nutné automatický
BY-PASS vyřadit z funkce, což je možné provést dle
následujících kroků:
1. Vypněte plynový kotel
2. Otočte všroub BY-PASSU dle obrázku do pozice (B)
3 Pokud budete chtít nastavit BY-PASS zpět do polohy
automatického nastavení je nutné
nastavit ovládací šroub do polohy (A)
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3.8.
Připojení plynu
Před vlastním připojením zařízení na plynovod zkontrolujte, zda:
 byly respektovány všechny předpisy a normy pro instalaci
 je užitý správný typ plynu, na které bylo zařízení určeno
 trubky jsou čisté
 zda je před kotlem umístěn uzavírací ventil
 zda je provedena revize vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky
Doporučuje se instalovat filtr v linii plynu s patřičnými rozměry, pokud distribuční síť
obsahuje tuhé částice. Po instalaci zkontrolujte pevnost a nepropustnost všech spojů a jejich
soulad s požárními normami.
3.9 .Napouštění topení
Po zrealizování hydraulického připojení je možno zrealizovat vlastí napouštění topení.
Tato operace se musí provádět pouze je-li zařízení ve
studeném stavu:
Tato operace musí být provedena přesně dle následně
uvedených kroků:
- otevřít vypouštěcí (odvzdušňovací) ventil radiátoru
- otevřete uzavírací ventil ne přívodu užitkové vody do
kotle
- pomalu otevřít ventil dopouštění (1) umístěný na
elektroventilu z pozice „A“ – zavřeno, do pozice „C“
- otevřeno (viz obr.) a ujistit se, že případné
automatické odvzdušňovací ventily, nainstalované na
zařízení, fungují správně
- uzavřít vypouštěcí (odvzdušňovací) ventil radiátoru
jakmile se objeví napouštěcí voda
- prostřednictvím manometru zkontrolovat, že tlak
dosahuje hodnoty mezi 0,5 bar ÷ 1,5 baru (minimálně 0,5 baru)
- uzavřete dopouštěcí ventil (1) otočením z pozice „C“ do pozice „A“
- zavřít napouštěcí ventil a tudíž znovu vypustit vzduch ze systému prostřednictvím
odvzdušňovacího ventilu radiátorů.
.UPOZORNĚNÍ:

V případě, že teplota prostředí, kde je kotel instalován, by mohla
teplota klesnout pod 0°C se doporučuje napustit topný systém
nemrznoucí směsí.
Pokud během používání kotle klesne tlak vody v topném systému
pod minimální hranici 0,5 baru, bede uvedeno do provozu
automatické dopouštění.
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Vypouštění topení
Vyprázdnění topení musí být provedeno následujícím způsobem:
 vypnout kotel
 připojit vypouštěcí hadici na vyp.ventil
 otevřít odvzdušňovací ventily systému ( kotle)
 otočit vypouštěcí ventil
 vyprázdnit nejnižší místa zařízení k tomuto určená.
POZOR
Výstup pojistného ventilu musí být připojen tak, aby při svém zásahu nezpůsobil poranění
obsluhy nebo jiné osoby..
Výrobce není odpovědný za škody vzniklé zásahem pojistného ventilu

4.NÁVOD PRO OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE
UPOZORNĚNÍ :
První zapálení plynového spotřebiče může provádět pouze osoba oprávněná k provádění
servisních zásahů, a proškolená na servis plynových kotlů HERMANN

4.1.Základní kontrola
Před zapnutím kotle je nutno zkontrolovat:
a) zda data na štítku odpovídají těm ve skutečnosti (napájení el. energií, plynem)
b) že ocejchování hořáku je kompatibilní s výkonem kotle
c) že potrubí vycházející z kotle je správně připojeno a pokud je to nutné chráněno tepelnou
izolací
d) odtah spalin je řádně utěsněn a nedochází k úniku spalin do prostoru
e) že jsou zabezpečené podmínky k provedení normální údržby pro případ, že kotel bude
umístěn v uzavřeném prostoru nebo mezi nábytkem
f) interní a externí nepropustnost spalin
g) že regulace průtoku plynu odpovídá podmínkám kotle
h) že plynovod je rozměrově odpovídající nezbytnému výkonu kotle a je vybaven všemi
bezpečnostními a kontrolními zařízeními předepsanými normami.
V okamžiku prvního zapálení se musí neustále kontrolovat, aby tepelný výkon odpovídal
tomu předepsanému.
Z tohoto důvodu se musí kompletně otevřít kohout teplé vody a zkontrolovat spotřebu
plynu na plynoměru.
Případné úpravy se mohou provádět pouze prostřednictvím dálkového ovládání
připojeného k hlavní elektronické desce, nebo regulací na plynovém ventilu.
POZOR!
Před manipulací se musíte přesvědčit, že v plynovodu je tlak ZP minimálně 1,80 kPa
(PROPAN 3,90 kPa).
U modelů „SE“ je na odtahu spalin nainstalován bezpečnostní manostat, který
zabezpečuje správnou funkci odtahu spalin.TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VŽDY
FUNKČNÍ.V případě poruchy okamžitě kontaktujte servisního technika.Pokud musí
být vyměněn je nezbytně nutné instalovat zpět pouze originální náhradní díl dodávaný
firmou HERMANN.

22

UŽITEČNÉ RADY A UPOZORNĚNÍ:
 Plynové kotle typové řady „SE“ jsou vybaveny bezpečnostním manostatem správného
odtahu spalin, který v případě závady na odtahu spalin, nebo přívodu spalovacího vzduchu
uzavře přívod plynu a vypne kotel.Na ovládacím panelu je závada signalizována červenou
kontrolku LED, která trvale svítí. Kontrolní manostat správného odtahu spalin nesmí být
z žádného důvodu demontován nebo uveden mimo provoz!!!.Pokud nelze závadu odstranit
odblokováním okamžitě kontaktujte oprávněného servisního technika.V případě výměny
tohoto zařízení musí servisní technik instalovat výhradně originální díl od firmy HERMANN.
Odtah spalin musí být schopný řádné funkce a musí být proveden dle technických nařízení a
předpisů ( podívej se na kapitolu „Připojení kotle na komín“)

4.2. Instalace a servis
Každý servisní technik který Vám bude toto plynové zařízení opravovat musí mít
„OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH
ZAŘÍZENÍ“ vydané Institutem technické inspekce Praha ve smyslu zákona
č.174/1968Sb. A dle vyhl. ČÚBP č.21/1979Sb., ve smyslu vyhl.ČÚBP č.554/1990 Sb. Na
základě verifikace odborné způsobilosti.
Pokud Vám bude prováděna oprava v záruční době je oprávněný servisní technik
povinen na vyzvání předložit „PRŮKAZ NA PROVÁDĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV“.
Pro zabezpečení správné funkce celého zařízení je nutné provádět minimálně 1 x za rok
„ROČNÍ PROHLÍDKU“.Tato prohlídka je zároveň podmínkou pro prodloužení
záruční doby.
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že teplota prostředí, kde je kotel instalován, by mohla teplota klesnout pod 0°C se
doporučuje napustit topný systém nemrznoucí směsí.
V případě úniku plynu :
- nezapínejte elektrické spotřebiče, nepoužívejte telefon nebo
jiné spotřebiče, které by mohli zapříčinit vznícení nebo
výbuch
- otevřete urychleně okna a dveře místnosti, aby došlo
k výměně a vyčištění vzduchu
- zavřete přívod plynu
- zavolejte odborný servis, popřípadě montážní firmu
Neucpávejte otvory ventilace v místnosti kde je kotel
instalován, aby se předešlo vzniku nebezpečné situace
vytvoření jedovaté nebo výbušné směsi.
V případě, že nebudete kotel používat po delší dobu odpojte
jej od elektrického napětí, uzavřete přívod plynu a uzavřete
přívod užitkové vody.

23

4.3 Ovládání kotle
Ovládání kotle je zabezpečeno pomocí dálkového
ovládání, které je dodáváno jako součást plynového
kotle.Tento
prostorový
termostat
spojený
s dálkovým ovládání není běžný prostorový
termostat, ale jedná se o speciální zařízení určené
pouze pro plynové kotle HERMANN.
Při prvním připojení dálkového ovládání k plynovému kotli se nám zobrazí na displeji různé
hodnoty, které odpovídají nastavení z výrobního závodu.Kompletní ovládání je tedy možno
provádět pouze v Italštině.Bohužel není možné v současné době nastavit dálkové ovládání
v Češtině, ale pouze ve Španělštině, Angličtině, Italštině.Pokud Vám nevyhovuje Italština je
nutné přepnout na jiný jazyk např.Angličtinu, kterou budeme dále popisovat.
Pokud tedy budeme měnit jazyk pro ovládání
stiskněte tlačítko
„menu“ na 10
vteřin.Na displeji
se Vám v dolní
části objeví „INF“
, „IMP“ , „ERR“ a „ >>“.Stiskněte tlačítko pod
symbolem „>>“ a objeví se Vám „LING“ , „PAR“ ,
„PARC“ a „>>“.Po stisknutí tlačítka pod symbolem
„LING“ a vyberte si příslušný jazyk pod kterým budete se zařízením komunikovat.
Opětovným stlačením tlačítka „menu“
nevrátíte zpět na úvodní stranu ovládání a
zde se objeví původní nastavení
v Anglickém jazyce.
Dálkové ovládání
Tento model dálkového ovládání je připojen ke spotřebiči dvěma vodiči.Dálkové ovládání je
součástí dodávky plynového spotřebiče SPAZIZERO PLUS.Všechny příkazy pro regulaci,
nastavení spotřebiče, úpravy teplot topné vody či užitkové vody, všechny závady a poruchové
stavy plynové spotřebiče jsou zobrazovány na displeji tohoto ovládání.
Dálkové ovládání slouží zároveň také jako prostorový termostat s týdenním programem, který
má zabudovánu funkci klimatické kontroly což znamená, že v závislosti na poklesu či zvýšení
teploty v místnosti upravuje teplotu topné vody do topného systému.Je možné provádět
nastavení a úpravu topné křivky vnitřní teplota dle požadavku topného systému a
spotřebitele.Nelze ovšem všechny funkce plynového spotřebiče nastavovat libovolně, mnoho
úprav je oprávněn provádět pouze proškolený servisní technik.Pokud by jste tato nastavení
prováděli bez proškolení mohlo by se stát že neodborným zásahem způsobíte poškození
zařízení, na které se Vám nebude vztahovat záruční oprava.
Displej a funkce jednotlivých tlačítek:
Poznámka: v popisu jednotlivých funkcí tlačítek či symbolů displeje jsou pod ozn.§ odkazy
na kapitoly s podrobnějším popise jednotlivých funkcí
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1. Tlačítko STAND-BY (pohotovost)/ letní provoz/zimní provoz: stlačení tlačítka bude
vybrán provozní stav ve kterém bude kotel fungovat – pohotovostní stav (§ DO1.1), zimní
provoz (vytápění + ohřev TUV § DO1.2), letní provoz (pouze ohřev TUV §DO1.3) a provoz
pouze na vytápění (§DO1.4)
2. Tlačítko teploty topné vody / užitkové vody:stlačením tlačítka je umožněna regulace
teploty topné vody (§DO2.1) nebo teplé užitkové vody (§DO2.2)
3. Tlačítko automatické funkce / ručního ovládání :stlačením tlačítka je možnost
programování vnitřní teploty pomocí automatického programu (§DO3.1) nebo manuálně
(§DO3.2)
4. Tlačítko plus/econ a reset : stlačením tlačítka je možno zvolit funkce:
- plus (§DO8) a econ (§DO9)
- při závadě na provozu spotřebiče je možno resetovat tuto případnou závadu a obnovit
standardní funkci kotle.Pokud nastane problém a tlačítko reset není účinné postupujte
dle odkazu v kapitole „Závady spotřebiče“
5. Tlačítko menu: stlačením tlačítka menu se zobrazí funkce pro uživatele:
CH > TIMER (§ DO4) nastavení jedné teploty v místnosti při vytápění, při ručním
ovládání
INFO (§DO5) zobrazuje na displeji naměřené hodnoty pomocí čidel instalovaných
uvnitř spotřebiče
PROG (§ DO 6÷6.3) programování automatické funkce spotřebiče
SET (§ DO 6.4) umožní nastavit 3 různé teploty v místnosti pro automatický režim
provozu
DAY možnost nastavení dne v týdnu
HRS (§ DO 7) umožní nastavení aktuálního času
6. Data na displeji : standardně ukazují vnitřní naměřenou teplotu, v průběhu programování
zobrazují důležité aktuální hodnoty
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7. tlačítka + a - : standardní funkce je změna vnitřní teploty v režimu vytápění automatického
provozu nebo v ručním provozu.V průběhu programování ( vytápění / ohřevu TUV) nebo v
(menu) lze těmito tlačítky upravit hodnoty jednotlivých parametrů zobrazovaných na displeji
8. Označující šipky : směřují k tlačítkům které je možno v aktuálním nastavení použít.Při
funkci prostorového termostatu směřují pouze k tlačítkům + a -.Při programování směřují
rovněž dolů pro další programování
9. grafické zobrazení naprogramovaného dne: Zobrazuje funkci kotle při automatickém
provozu (§ DO 3.1), při módu programování zobrazuje 3 různé výšky grafiky pro nastavení
vnitřní teploty a 3 libovolně dlouhé grafiky (dle nastavení jednotlivých teplot) pro celý den
10. Obrázek plamínku : pokud je požadavek na vytápění zobrazí se symbol plamínku
11. Závady topného zařízení : zobrazuje se současně se zablokováním spotřebiče.Na displeji
se zobrazí rovněž označení závady, které nám napoví o jakou závadu se jedná.Pro více
informací ohledně závad je nutné shlédnout kapitolu „ Závady spotřebiče“
12. Ruční režim vytápění : zobrazuje nastavení ovládání do ručního režimu (§ DO 3.2) a
nebo při funkci dočasného programu ( § DO 3.1.1)
13. Pohotovostní režim (Stand-by): je zobrazen pokud je spotřebič v pohotovostním režimu
( § DO 1.1), není funkční vytápění ani ohřev užitkové vody
14. Režim vytápění : je zobrazen pokud je spotřebič v režimu vytápění (§ DO 1.2 a DO
1.4).Současně je zobrazena požadovaná teplota v místnosti, a pokud symbol bliká je hořák
spotřebiče v provozu
15. Režim ohřevu TUV : je zobrazen pokud je spotřebič v režimu ohřevu TUV (§ DO
1.3).Pokud je otevřen kohoutek s teplou vodou, symbol bliká a hořák je v provozu, teplá voda
prochází přes hydraulický systém spotřebiče.
16. Hodiny : při normální funkci zobrazuje displej aktuální čas, při programování jsou
zobrazovány aktuální důležité informace
17. Řádky displeje : při normální funkci jsou řádky prázdné a nejsou zde zobrazovány žádné
hodnoty.V režimu programování jsou zobrazovány hodnoty které jsou programovány,
označení jednotlivých příkazů, popisy parametrů.

Jednotlivé příkazy :
DO 1. – režimy funkcí
Stláčením tlačítka /1/ a přepínáním jednotlivých režimů ( stand-by, léto, zima) jsou nastaveny
funkce: vytápění bez ohřevu užitkové vody, pouze ohřev užitkové vody, pouze vytápění a
pohotovostní režim.Tyto funkce rotují po stláčení tlačítka stále dokola ve stejném pořadí jako
jsou výše popsány.
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DO 1.1 – pohotovostní režim (OFF)
Na displeji dálkového ovládání je zobrazeno „OFF“ se symbolem
jako na tlačítku, kotel je připraven pro další pokyn, neohřívá
užitkovou vodu ani není funkční topný systém.Na displeji jsou
zobrazeny následující hodnoty : den v týdnu, hodiny a vnitřní
aktuální teplota.Pokud jej budete chtít naprogramovat je nutné
přejít na kapitolu „ Menu funkcí“).
Při režimu „OFF“ jsou aktivní všechny kontrolní systémy jako
systém proti zamrznutí, systém proti zablokování pohyblivých částí kotle ( oběhové čerpadlo,
3 cestný ventil, regulační ventil atd.).

DO 1.2 – vytápění + ohřev užitkové vody
Po prvním stlačení tlačítka /1/ je kotel z pohotovostního režimu (§
DO 1.1) uveden do režimu vytápění ( na displeji svítí symbol
radiátor + kohoutek).Kotel připraven na pokrytí požadavku na
vytápění ( dle vnitřní teploty v místnosti) a rovněž na pokrytí
požadavku TUV.Toto je typické nastavení pro zimní období.

DO 1.3 – pouze ohřev TUV
Po druhém stlačení tlačítka /1/ je kotel z režimu „vytápění + ohřev
TUV“ (§ DO 1.2) uveden do režimu „pouze ohřev TUV“(na
displeji svítí symbol kohoutku).Kotel je připraven na pokrytí
požadavku TUV, avšak požadavky na vytápění nejsou
akceptovány.Toto je typické nastavení pro zimní období.

DO 1.4 – pouze vytápění
Po třetím stlačení tlačítka /1/ je kotel z režimu „pouze ohřev TUV“
(§ DO 1.3) uveden do režimu „pouze vytápění“(na displeji svítí
symbol radiátoru). ).Kotel připraven na pokrytí požadavku na
vytápění ( dle vnitřní teploty v místnosti) avšak požadavky na
ohřev TUV nejsou akceptovány.

DO 2 – nastavení teploty topné vody
Stlačením tlačítka přepínání teploty ÚT nebo TUV /2/ je
umožněno spotřebiteli měnit hodnotu nastavených teplot topné
vody nebo užitkové vody avšak pouze v režimu vytápění + ohřev
užitkové vody.Pokud chcete měnit jednotlivé teploty samostatně
(vytápění nebo TUV) je možno toto provádět v režimech tomu
odpovídajících.

DO 2.1 – nastavení teploty topné vody
Pokud máte nastavenu teplotu v referenční místnosti a topný
systém reaguje velmi pomalu, tudíž není schopen nastavenou
teplotu v místnosti dosáhnout v přiměřeném čase je nutné provést
zvýšení teploty topné vody, nebo pokud máte instalováno čidlo
venkovní teploty je nutné provést změnu topné křivky směrem
nahoru.V opačném případě, kdy je teplota v místnosti dosažena
velmi rychle je nutné provést úpravy výše zmíněných parametrů směrem dolů.
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Stlačením tlačítka přepínání teploty ÚT nebo TUV /2/ se na displeji
zobrazí „MAX SUPPLY“ a teplota topné vody (dálkové ovládání je
v režimu „VYTÁPĚNÍ“) a pomocí tlačítek + a – je možno provést
její úpravu.Pro navrácení se zpět do standardní funkce je nutné
stlačit tlačítko „menu“.

DO 2.1.1 – čidlo venkovní teploty
Uvnitř spotřebiče je nainstalováno jedno čidlo, které slouží ke sledování teploty v okolí
spotřebiče.Toto čidlo je možné vyjmout z vnitřního prostředí spotřebiče a instalovat jej do
venkovního prostoru, kde bude sloužit jako čidlo venkovní teploty.Po instalaci čidla do
venkovního prostředí bude teplota topné vody řízena automaticky dle křivky kterou lze
nastavit na dálkovém ovládání v závislosti na poklesu venkovní teploty.
Pro správné nastavení křivky topné vody je nutné znát tepelné parametry budovy ve které se
bude nastavovat a charakteristiku topného systému.Vzhledem k tomu, že je možno nastavovat
různé zalomení křivky doporučujeme konzultaci s odbornou firmou ne projekční kanceláří.
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DO 2.2 – teplota užitkové vody
Teplota užitkové vody je nastavována dle individuálních potřeb a
pocitů spotřebitele, tudíž si ji volí každý dle svých
požadavků.Standardně při používání zásobníků pro ohřev TUV
nebo plnoprůtokových spotřebičů si spotřebitelé volí teplotu
užitkové vody tak, že na výtoku z kohoutku je voda míchána
v poměru 1/3 studené vody a 2/3 teplé užitkové vody.V takovém
případě je nutné dodávat poměrně vysokou teplotu užitkové vody
abychom ji na výtoku zase zchladily což je velmi neekonomické.Nesmíme rovněž opomenout
fakt, že čím je vyšší teplota užitkové vody tím větší je
pravděpodobnost usazování vodního kamene a následné zanesení
výměníku nebo předávací plochy zásobníku.Je tedy nutné při volbě
teploty užitkové vody brát zřetel na všechna nebezpečí a dopady,
které jsou výše popsány.
Stlačením tlačítka přepínání teploty ÚT nebo TUV /2/ se na displeji
zobrazí „DHW SETP“ a nastavená teplota užitkové vody (dálkové
ovládání je v režimu „OHŘEV TUV“) a pomocí tlačítek + a – je možno provést její
úpravu.Pro navrácení se zpět do standardní funkce je nutné stlačit tlačítko „menu“.
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DO 3 – nastavení vnitřní teploty v místnosti
Při nastaveném zimním režimu nebo režimu pouze vytápění tj.
VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TUV §1.2 nebo POUZE VYTÁPĚNÍ § 1.4
, je nutné stlačit tlačítko /3/ pro nastavení automatického nebo
ručního provozu a budeme ovládat následující funkce:
Automatický režim:
V režimu „AUTOMATICKÉ FUNKCE“ je vnitřní teplota
regulována a udržována podle nastavení prostorového
termostatu.Změny teplot dle časového období pro jednotlivý den je nutné naprogramovat a
nastavit dle „NASTAVENÍ TEPLOT“
(§ 6.2) a programování časových úseků pro jednotlivé dny (§ 6.3).
Ruční režim:
V ručním režimu lze nastavit pouze jednu teplotu, kterou Vám
dálkové ovládání prostřednictvím prostorového termostatu bude
udržovat.

DO 3.1 – regulace teploty v automatickém režimu
Automatické nastavení teploty je zobrazováno na
displeji pomocí grafických prvků umístěných v horní
části (viz. obrázek vpravo).Pokud není na displeji
zobrazen symbol ruky pro ruční ovládání , je
nastaveno dálkové ovládání do polohy automatického
režimu.Pokud budete požadovat nastavení na ruční
ovládání je nutné stlačit tlačítko /3/.
Grafické znázornění nastavení vnitřní teploty je provedeno pomocí černých čtverců, které
mají 3 různé podoby pro každou teplotu jeden a tyto teploty lze měnit v průběhu 24 hodin
libovolně dle potřeby.Nejkratší doba po kterou je možno mít nastavenu jednu teplotu je 30
minut.Horní lišta s číslicemi zobrazuje hodiny
rozdělané na 24 polí, každé pole je pro teplotu ještě
rozděleno na dvě poloviny.Malý grafický kurzor
zobrazuje v průběhu dne fázi ve které se termostat
nachází a která teplota tomu odpovídá.
Pokud pod lištou s hodinami je prázdné pole
odpovídá tomuto časovému úseku teplota s označení
T0 ( nejnižší nastavená teplota místnosti např. 18°C).Jeli pod lištou s hodinami zobrazen
jeden černý čtverec odpovídá nastavená teplota T1 (střední nastavená teplota v místnosti např.
19°C) a pokud jsou pod lištou s hodinami zobrazeny dva černé čtverce nad sebou odpovídá
nastavená teplota T2 (komfortní teplota v místnosti např.21°C).
V levé části jsou zobrazeny dny v týdnu , vedle vlevo je čas a na konci řádku je zobrazena
aktuální teplota.
V případě požadavku na změnu automatického nastavení je nutné postupovat dle kapitol
§ DO 6.2 , § DO 6.3 a § DO 6.4
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DO 3.1.1 – manuální zvýšení teploty
Toto nastavení se používá na jednorázové zvýšení teploty v aktuálním režimu.Například máte
nastavenu teplotu T2 (21°C) od 18 hodin do 23 hodin.Neočekávaně je nutné teplotu zvýšit na
24°C a nechcete aby byl proveden zásah do nastavení celého programu a aby po ukončení
nastaveného programu se termostat vrátil zpět do automatického nastavení.
V automatickém režimu na prostorovém termostatu tlačítkem + zvýšíte teplotu v místnosti na
hodnotu kterou požadujete ( např. 24°C).Po nastavení požadované hodnoty stlačíte tlačítko „
menu“ a na displeji se zobrazí symbol pro ruční nastavení.
Na displeji se rovněž zobrazí doba po kterou bude nastavená hodnota udržována se symbolem
komfortní teploty.Po dosažení 23 hodin bude teplota automaticky změněna na teplotu která je
zadána v automatickém režimu (např. T0), nebude již dále pokračovat v udržování Vámi
nastavené teplotě.

DO 3.2 – ruční režim nastavení teploty
Pokud na displeji bude svítit symbol pro ruční ovládání
( nebudou zde zobrazen ostatní grafické lišty pro hodiny a
teploty) je systém vytápění přepnut do ručního režimu.Pro
přestavení dálkového ovládání do režimu ručního ovládání
je nutné stlačit tlačítko /3/ pro změnu z automatického
nastavení do ručního režimu.
Teplota v tomto režimu bude udržována neustále na hodnotě
která je nastavena.Pokud budete požadovat provedení změny nastavení teploty je možné toto
provést stlačení tlačítek + nebo -.

MENU FUNKCÍ A REGULACE
Pro zobrazení jednotlivých funkcí a podfunkcí pro regulaci
je nutné stlačit tlačítko „menu“
Po stlačení tlačítka „menu“ se na displeji zobrazí pouze
popis tří možností ze kterých si můžete vybrat a tři šipky
směřující na tlačítka, kterými budete jednotlivé možnosti
volit.
Je tedy možné zvolit „CH“ , „INFO“ nebo „>>“ které jsou
zobrazeny na displeji dálkového ovládání.
/CH/ - nastavení je popsáno v § DO 4
/INF/ - nastavení je popsáno v § DO 5
Pokud zvolíte tlačítko s označení „>>“ bude proveden
přechod na další stranu menu na které se zobrazí následující
funkce:
/PROG/ - nastavení automatického programu je
popsáno v § DO 6 ÷ 6.3
/SET/ - nastavení vnitřní teploty pro automatický
režim §DO 6.4
/CLK/ - nastavení přesného času dálkového ovládání – den,hodiny a minuty § DO 7
Při stlačení tlačítka „>>“ se vrátíte zpět na první stranu menu.
Pokud máte všechny parametry nastaveny a potřebujete se vrátit zpět do aktivního programu
(např. automatický režim) lze toto provést dvěmi způsoby:
a) stlačte tlačítko „menu“
b) nechte dálkové ovládání v pozici ve které se nachází a za 2 minuty se automaticky
vrátí na výchozí pozici tj. do aktivního programu
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DO 4 – nastavení dočasného vytápění
Pro nastavení rychlého zatopení nebo uvedení kotle do provozu je možné zvolit jednu teplotu
v místnosti po určité časové období (max.12 hodin) která bude řídit topný systém.Tato funkce
je možná nastavit následujícím způsobem:
- stlačte tlačítko „menu“ /CH/  /TIMER/
- stlačte tlačítko /TIME/ pro nastavení nastavení času a tlačítky + nebo – jej upravte dle
požadavků
- stlačte tlačítko /SETP/ pro nastavení teploty v místnosti a tlačítky + nebo – jej upravte dle
požadavků
- pro návrat zpět stlačte tlačítko „menu“, čímž bude iniciována funkce pro vytápění a na
displeji se zobrazí „CH TIMER“.
- Pokud budete chtít tento program zrušit je nutné stlačit tlačítko „menu“ /CH/  /OFF/
a program bude okamžitě ukončen

DO 5 – informační data o spotřebiči
Zobrazují data která jsou naměřena pomoci jednotlivých čidel instalovaných v kotli.
- nejprve stlačte tlačítko „menu“ /INFO/
- pak stlačte tlačítko „<<“ nebo „>>“ pro zobrazení a popis jednotlivých dat
OUTSIDE TMP: naměřená venkovní teplota ve °C pomocí sondy venkovní teploty.jestli
že není venkovní sonda instalována zobrazí se „ ---„.
PRESSURE : pro tento model nelze tuto informaci zobrazit, na displeji bude zobrazena
informace ve tvaru „ --- „.
SUPPLY TEMP : neměřená teplota topné vody ve °C pomocí NTC čidla instalovaného
v kotli na výstupu z výměníku
BURNER : procentuální výkon hořáku (0 ÷ 100%), tato hodnota ukazuje v jakém výkonu
se aktuálně kotel nachází
DHW TMP : naměřená teplota užitkové vody ve °C pomocí NTC čidla instalovaného na
výstupu užitkové vody z kotle
DHW FLOW :průtočné množství teplé užitkové vody požadovaná spotřebičem, hodnota
je udávána v litrech za minutu
DHW STATUS :zobrazuje funkci nastavení užitkové vody =1, ostatní =0
RETURN TMP :pro tento model není možno využívat této hodnoty a bude zobrazena
informace ve tvaru „----„
ROOM TEMP – teplota v místnosti – aktuální teplota v referenční místnosti °C
naměřená prostřednictvím dálkového ovládání ( tato hodnota je zobrazena na displeji
dálkového ovládání i když není prováděno programování a ovládání je v klidu)
POZNÁMKA : V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH BUDE NAČTENÍ DAT TRVAT NĚKOLIK MÁLO VTEŘIN
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DO 6 – AUTOMATICKÝ PROGRAM
V automatickém programu je zabezpečená funkce, kterou jste si naprogramovali a dálkové
ovládání bude Vámi navolené hodnoty dodržovat.

DO 6.1 – popis automatického programu
Teplota v referenční místnosti bude volitelná pro nejkratší dobu 30 minut, tedy dvakrát za
jednu hodinu.Pro každou změnu je možno nastavit 3 různé teploty, které jsou v programu
označeny T0, T1, T2.V grafickém provedení jsou jednotlivé teploty zobrazeno 3 různými
grafickými symboly. Pokud není na displeji zobrazen žádný symbol je nastavena teplota
v místnosti T0, pokud je zobrazen malý grafický symbol jedná se o nastavenou teplotu T1 a
pokud je zobrazen velký grafický symbol jedná se o nastavenou teplotu T2.

Nastavení jednotlivých teplot a jejich určení je ponecháno na spotřebiteli, z výrobního závodu
jsou teploty nastaveny a označeny jako :
- T0 = 15°C teplota která je nazývána jako „ekonomická“
- T1 = 20°C teplota která je nazývána jako „ normální“
- T2 = 21°C teplota která je nazývána jako „ komfortní“
V programu je možno nastavit každý den v týdnu samostatně včetně různých časových úseků
pro využívání jednotlivých teplot, nebo je možno nastavit všechny pracovní dny stejně a dny
pracovního volna jinak, či všechny dny stejně.Toto je vyloženě možné konfigurovat dle
požadavků jednotlivých uživatelů.

DO 6.2 – programy nastavené z výrobního závodu
V dálkovém ovládání je nastaveno 5 programů, které slouží jako vzor nastavení nebo vzor,
který je možno měnit.Není však podmínkou tyto programy používat, je samozřejmé, že si
můžete vytvořit vlastní program.
Pro vstup do tohoto nastavení je nutné postupovat dle následných kroků:
nejprve stlačíme tlačítko „menu“, po otevření druhé strany menu stlačte tlačítko pod
„>>“ a dále tlačítko pod symbolem „PRG“
pro nastavení určitého programu z 5 níže uvedených je ještě nutné stlačit tlačítko
„PRE“, zde na této stránce se objeví
číslo programu a pomocí tlačítek + a –
je možné programy měnit
po vybrání požadovaného programu
stlačíte tlačítko /OK/ a program je uložen do
paměti, pokud žádný nezvolíte stlačte tlačítko
/CANCEL/ pro ukončení nastavení a vrácení
se zpět do původního aktivního programu.
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PROGRAM ČÍSLO 1- rodinný :
Tento program je uspořádán tak, že je využitelný pro pracující, kteří v pracovní dny odchází
do zaměstnání v 8 hodin a vrací se zpět po 16 hodině.V sobotu jezdí na výlety či nákupy a
neděli tráví většinou doma.
dny
Pondělí až
Pátek
Sobota
Neděle

T0 teplota
T1 teplota
T2 teplota
„ekonomická“ „normální“ „komfortní!
03:00 ÷ 07:00
08:00 ÷ 16:00
23:00 ÷ 03:00
03:00 ÷ 16:00
24:00 ÷ 03:00
03:00 ÷ 09:00
23:00 ÷ 03:00

07:00 ÷ 08:00
16:00 ÷ 23:00
09:00 ÷ 18:00
_

08:00 ÷ 09:00
18:00 ÷ 24:00
09:00 ÷ 23:00

PROGRAM ČÍSLO 2- rodinný :
Tento program je uspořádán tak, že je využitelný spíše pro rodinu s dětmi, kde rodiče a děti
v pracovní dny odchází do zaměstnání a do školy.Děti se odpoledne vrací zpět ze školy a jdou
do kroužků či za kamarády..Celá rodina se vrací navečer domů, kde tráví společně večery.V
sobotu a neděli jsou společně doma nebo jezdí na výlety či nákupy.
dny
Pondělí až
Pátek

Sobota a
Neděle

T0 teplota
T1 teplota
T2 teplota
„ekonomická“ „normální“ „komfortní!
03:00 ÷ 07:00
08:30 ÷ 12:00
15:00 ÷ 18:30
23:00 ÷ 03:00
03:00 ÷ 09:00
23:00 ÷ 03:00

07:00 ÷ 08:30
12:00 ÷ 15:00
18:30 ÷ 23:00
09:00 ÷ 19:00

19:00 ÷ 23:00

PROGRAM ČÍSLO 3 – pro kanceláře :
Program je uzpůsoben pro kanceláře, které jsou otevřeny v pracovních dnech a po skončení
pracovní doby je nastavena ekonomická teploty.Pracovní doba kanceláře čí obchodu je
pravidelná v sobotu a neděli je zavřeno.
dny
Pondělí až
Pátek
Sobota a
Neděle

T0 teplota
T1 teplota
T2 teplota
„ekonomická“ „normální“ „komfortní!
03:00 ÷ 08:00
18:30 ÷ 03:00

_

08:00 ÷ 18:00

03:00 ÷ 03:00

_

_

PROGRAM ČÍSLO 4 – párty program :
Program je podobně uzpůsoben jako program 1, pouze s rozdílem, že komfortní teplota je
nastavena až ve večerních hodinách.Je spíše určen pro rodiny kde chodí později spát.
dny
Pondělí až
Pátek
Sobota a
Neděle

T0 teplota
T1 teplota
T2 teplota
„ekonomická“ „normální“ „komfortní!
03:00 ÷ 07:00
14:00 ÷ 19:00
23:00 ÷ 03:00
03:00 ÷ 09:00
23:00 ÷ 03:00

07:00 ÷ 14:00

19:00 ÷ 23:00

09:00 ÷ 19:00

19:00 ÷ 23:00
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PROGRAM ČÍSLO 5 – pro stálé vytápění :
Program je určen pro prostory které je nutné vytápět v průběhu celého dne ne jednu
konstantní teplotu včetně sobot a nedělí.Pouze v nočních hodinách je nastavena ekonomická
teplota.
dny
Pondělí až
Neděle

T0 teplota
T1 teplota
T2 teplota
„ekonomická“ „normální“ „komfortní!
03:00 ÷ 07:00
24:00 ÷ 03:00

07:00 ÷ 24:00

_

DO 6.3 – úprava automatického programu
Pro nastavení správné funkce automatického programu dle vlastních potřeb je nutné přestavit
jednotlivé časové úseky programovaného dne a k nim přiřadit různé teploty.Tyto úpravy
provedete dle následujících kroků:
-

pro výběr programovaného dne v týdnu proveďte následující:
 nejprve stlačíme tlačítko „menu“/5/, po otevření druhé strany menu stlačte tlačítko
pod „>>“ a dále tlačítko pod symbolem „PRG“
 pro nastavení dne stlačte tlačítko „ DAY „ a stláčením tlačítka pod symbolem „DAY“
vyberte příslušný den v týdnu.Je možné vybrat a provést programování každého dne
samostatně nebo programy různě kopírovat dle požadavku.

-

nastavení jednotlivých teplot v různých časových úsecích
 pokud chcete pouze vybrat počáteční čas nastavování programu je možné toto
provádět ve stejném režimu jako předchozí nastavování dne.Stlačováním tlačítek +
nebo – se blikající kurzor v horní části časové lišty bude pohybovat vlevo nebo vpravo
a hodiny na displeji se budou měnit.
 stlačte tlačítko pod symbolem „SET“ na displeji se zobrazí v dolní části čtyři symboly
„NONE“ , „T0“ , „T1“ a „T2“
 stlačením tlačítka pod symbolem „NONE“ se vrátíte na předešlou stranu menu a
můžete provést jinou volbu
 stlačením tlačítka „T0“, „T1“ nebo „T2“ se na displeji zobrazí vybraný den na
programování a v horní části časové lišty bude blikat kurzor na nastavené počáteční
hodině, kterou jste si nastavili.Zadávání teplot bude probíhat dle stláčení tlačítek +
nebo – (hodiny se mění po 15 minutách) a na časové liště se bude zaznamenávat
grafický symbol který přísluší k jednotlivým teplotám (T0 – bez graf.symbolu, T1 –
malý grf.symbol a T2 – dva malé graf.symboly nad sebou).Takto nastavíte program
pro stanovený den.

-

kopírování jednotlivých naprogramovaných dnů :
 stlačením tlačítka „CPY“ si označíte požadovaný den , který následným stlačením
tlačítka „DAY“ překopírujete do následujícího dne.Tímto způsobem je možno
zkopírovat libovolný počet dnů jdoucích za sebou.
pro ukončení programování vrácení se zpět do původního aktivního programu je
nutné stlačit tlačítko „menu“/5/

-
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DO 6.4 – nastavení jednotlivých teplot T0, T1 a T2
Pro nastavení a uložení jednotlivých naprogramovaných teplot
v místnosti do paměti (T0, T1 a T2 ) je nutné provést následující
úkony:
- stlačte tlačítko /5/ „menu“, na displeji se zobrazí druhá stránka
programování a zde stlačte tlačítko „>>“

-

Na další straně menu (třetí strana) stlačte tlačítko pod symbolem „SET“ a na displeji
se Vám zobrazí „ROOM T0“ (teplota je ve °C).Pomocí
tlačítek + a – můžete nastavit výši požadované hodnoty pro
ekonomickou teplotu v referenční místnosti.

-

Pro nastavování dalších teplot T1 a T2 je nutné stlačit tlačítko pod symbolem „>>“, na
displeji se zobrazí další teplota a provede úpravu stejným způsobem jako u teploty T0

-

Ukončení nastavování jednotlivých teplot provedete stlačením tlačítka /5/ „menu“

DO 7 – nastavení hodin a dne v týdnu
Správnou funkci automatického programu zabezpečí nastavení přesného dne v týdnu a
přesného času aby nedocházelo k nastavení jiného než požadovaného programu.Pro nastavení
správného času a dne pokračujte dle níže popsaných instrukcí:
- - stlačte tlačítko /5/ „menu“, na displeji se zobrazí druhá
stránka programování a
zde
stlačte
tlačítko „>>“
-

na displeji následně stlačte tlačítko pod symbolem „CLK“ a
zobrazí se další strana menu na které je možno pokračovat
v nastavení přesného času stlačením tlačítka „HRS“ pro nastavení hodin a „MIN“ pro
nastavení minut.Obě nastavení se provádějí pomocí stláčení tlačítek + a -.Pokud je
nastaven režim hodin pouze na 12 hodin, pak se na displeji za hodinami zobrazí
v dopoledním režimu „AM“ a v odpoledním režimu „PM“.Lze nastavit denní režim na 24
hodin, avšak tento režimu může nastavit pouze servisní technik.

-

Nastavení dne se provádí stlačením tlačítka pod symbolem
„DAY“.Opakovaným stláčením tohoto tlačítka se budou měnit
dny v týdnu, které jsou označeny : MO – pondělí , TU – úterý ,
WE – středa , TH – čtvrtek , FR – pátek , SA – sobota a SU –
neděle

-

Ukončení nastavování času a dne v týdnu provedete stlačením tlačítka /5/ „menu“
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DO 8 – aktivace speciálních funkcí (PLUS / ECON)
Tento plynový spotřebič má instalovány nadstandardní funkce Plus a Econ, které zajišťují
vynikající funkci dodávky užitkové vody.Tyto funkce je možno aktivovat v režimech LÉTO
(§ DO 1.2) a ZIMA (§ DO 1.3) při kterých svítí na displeji dálkového ovládání symbol
kohoutku.

DO 8.1 – funkce ECON
Funkce ECON je výjimečná a velmi originální .Tuto funkci má společnost HERMANN
patentovánu a její podstata spočívá v automatické regulaci průtočného množství užitkové
vody pomocí elektrického regulačního ventilu instalovaného na vstupu užitkové vody do
kotle.Regulační ventil je řízen elektronickou řídící deskou, která při prvním otevření kohoutku
teplé užitkové vody automaticky minimalizuje průtok TUV na 3 litry za minutu až do doby
dokud není TUV ohřátá na požadovanou teplotu např 45°C.Po dosažení požadované teploty
TUV regulační ventil otevře průtočné množství TUV až na hodnotu která umožní dodržet
požadovanou teplotu TUV v rozmezí  4°C.Průtočné množství je
řízeno a sledováno průtokoměrem instalovaným na vstupu
užitkové vody a hodnota průtočného množství je zobrazeno na
displeji dálkového ovládání.
Funkce ECON se aktivuje stlačením tlačítka /6/ se symboly
plus/econ a její nastavení se zobrazí na displeji dálkového
ovládání. Hlavní nastavení provede servisní technik při uvedení
spotřebiče do provozu dle požadavku zákazníka.

DO 8.2 – funkce PLUS
Funkce PLUS zabezpečuje rychlejší možnost používání užitkové vody a minimalizovat dobu
prodlení v jejím ohřátí, zároveň šetří množství spotřebované vody při otevření kohoutku
s TUV.Při aktivaci této funkce je předehříván sekundární výměník ohřevu TUV na teplotu
25 ÷ 30°C ( 3°C), čímž je minimalizována doba prodlení dohřevu TUV na požadovanou
teplotu při otevření kohoutku s TUV.Funkce PLUS společně s funkcí ECON (§ DO 8.1) jsou
velmi ekonomické a zvyšují komfort užití plynového spotřebiče.Obě funkce společně zajistí
konstantní teplotu užitkové vody bez nutnosti zásahu servisního technika v letním i zimním
období, neboť v zimním období bývá vstupní teplota nižší než v letním období.
Funkce PLUS se aktivuje stlačením tlačítka /6/ se symboly
plus/econ a její nastavení se zobrazí na displeji dálkového
ovládání. Hlavní nastavení provede servisní technik při
uvedení spotřebiče do provozu dle požadavku zákazníka.
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DO 8.3 – schéma ovládání a nastavení funkcí

4.4 Vyřazení kotle z provozu
Provedení těchto opatření nastává pouze ve zvláštních případech, kdy je kotel vyřazen na
delší dobu z provozu jako např. v letních měsících kdy je byt používán velmi málo, pouze
slouží pro zimní pobyt, odjezd na dovolenou či na svátky.
Plynový kotel musíte odpojit od elektrického napětí, uzavřít přívod plynu, uzavřít přívod
užitkové vody, na dálkovém ovládání nastavte režim pohotovosti (Stand-by).Pokud budete
chtít používat systém proti zamrznutí a proti blokaci je nutné zachovat přívod el.energie a
otevřený přívod plynu.Pokud hrozí možnost zamrznutí je třeba se rozhodnout která z variant
bude výhodnější nebo zda dát do topného systému kapalinu proti zamrznutí.
Bezpečné kompletní vypnutí kotle:
-

Vyjměte zástrčku elektrické energie ze zásuvky
Uzavřete kohout přívodu plynu
Pokud se bode teplota okolí blížit 0°C a nebude zapnut systém proti zamrznutí je lepší
topný systém vypustit nebo do topného systému napustit nemrznoucí směs v koncentraci,
kterou doporučuje výrobce nemrznoucí směsi.Tato směs musí být určena výhradně pro
topné systémy s plynovým nástěnným kotlem.

Vypnutí kotle se zachování funkce proti zamrznutí a proti zablokování:
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Kotel je vybaven funkcemi proti zamrznutí a proti zablokování jednotlivých
komponentů.Systém proti zamrznutí bude aktivován v případě že teplota topného systému
poklesne na 5°C a hořák bude vypnut když teplota topné vody dosáhne 30°C.Pro zachování
správné funkce musí být splněny následující podmínky:
- musí být kotel napojen na elektrickou energii
- dálkové ovládání musí být nastaveno na pohotovostní režim (Stand-by)
- musí být otevřen kohout přívodu plynu
- tlak v topném systému musí být 1.0 ÷ 1,5 bar
V případě nedostatku plynu, se hořák nezapálí ale oběhové čerpadlo je zapnuto, topná voda
v systému je v oběhu čímž je snížena možnost zamrznutí.Na ohřevu TUV bude aktivován
elektrický systém proti zamrznutí.Je možné instalovat elektrickou ochranu proti zamrznutí,
která musí být instalována na sekundární výměník jako ochrana v případě výpadku dodávky
plynu.Tato ochrana je dodávána pouze na objednávku!!!

4.5 Náhodné vypnutí
Nezapálení hořáku:
-

zkontrolujte správné nastavení dálkové ovládání (prostorového termostatu) a zda teplota
požadovaná v místnosti je vyšší než teplota skutečná
Zkontrolujte zda je zabezpečen přívod elektrické energie, dálkové ovládání musí být
nastaveno na funkci LÉTO nebo ZIMA , nikoliv v pohotovostním režimu.
Pokud je kotel vypnut a na displeji dálkového ovládání je zobrazen symbol závady,
podívej se na kapitolu „Závady plynového spotřebiče“
Zkontroluj zda tlak v topném systému je vyšší než 0.5 bar, má být cca 1,0 bar

Nízká dodávka užitkové vody:
-

zkontroluj zda teplota TUV na dálkovém ovládání není nastavena na minimum
zkontrolujte čistotu sítka na vstupu užitkové vody do kotle (pouze při malém průtoku
vody)
zavolejte servisního technika na zkontrolování správného nastavení plynového ventilu
zavolejte servisního technika na kontrolu NTC čidla teploty TUV, čistoty výměníku
ohřevu TUV, funkce regulačního ventilu a průtokoměru

POZNÁMKA: Pokud je užitková voda příliš tvrdá a obsahuje velké množství solí instalujte
na vstup užitkové vody do ohřívače úpravu na snížení tvrdosti a obsahu solí.Operace
provedené v souvislosti s čištěním jednotlivých komponentů nejsou v rámci záručních oprav.
UPOZORNĚNÍ :Nikdy neprovádějte opravu plynového kotle sami.Všechny operace
prováděné na opravách plynových kotlů mohou provádět pouze kvalifikovaní servisní
technici.
Plynový kotel musí být opravován pouze originálními díly.
HERMANN nenese odpovědnost za škody způsobené používáním jiných než
originálních dílů, za škody způsobené neodborným zásahem a nebo zásahem
neoprávněné osoby.
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4.6 Tlak vody v topném systému
Tlak vody v topném systému kotle je kontrolován pomocí tlakového spínače, který
prostřednictvím elektronické desky řídí automatické dopouštění vody do topného
systému.Pokud dojde k úniku vody z topného systému a automatické dopouštění nestihne
dopustit vodu, bude kotel uveden do poruchy, která bude zobrazena na displeji dálkového
ovládání.
Tlak v topném sytému by se měl pohybovat mezi 1.0 ÷ 1.5 baru což jsou optimální hodnoty
pro spolehlivý provoz topného okruhu.Pokud tlak v systému klesne pod 0.5 baru bude
automaticky dopuštěna voda.
Bude li voda dopouštěna více než 3x za 24 hodin a nebo dopouštěni bude trvat déle než 4
minuty bude kotel zablokován a na displeji se objeví odpovídající závada (popis závad
v odstavci „Závady plynového kotle“).

5. ZÁVADY PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE
V této kapitole jsou popsány všech kódy závad které se mohou vyskytnout na displeji, a jejich
následné odstranění uživatelem spotřebiče a znovu uvedením kotle do provozu.
UPOZORNĚNÍ : Pokud provedeme vše podle popisu a kotel se nepodaří uvést do
provozu, nebo se opět zablokuje, žádáme Vás o kontaktování servisního pracovníka
který závadu odstraní.
Všechny závady zobrazované na displeji s blikající červenou kontrolkou, a se
zobrazeným nápisem „SERVIS“ na displeji MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY POUZE
OPRÁVNĚNÝM SERVISNÍM TECHNIKEM.Všechny tyto závady a jejich odstranění
jsou popsány v „Technických manuálech“ pro servisní techniky.

E01

NEHOŘÍ PLAMEN
Zobrazení: RESET BOILER

závada typu: spotřebitel

Příčina 1: Hořák nebyl úspěšně zapálen nebo byl náhle zhasnut
Řešení : Stlačte tlačítko „RESET“ pro znovu zapálení hořáku.Pokud se problém
přihodil znovu, zkontrolujte kotel a plynové potrubí od plynového kohoutu u
plynoměru, dále zkontrolujte zda je funkční regulátor tlaku plynu v budníku a zda jsou
otevřeny všechny plynové kohouty
Příčina 2: Špatné elektrické zapojení
Řešení : Stlačte tlačítko „RESET“ pro znovu zapálení hořáku.Pokud problém
přetrvává je nutné zavolat servisního technika aby přeměřil správné elektrické
napojení kotle.Pokud není fáze na levé straně ale na pravé, kontrolní elektroda
nezaznamená přítomnost ohně a zablokuje přívod plynu a hořák.
Závada může být též v místní elektrické síti.

40

E02

HAVARIJNÍ TERMOSTATY zasáhly
Zobrazení: RESET BOILER

závada typu: spotřebitel

Příčina 1:Odtah spalin je nedostatečný ( možná dočasně, možná následkem silného
větru)
Řešení : Stlačte tlačítko „RESET“ pro znovu uvedení kotle do provozu.Pokud
problém přetrvává :
 Zkontrolujte odtah spalin – komín
 Zabezpečte dostatečný odtah spalin, popřípadě zkontrolujte zda do místnosti
jsou provedeny otvory pro dostatečný přívod vzduchu.Zkontrolujte zda tyto
otvory nejsou ucpány nějakými předměty.
 Zkontrolujte zda ve stejné místnosti nejsou instalována zařízení jako
krb,kamna (na uhlí/dřevo), která odebírají vzduch pro hoření.Z tohoto důvodu
mohou být také větrací otvory malé.
Příčina 2: Kotel se přehřál a zasáhl havarijní termostat topné vody
Řešení : Vyčkejte 20÷30 minut až se teplota topné vody sníží, potom stlačte tlačítko
„RESET“.Pokud problém přetrvává kontaktujte prosím servisního technika.
E03

ZÁSAHL PRESOSTAT ODTAHU SPALIN ( kontrola odtahu spalin)
Zobrazení: RESET BOILER

závada typu:spotřebitel

Příčina : Spaliny nemají dostatečný odtah
Řešení : Stlačte tlačítko „RESET“ pro znovu uvedení kotle do provozu.Pokud
problém přetrvává :
 Překontrolujte správnou účinnost odtahu spalin, zkontrolujte zda není ukončení
odtahu ucpané nebo namrzlé
 Překontrolujte zda jsou použity správné (originální) komponenty pro odtah
spalin.Překontrolujte správné sesazení jednotlivých komponentů, zejména
odtahu spalin, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání spalin přes potrubí
přívodu vzduchu.
 Překontrolujte aby provedení odtahu spalin odpovídalo svými délkami a
provedením nákresům uvedeným v tomto návodu
E05

ZÁVADA ČIDLA TEPLOTY TOPNÉ VODY
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu: servis

Řešení : kontaktujte servisního technika
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E06

ZÁVADA ČIDLA TEPLOTY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu: servis

Řešení : kontaktujte servisního technika
E18

ZÁVADA NAPOUŠTĚNÍ KOTLE
Zobrazení: není zobrazena

závada typu: není zobrazena

Příčina : Tlak topné vody v systému klesá (příčina je většinou v netěsnosti potrubí),
kotel automaticky dopouští vodu
Řešení : Počkejte až kód závady zhasne
Pokud se toto dopouštění opakuje více než 3x za 24 hodin a nebo pokud se kotel
dopouští déle než 4 minuty, kotel se zablokuje a na displeji se rozsvítí
E19„SERVICE“.Tato závada je způsobena větší netěsností v topném
systému.Doporučujeme pro tento případ kontaktovat montážní firmu pro odstranění
závady.
Pokud je topný systém naplněn nemrznoucí směsí, je potřeba v některých případech
naředit roztok vody s nemrznoucí směsí, aby zařízení automatického doplňování
pracovalo spolehlivě.
E19

AUTOMATICKÉ DOPLNĚNÍ TOP.VODY NENÍ FUNKČNÍ
V POŽADOVANÉM ČASE
závada typu: servis/spotřebitel

Zobrazení: RIC SERVICE

Řešení : pokud závadu neodstraníte kontaktujte servisního technika
Příčina : Automatický systém doplnění vody není funkční během 4 minut
Řešení : Před vypnutím kotle zkontrolujte tlak vody na interním manometru,za
normálních podmínek má být tlak vody v topném systému za studeného stavu
1.0 ÷ 1.5 bar.Může být problém způsoben hydraulickým systémem čímž je příčina
nízkého tlaku nalezena. Vypni kotel na dálkovém ovládání a odpoj jej z elektrické
sítě.Zapni opět kotel, doplňuj vodu do topného systému a během doplňování kontroluj
tlak vody v topném systému na interním manometru .
Pokud problém stéle přetrvává zkontroluj zda je dostatečně vysoký tlak vody
v plnícím systému, prověř správnou funkci doplňovacího ventilu, zkontroluj zda není
zavzdušněn topný systém. Zkontroluj všechny vypouštěcí kohouty zda nejsou
otevřeny, zkontroluj těsnost topného systému a zkus doplnit vodu do systému.
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E21

NÍZKÝ TLAK VODY V PRIMÁRNÍM (TOPNÉM) OKRUHU (automatické
doplňování vody bylo provedeno více než 3x)
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu: servis/spotřebitel

Řešení : pokud závadu neodstraníte kontaktujte servisního technika
Příčina : Během posledních 24 hodin kotel automaticky doplňoval vodu do topného
systému více než 3x a bez úspěchu.
Řešení : Před vypnutím kotle zkontrolujte tlak vody na interním manometru,za
normálních podmínek má být tlak vody v topném systému za studeného stavu
1.0÷ 1.5 bar.Může být problém způsoben hydraulickým systémem čímž je příčina
nízkého tlaku nalezena.
Zkontroluj všechny vypouštěcí kohouty zda nejsou otevřeny, zkontroluj těsnost
topného systému a zkus doplnit vodu do systému.
Vypněte kotel pomocí dálkového ovládání a odpoj jej z elektrické sítě.Zapněte opět
kotel, doplňujte vodu do topného systému a během doplňování kontrolujte tlak vody
v topném systému na interním manometru .
E22

NEPRAVDĚPODOBNÁ DATA
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu: servis

Řešení : kontaktujte servisního technika
E 24

ZÁSAH POJISTNÉHO TERMOSTATU
Zobrazení: RESET BOILER

Typ alarmu: spotřebitel

Příčina: Je možné instalovat ke kotli ještě jeden vnější pojistný termostat například
pro podlahové vytápění kde by mohla být teplota topné vody na přívodním potrubí
příliš vysoká . Správně provedené podlahové topení je vybaveno jedním nebo více
pojistnými termostaty, které kontrolují teplotu vody protékající v podlahovém
vytápění. Příliš vysoká teplota, kromě toho, že je nepříjemná pro uživatele, by mohla
způsobit ZÁVÁŽNÉ ŠKODY na zařízení, podlahách nebo na prvcích tvořících
obložení. Kotel je vybaven příslušným vstupem pro termostat, který v případě zjištění
alarmu zablokuje kotel.
Poznámka: Pokud tento alarm provede zásah, kotel zablokuje provoz vytápění,
ale bude pokračovat v dodávce teplé užitkové vody.
Odstranění: Doporučujeme počkat dostatečně dlouhou dobu, než se teplota topné
vody ochladí na normální teplotu a než se provede reset pojistného termostatu.
Stiskněte tlačítko „Reset“ pro opětné zapálení kotle a vyčkejte déle než 30 vteřin,
protože takové je zpoždění spojené s tímto alarmem.
Pokud se tento alarm objeví znovu, nechte, aby technik provedl kontrolu vstupních
teplot pro různé okruhy vysoko a nízkoteplotní. Pokud se zablokování opakuje i po
provedení výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní službu pro kotle nebo na
toho, kdo provedl instalaci podlahového topení.
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E31

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ FUNKČNÍ
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu : servis

Řešení : kontaktujte servisního technika
E35

VADNÁ KONTROLA PLAMENE
Zobrazení: RESET BOILER

závada typu : spotřebitel

Příčina: Kontrolní elektroda spotřebiče nemůže identifikovat plamen na
hořáku.Z tohoto důvodu je kotel vypnut a zablokován
Řešení : Tato závada je možná odstranit zhruba po uplynutí 5 minut.Pro odstranění
závady je nutné stlačit tlačítko reset.Pokud se závada opakuje vícekrát za sebou je
nutné kontaktovat servisního technika.
E36

ZÁSAH VNĚJŠÍCH SOUPRAV
Zobrazení: RESET BOILER

závada typu : spotřebitel

Příčina :Toto hlášení závady zobrazuje zásah jedné nebo více eventuálně
instalovaných souprav, které jsou připojeny k plynovému spotřebiči.
Řešení : Pro odstranění závady je nutné stlačit tlačítko reset.Pokud se závada opakuje
vícekrát za sebou je nutné kontaktovat servisního technika.
E38

VADNÁ SONDA VNITŘNÍ TEPLOTY ( VNĚJŠÍ TEPLOTY)
Zobrazení: RIC SERVICE

závada typu : servis

Řešení : kontaktujte servisního technika
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6.DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:
1. Pravidelně provádějte kontrolu tlaku topné vody v otopném systému a ověřujte,
že hodnota tlaku topné vody je dle „Návodu k použití“
2. pokud zjistíte pravidelný úbytek tlaku v topném systému kontaktujte servisního
technika, nebo montážní firmu aby Vám prohlédla topný systém a jeho spoje
3. pokud je kotel delší dobu vypnutý proveďte opatření dle bodu „Bezpečné
kompletní vypnutí kotle“
4. Nevystavujte plynový kotel přímému působení par od kuchyňských spotřebičů
5. Neinstalujte kotel do míst trvalého působení velké vlhkosti, nebo do míst kde
hrozí trvalé působení ostatních kapalných postřiků
6. Nepokládejte na spotřebič různé předměty
7. Je zakázáno ovládat kotel dětem a nepovolaným osobám
8. Nedotýkejte se horkých částí kotle jako jsou např. komínový odtah spalin,
spalovací komora nebo vrchní kryt spalovací komory pokud je kotel v provozu a
nebo jeli krátce vypnut.Vzhledem k vysoké teplotě by mohlo dojít k úrazu.Je
zakázáno aby na spotřebič v průběhu provozu a krátce po jeho ukončení sahaly
děti nebo neoprávněné osoby
9. Pokud bude servisní technik měnit díly v plynovém spotřebiči překontrolujte zda
jsou to originální díly pro kotle HERMANN.Pokud by Vám byly v záruční době
instalovány do kotle jiné než originální díly bude Vám ukončena záruční doba.
10. Pokud kotel již definitivně přestal fungovat je nutné kontaktovat servisního
technika, který kotel odpojí od elektrické sítě, plynového potrubí, topného
systému a užitkové vody.
11. Nezapomínejte, že plynový kotel je pouze jedna ze součástí Vašeho topného
systému a ne všechny závady musí být způsobené tímto spotřebičem.
12. Každý rok nechávejte spotřebič prohlédnout, vyčistit a řádně seřídit oprávněným
servisním technikem
13. NÁVOD K POUŽITÍ vždy nechávejte u plynového spotřebiče aby bylo možno jej
kdykoliv použít
14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny v „ZÁRUČNÍM LISTĚ“, který je
dodáván společně se spotřebičem
15. SERVISNÍ PRŮKAZ – každý servisní technik který absolvoval školení na opravy
plynových spotřebičů vlastní níže zobrazený servisní průkaz, který je povinen na
požádání předložit, na druhé straně průkazu je podpis dovozce spotřebičů pana
Michala Štarmana .V případě že se jedná o záruční opravu nebo roční prohlídku
a servisní technik nebude oprávněn tuto činnost vykonávat nebude Vám
prodloužena záruční doba a nebude uznána záruční oprava.
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7. REGULACE A SERVIS
UPOZORNĚNÍ :








Všechny dále popsané operace může provádět pouze servisní technik
proškolený společností HERMANN na provádění servisních oprav na těchto
spotřebičích.Tento servisní technik vlastní kartu s evidenčním číslem, kterou
je povinen na požádání předložit.
Po ukončení kontroly tlaku plynu a seřizování spotřebiče důkladně
přezkoušejte těsnost spojů na plynovém potrubí a na připojovacím bodu
plynové armatury.Nezapomeňte řádně dotáhnout těsnící šroubek plynové
armatury!!!
Po prvním zapálení a uvedení spotřebiče do provozu je nutné ponechat jej
v chodu po dobu nejméně 30 minut aby došlo k vypálení hořáku, usazení
všech částí z výroby.Po této době je možno provést měření spalin a nastavení
spotřebiče.
Při prvním uvedení spotřebiče do provozu na ohřev užitkové vody je nutné
provést kalibraci regulačního ventilu průtočného množství TUV aby byla
dosažena požadovaná hodnota teploty a průtoku užitkové vody.Tato
kalibrace průtoku je prováděna automaticky po dobu přibližně 2 minut a
průtok vody je maximální.Z tohoto důvodu je nutné aby byl regulační ventil
otevřen na plný průtok po výše uvedenou dobu tj. 2 minuty.

INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Instalujte dálkové ovládání, které slouží zároveň jako prostorový termostat, do referenční
místnosti maximálně 1,5 metru nad podlahu.Dálkové ovládání nesmí být instalováno do míst,
kde by jej mohlo ovlivnit tepelné záření od jiných předmětů, proudění chladného vzduchu, na
venkovní zdivo nebo do prostor ve kterých máte jiný zdroj tepla.
Pro připojení dálkového
ovládání
k plynovému
spotřebiči
je
nutné
instalovat dva vodiče o
maximálním
průřezu
1mm2 a maximální délka
může být 50m.Není nutné
dodržet polarizaci a je tedy
možné připojit kterýkoliv
vodič na svorkovnici.Pro
přichycení
Dálkového
ovládání na stěnu slouží
dvě
hmoždinky
a
samopřezné šroubky, které
jsou součástí dodávky.
Při instalaci Dálkového
ovládání postupujte dle níže uvedených bodů:
- odpojte přívod elektrického proudu do spotřebiče
- pomocí šroubováku uvolněte vrchní programovatelný modul od spodního dílu, který se
instaluje pevně na stěnu.Ve spodní části „DO“ je západka, kterou šroubovákem zatlačíte a
mírným tahem obě části oddělíte
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- přiložte spodní díl na stěnu a označte si otvory , které vyvrtáte a vložíte do nich
hmoždinky.Pak přiložíte spodní díl a přichytíte jej pomocí samořezných šroubků.Otvorem
uprostřed tohoto dílu nezapomeňte protáhnout vodiče pro připojení ke spotřebiči.
- připojte vodič na konektor umístěný v pravém spodním rohu tohoto dílu.
- nasaďte vrchní modul na výstupky v jednotlivých rozích základního dílu a zacvakněte jej ve
spodní části
UPOZORNĚNÍ : Dálkové ovládání se v žádném případě nenapojuje na elektrickou síť
230V, toto zařízení je napájeno pouze ze spotřebiče

7.1 Nastavení PARAMETRŮ
Pro nastavení jednotlivých parametrů je nutné provést stejné operace jako při změně jazyka,
pouze nestlačíte tlačítko „LING“ ale tlačítko pod symbolem „PARC“.
- pro přechod na další parametr je nutné
stlačit tlačítko pod symboly „<<“
nebo“>>“
- Pro změnu hodnoty parametru je nutné
stlačit tlačítko „+“ nebo „-„. Pokud se
na displeji objeví ( --- ) není možno
tento parametr pro tento kotel používat
- Pro
uložení
nového
nastavení
parametru je nutné vyčkat přibližně 2
vteřiny.Pokud budete měnit parametry
rychleji nebudou uloženy do paměti
dálkového ovládání.
- Pro návrat zpět je nutné stlačit tlačítko „menu“
PARAMB – Možnosti nastavení jednotlivých parametrů
PARAMB 0 – Typ kotle – Hodnoty které je možno nastavit 0 – 3.Tyto parametry nastavují
hodnoty jednotlivých modelových řad.Pro kotel SPAZIOZERO PLUS je nutné nastavit
hodnotu 0 (tato hodnota je nastavena z výr. závodu)
PARAMB 1 – typ plynu – Zemní plyn G20 = 0 , Propan G31 = 1.Z výrobního závodu je
nastaven typ plynu na který je kotel zkoušen.Při změně typu plynu je nutné postupovat dle
odstavce „Přestavba na jiný druh plynu“
PARAMB 2 – tento parametr je rezervován pro výrobní závod – je nastavena hodnota 0
– lze nastavit hodnoty 0 nebo 1
PARAMB 3 – tento parametr je rezervován pro výrobní závod – je nastavena hodnota 0
– nelze nastavit jinou hodnotu než 0
PARAMB 4 – výkon pro výtápění – hodnoty 0 ÷ 99 (%) – ( z výrobního závodu nastaveno
99). Podívej se na kapitolu „Nastavení maximálního výkonu pro vytápění“ pro kompletní
nastavení regulace
+
= Všechny zobrazované hodnoty na displeji neukazují tlak plynu a musí být považovány
pouze za údaj.Tlak plynu musí být měřen manometrem na plynovém ventilu.
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PARAMB 5 - Funkce oběhového čerpadla v zimním období – lze nastavit hodnoty 0 – 3;
z výrobního závodu nastaveno = 0
0 = BĚŽNÁ FUNKCE: Oběhové čerpadlo je v provozu vždy, když je dán požadavek na
vytápění, a po ukončení požadavku na vytápění je ještě dalších 30 sekund v chodu (doběh)
1 = ČERPADLO JE NEUSTÁLE V CHODU: V zimním období je oběhové čerpadlo
neustále v provozu.Toto nastavení použijte pouze v případě požadavku topného systému nebo
projektové dokumentace.
2 = STÁLE VYPNUTO: V zimním období je oběhové čerpadlo stále vypnuto ( je zapnuto
pouze při požadavku na ohřev TUV).Toto nastavení použijte pouze v případě instalace jiného
externího oběhového čerpadla.
3 = BĚŽNÁ FUNKCE BEZ DOBĚHU: Oběhové čerpadlo je v provozu vždy, když je dán
požadavek na vytápění, a po ukončení požadavku na vytápění dodržován doběh a čerpadlo je
vypnuto.Tato funkce je používána při zónovém vytápění.
PARAMB 6 - Zapnutí nastavení prodlení po dosažení teplota topné vody – lze nastavit
hodnoty 0 ÷ 7, z výrobního závodu nastaveno = 3 (v minutách)
V topném režimu, když kotel dosahuje teploty topné vody, která je nastavena dojde k vypnutí
hořáku.Teplota topné vody klesá dolů a hořák se opět zapálí.Tento parametr, který se
nastavuje vymezuje dobu prodlení mezi vypnutím hořáku při dosažení teploty topné vody a
opětovném zapálením hořáku.Navrhujeme následující nastavení:
0 = nastavení pro topné systémy s otopnými tělesy FANCOIL.Během použití tohoto nastavení
dochází k častému zapalování (pulsování) kotle.
1 –7 = Nízkou hodnotu nastavení použijte při malých topných systémech s maloobjemovými
topnými tělesy.Vyšší hodnoty nastavení pro rozsáhlejší topné systémy s velkou setrvačností.
PARAMB 7 – tento parametr je rezervován pro výrobní závod – je nastavena hodnota 0
– nelze nastavit jinou hodnotu než 0
PARAMB 8 – Teplota topné pro opětovné zapálení hořáku při ohřevu TUV – lze
nastavit hodnoty 0 ÷ 2 , z výrobního závodu je nastavena 0
Tento parametr určuje teplotu topné vody v primárním okruhu pro znovu zapálení hořáku při
ohřevu užitkové vody.
0 – nastavení hodnoty 0 , teplota topné vody pro znovu zapálení hořáku je nastavena
automaticky pomocí procesoru kotle.Tato hodnota bude stanovena vzhledem k průtočnému
množství užitkové vody tak aby byla co nejoptimálnější a co nejekonomičtější.Funkce
„ECON“ nebo „PLUS“ jsou aktivní.
1 – nastavení hodnoty 1 , teplota topné vody v primárním okruhu je nastavena fixně, a
pohybuje se od 65°C do 75°C.
2 – nastavena hodnota 2 , nastavení hodnoty 2 , teplota topné vody v primárním okruhu je
nastavena podle teploty užitkové vody.Požadovaná teplota užitkové vody bude označena (T),
zapálení hořáku bude provedeno při poklesu teploty topné vody na (T+3°C) a vypnutí hořáku
bude provedeno při dosažení teploty topné vody na (T+5°C).
PARAMB 9 – nastavení regulace průtoku užitkové vody – lze nastavit hodnoty 0 ÷ 3,
z výrobního závodu je nastavena 1
Tento parametr je rozhodující pro nastavení ventilu regulace průtočného množství užitkové
vody ve fázi ohřevu a užívání TUV.
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0 – nastavení hodnoty 0 pro regulaci průtočného množství, proporcionální ventil je otevřen na
maximum.Funkce „ECON“ není možná použít a funkce „PLUS“ je možná použít a
předehřívá užitkovou vodu v deskovém výměníku ohřevu TUV
1 – nastavení hodnoty 1 pro regulaci průtočného množství je plně kompatibilní a plně
použitelná
2 – nastavení hodnoty 2 je funkce regulace průtočného množství není aktivována při prvním
otevření výtokového ventilu s TUV a prvním nahřívání užitkové vody na požadovanou
teplotu a po jejím dosažení již funkce bude aktivní.
3 - nastavení hodnoty 3 je funkce regulace průtočného množství aktivována při prvním
otevření výtokového ventilu s TUV a nahřívání užitkové vody na požadovanou teplotu a po
jejím dosažení již funkce nebude aktivní.
PARAMB 10 – Sonda vnitřní teploty / venkovní teploty – lze nastavit hodnoty 0 – 1,
z výrobního závodu je nastavena hodnota 0
Tato funkce zabezpečuje připojení teplotního čidla uvnitř kotle nebo čidla venkovní teploty.
0 – Sonda „ vnitřní teploty kotle“ je připojena pokud je nastavena hodnota 0.Tato sonda snímá
teplotu uvnitř ochranného boxu kotle na základě které zabezpečuje uvedení do provozu
systému proti zamrznutí.Při nastavení této hodnoty nelze současně použít nastavení venkovní
sondy.
1 – Sondu „vnitřní teploty kotle“ lze instalovat do venkovního prostředí a pak slouží jako
sonda venkovní teploty a na parametru je nutné nastavit hodnotu 1.Na základě venkovní
teploty a teploty topné a užitkové vody je automaticky aktivován systém proti zamrznutí.Na
základě snímání venkovní a vnitřní teploty kotel automaticky upravuje a řídí optimalizaci
topného systému včetně teploty topné vody.
PARAMB 11 – Funkce ohřevu TUV „ ECON“ a „PLUS“ – lze nastavit hodnoty 0 ÷ 2,
z výrobního závodu nastaveno na 0
Tento parametr aktivuje funkce ohřevu TUV „ECON“ a „PLUS“ bez nutnosti zásahu do
menu servisními techniky
0 – Funkce „ECON“ a „PLUS“ nejsou aktivní
1 – Funkce „ECON“ je aktivní
2 – Funkce „PLUS“ je aktivní
PARAMB 12 – Zapálení hořáku bez modulace (funkce pro měření spalin) – lze nastavit
hodnoty 0 a 1, z výrobního závodu nastaveno 0
Při nastavení hodnoty 1 je uveden kotel do provozu, hořák se zapálí a kotel pracuje na
maximální výkon bez modulace plamene, bez optimalizace topného systému.Při tomto
nastavení je možno provést regulaci MINIMĹNÍHO a MAXIMÁLNÍHO výkonu na
plynovém ventilu.
PARAMB 17 - tento parametr je rezervován pro výrobní závod – je nastavena hodnota
0 – nelze nastavit jinou hodnotu než 0
PARAMB 19 – Časový úsek pro zapálení hořáku – lze nastavit hodnoty 0 ÷ 5 (
v minutách), z výrobního závodu je nastavena hodnota 0
V případech kdy je nutné oddálit zapálení hořáku ihned po zapnutí prostorového termostatu je
možné zvolit požadovanou hodnotu v rozmezí do 5 minut.Tato funkce není totožná s dobou
prodlení pro opětovné zapálení hořáku v případě zásahu NTC čidla topné vody (u kotle
SUPERMICRA – 3minuty a u kotle EURA lze nastavit 0 ÷ 7 minut).
Za běžného provozu se tato funkce nevyužívá její hodnota je nastavena na 0.
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PARAMB 20 - tento parametr je rezervován pro výrobní závod – není zde nastavena
žádná hodnota, je možno pouze číst hodnotu při provozu kotle ( hodnota udávaná v mA
zobrazuje aktuální funkci a stav regulačního ventilu užitkové vody.Systém si ukládá do
paměti nejčastější nastavení, které optimalizuje)
PARAMB 21 - tento parametr je rezervován pro výrobní závod – není zde nastavena
žádná hodnota, je možno pouze číst hodnotu při provozu kotle ( hodnota udávaná v mA
zobrazuje optimální nastavení regulačního ventilu užitkové vody. Toto nastavení je vždy
upřednostněno a pokud v porovnání s průtočným množstvím TUV není dostatečné bude
změněno na optimální nastavení)

Přístup k regulačním prvkům
1. odšroubujte samopřezné šroubky (A), které upevňují přední vnější
kryt ochranného boxu (B)
2. Vyzvedněte přední panel (B) směrem nahoru aby došlo k uvolnění
západek a pak vyjměte panel směrem vpřed
3. po provedení všech operací potřebných pro seřízení spotřebiče
instalujte zpět přední panel, postupujte opačným způsobem než při
jeho demontáži
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7.2 Kontrola tlaku plynu a seřízení výkonu
Kotel byl již zregulován ve výrobním
závodě při provádění výstupní
kontroly funkce a kvality .Je však
dobré zkontrolovat, zda tlaky plynu
na tryskách hořáku jsou správné.
Pokud je nutné provést novou regulaci,
např. po nadstandardní údržbě, po
výměně plynového ventilu nebo po
přestavbě na jiný druh plynu, je potřeba
provést následné operace:

C

Regulace max.výkonu pro vytápění
Maximální výkon spotřebiče pro funkci vytápění musí být nezbytně regulován dle projektové
dokumentace, nebo výpočtu tepelných ztrát.Hodnoty tlaku plynu pro jednotlivé výkony jsou
uvedeny v "„SEŘIZOVACÍ TABULCE".Pro provedení regulace tlaku plynu je nutno provést
následující úkony:
- Nainstalujte manometr na kontrolní měřící bod na plynovém ventilu, který slouží pro
měření na výstupu z ventilu
- Zkontrolujte zda jsou v chodu všechna externí oběhová čerpadla a pokud jsou instalovány
uzavírací ventily, musí být rovněž otevřeny
- Na dálkovém ovládání nastavte polohu „STAND-BY/OFF“ a nastavte PARAMC4 a
stlačte tlačítka „+“ nebo „-„.Hořák bude automaticky zapálen
- Vyčkejte několik vteřin až se tlak v plynovém potrubí ustálí a pomocí tlačítek „+“ a „-„
s neustálou kontrolou pomocí manometru lze nastavit požadovaný maximální výkon kotle
do topného systému.
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- Pro uložení nastavené hodnoty do paměti stlačte tlačítko „menu“ na cca 10 vteřin
- odpojit manometr a zašroubovat šroub měřícího místa v plynovém ventilu
DŮLEŽITÉ: Řádně uzavři všechny otvory a zabezpeč zařízení
manipulaci.Kompletně spotřebič opatři všemi příslušnými kryty !!!

proti

7.3 Seřízení pomalého zapalování
Tlak plynu při pomalém zapalování není nutné seřizovat, tato funkce je plně automatická a
pomalé zapalování je nastaveno pomocí procesoru kotle.Pro tuto funkci je nutné pouze
zkontrolovat správný minimální tlak plynu na plynovém ventilu, aby nebyl příliš malý nebo
příliš velký.
Na hořáku jsou instalovány dvě elektrody, jedna elektroda je zapalovací a druhá elektroda je
určená pro kontrolu plamene na hořáku.Na zapalovací elektrodě je nainstalován „ionizátor“
který provádí zapalování.Pokud je požadavek na zapálení hořáku a hořák je zapálen, pak po
několika vteřinách je výkon zvýšen dle požadavku topného nebo sanitárního systému.
7.4Přestavba na jiný druh plynu
Přestavba na jiný druh plynu může být provedena jednoduše i v instalovaném kotli.
Pro přestavbu je nutné použít pouze trysky dodávaná společností HERMANN.
.
Kotel je dodáván pro funkci na zemní plyn nebo na propan, druh plynu je vyznačen na štítku
kotle. Pro přestavbu na jiný druh plynu jsou specifické instrukce v jednotlivých soupravách.
Po správném nastavení pracovního tlaku s novým typem plynu je nutné zabezpečit regulátor
tlaku plombovací barvou nebo lakem.
Přestavba ze ZEMNÍHO PLYNU (G20) na PROPAN (G31)
1. Odpojte kotel od napájení elektrickou energií
2. Demontujte kryt uzavřené spalovací komory (pouze u modelu SE) a
odstraňte potrubí, které spojuje plynový ventil s nosníkem trysek
3. Odstraňte nosník a demontujte stávající trysky.Na jejich místo
instalujte trysky na požadovaný plyn.
4. Zpět nainstalujte nosník, potrubí, které spojuje plynový ventil a
nosník trysek , instalujte kryt uzavřené spalovací komory.
5. Na dálkovém ovládání nastavte polohu „STAND-BY/OFF“ a
nastavte PARAMC1 a zde nastavte hodnoty:
0 – pro funkci kotle na zemní plyn (G20)
1 – pro funkci kotle na propan (G31)
6. Zkontrolujte zda hodnoty na vstupu plynu na trysky odpovídá hodnotám PROPAN =
min.25 mbar – max. 37 mbar, dále zkontrolujte zda nedochází k úniku plynu
7. Proveďte kontrolu a regulaci tlaku plynu (MAX. pro ohřev TUV a vytápění) dle hodnot
uvedených v projektové dokumentaci a dle tabulky dále uvedené v tomto návodu
8. Označte na výrobní štítek druh plynu na který je kotel v současné době provozován

.
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Typ kotle

Počet trysek

SPAZIOZERO PLUS 24SE
SPAZIOZERO PLUS 30SE

13
14

Průměr trysek
Průměr trysek
ZEMNÍ PLYN-G20 PROPAN – G31

1,20 mm
1,30 mm

0,75 mm
0,78 mm

7.5 Měření emisí ve spalinách
Plynový kotel je vybaven funkcí tzv . „KOMINIČEK“ což je funkce která umožňuje provést
měření emisí ve spalinách.Při zapnutí této funkce kotel bude provozován na maximální výkon
(nebude modulovat), nebude reagovat na prostorový termostat nebo na odběr užitkové vody.
Pro spuštění této funkce dodržujte následující postup:



Instalujte sondu měřícího přístroje do odtahu spalin
Na dálkovém ovládání nastavte „PARAMB 12“ na hodnotu 1 ( nastavení proveďte
dle kapitoly „7.1 Nastavení parametrů“) Kotel začne pracovat v maximálním výkonu,
bez modulace plamene a můžete provést potřebná měření
 Po uběhnutí nastavené doby se PARAMB 12 přepne na hodnotu 0
Poznámka : Hořák se automaticky vypne při dosažení nejvyšší teploty topného systému
(85°C) a vždy po 15 minutách chodu na maximální výkon se hodnota parametru změní.

7.6 Nastavení funkcí dálkového ovládání
Ostatní parametry pro nastavení dálkového ovládání než „PARAMC“ jsou ukryty pod dalšími
možnostmi výběru jednotlivých stran a funkcí.Menu pro nastavení ostatních parametrů je
určeno pouze pro servisní techniky.V této části nastavení je možné nastavit celkovou funkci
topného systému včetně topných křivek.
Všechny následné operace je oprávněn provádět pouze servisní technik proškolený
firmou H.S.F.C. s.r.o., v žádném případě nesmějí být prováděny uživatelem plynového
spotřebiče.V případě zjištění zásahu do tohoto ovládání jiným než proškoleným
pracovníkem nebude dovozce plynových spotřebičů HERMANN dále poskytovat
záruční dobu na toto zařízení.
Zařízení je řádně přezkoušeno ve výrobním závodě a není nutné jej dále programovat nebo
softwarově upravovat.V případě takového zásahu není možné na toto zařízení uplatnit záruční
lhůtu.
Nastavení funkcí :
.
Pro nastavení ovládání a programovaní stiskněte tlačítko „menu“ na 10 vteřin.Na displeji se
Vám v dolní části objeví „INF“ , „SET“ , „ERR“ a „ >>“.Stiskněte tlačítko pod symbolem
„>>“ a objeví se Vám „LING“ , „PAR“ , „PARC“ a „>>“.
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Poznámka : funkce „ PAR“ není možná použít pro tento kotel. Funkce „PARC „ a její
nastavení je popsáno v kapitole „ 7.1 Nastavení parametrů“
- pro přechod na další parametr je nutné stlačit tlačítko pod symboly „<<“ nebo“>>“
- Pro změnu hodnoty parametru je nutné stlačit tlačítko „+“ nebo „-„. Pokud se na displeji
objeví ( --- ) není možno tento parametr pro tento kotel používat
- Pro uložení nového nastavení parametru je nutné vyčkat přibližně 2 vteřiny.Pokud budete
měnit parametry rychleji nebudou uloženy do paměti dálkového ovládání.
- Pro návrat zpět je nutné stlačit tlačítko
„menu“

INFO – zobrazení funkcí
Po stlačení tlačítka s funkcí „INF“ se na displeji zobrazí následující informace :
(pro pokračování je nutné vždy stlačit tlačítko pod symbolem „>>“ nebo „<<“)
OUTSIDE TMP – venkovní teplota – teplota která je měřena pomocí venkovního čidla
(°C).Pokud není sonda instalována zobrazí se „ ----„
PRESSIONE – tlak užitkové vody – pro tento model není možno využívat této hodnoty a
bude zobrazeno „----„
SUPPLY TEMP – teplota topné vody – teplota topné vody ve °C naměřená čidlem NTC na
vstupu užitkové do topného systému
BURNER – hořák – aktuální výkon hořáku který je v tuto dobu, hodnota je udávána v %
maximálního výkonu
DHW TMP– užitková voda – teplota užitkové vody ve °C naměřená NTC čidlem na
výstupu z kotle
DHW FLOW – průtok užitkové vody – průtočné množství teplé užitkové vody požadovaná
spotřebičem, hodnota je udávána v litrech za minutu
DHW STATUS – nastavení užitkové vody – zobrazuje funkci nastavení užitkové vody =1,
ostatní =0
RETURN TMP – teplota zpětné vody – pro tento model není možno využívat této hodnoty
a bude zobrazeno „----„
ROOM TEMP – teplota v místnosti – aktuální teplota v referenční místnosti °C naměřená
prostřednictvím dálkového ovládání ( tato hodnota je zobrazena na displeji dálkového
ovládání i když není prováděno programování a ovládání je v klidu)
ROOM SET – nastavená teplota v místnosti – požadovaná teplota v místnosti ( teplota
kterou si nastavíme, pokud není požadovaná žádná teplota zobrazí se 0)
CONTROL SET – vypočtená teplota - vypočtená teplota topné vody
ID – kód – identifikační číslo verze používaného dálkového ovládání
VERSION – verze – číslo firmware verze dálkového ovládání
Poznámka: při zobrazování požadovaných informací je nutné vyčkat několik vteřin pro
načtení dat

SET – zobrazení funkcí
Po stlačení tlačítka s funkcí „SET“ se na displeji zobrazí následující informace :
(pro pokračování je nutné vždy stlačit tlačítko pod symbolem „>>“ nebo „<<“)
OTC CURVE – křivka OTC – přednastavení topné křivky dle venkovní teploty a
termoregulace OTC + vnitřní teplota
ROOM COMP – kompenzace vnitřní teploty – přednastavení kompenzace vnitřní teploty
pro termoregulaci vnitřní teploty
OPERATING M – modul funkce – přednastavení typu termoregulace
HOUR CHOICE – výběr hodin – zobrazení módu hodin (12 nebo 24)
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DHW PROGRAM – program užitkové vody – přednastavení programu užitkové vody (
nelze použít pro tento kotel)
PRE HEAT – před zátop – doba v hodinách pro nastavení před zátopu kotle, aby
v požadovanou dobu byla dosažena požadovaná teplota v místnosti
MIN SUPPLY – minimální teplota – minimální teplota topné vody, která má být používána
v topném systému
MAX SUPPLY – maximální teplota – maximální teplota topné vody, která má být
používána v topném systému
ROOM T0 – teplota v místnosti – nastavení teploty v místnosti T0
ROOM T1 – teplota v místnosti – nastavení teploty v místnosti T1
ROOM T2 – teplota v místnosti – nastavení teploty v místnosti T2
DHW SET – nastavení teploty TUV – nastavení teploty užitkové vody kterou chcete
používat
WATER FILL – doplnění vody – před regulace doplnění vody do systému ( nelze použít
pro tento model)
ROOM CORR - korekce vnitřní teploty – korekce nastavení vnitřní teploty ( lze nastavit
-2°C až +2°C)
FACTORY SET – nastavení z výr závodu – obnoví nastavení které bylo provedeno ve
výrobním závodu

ERR – zobrazení funkcí
Zobrazení hlášení jednotlivých závad je popsáno v jiné kapitole

LING – zobrazení funkcí
Nastavení jazyka pro programování dálkového ovládání je popsáno v kapitole „ 4.3 Ovládání
kotle“

7.7 Instalace sondy venkovní teploty
Plynový kotel má nainstalovanou sondu vnitřní teploty v levém horním rohu.Tato sonda
snímá teplotu uvnitř ochranného boxu a neustále monitoruje zda nedošlo k poklesu pod
nastavenou hodnotu spuštění systému proti zamrznutí.
Pro instalaci sondy venkovní teploty je možné použít sondu vnitřní teploty kotle, která je
uzpůsobena pro transformaci do venkovního prostředí.Hodnoty venkovní teploty jsou
přenášeny bez jakýkoli problému s velkou přesností.
Při instalaci čidla venkovní teploty je nutné dodržet některé základní zásady aby byla
zachována její správná funkce.Sonda musí být instalována na severní místo přibližně 2 metry
nad terén, kde nesmí být ovlivněna slunečním zářením, tepelnými zařízeními ( odtah spalin od
kotle, odtah od odsavače par, výdech klimatizace apod.).
Instalaci sondy provádějte dle následujících pokynů:
- nejprve odpojte plynový kotel od přívodu elektrické energie
- odpojte kabel připojení vnitřní sondy od svorkovnice hlavní elektronické desky
- demontujte sondu vnitřní teploty z prostoru kotle a odpojte stávající propojovací kabel
s elektronickou deskou
- připojte na svorkovnici elektronické desky kabel pro připojení venkovní sondy
- venkovní sondu instalujte do venkovního prostoru a připojte propojující kabel
s elektronickou deskou
- na dálkovém ovládání nastavte parametr PARAMB 10 a hodnotu parametru 1
- na dálkovém ovládání dále stlačte tlačítko pod symbolem „SET“ > „OPERATING M“
nastavte hodnotu 3
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-

nastavte topné křivky pro regulaci topné vody v závislosti na venkovní teplotě „SET“>
„OTC CURVE“ a případnou kompenzaci vnitřní teploty „SET“>“ROOM COMP“

7.8 Nastavení otáček oběhového čerpadla

772R01

Oběhové čerpadlo s možností regulace otáček je vybaveno voličem, kterým se dají měnit
otáčky od I do III.Nastavení otáček záleží na velikosti a tlakových ztrátách topného systému,
není tedy možné stanovit přesné nastavení.Toto je třeba provést až na místě kde je kotel
instalován.
III = maximální rychlost (nastaveno z výrobního závodu)
II = střední rychlost
I = minimální rychlost
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10.TABULKY SEŘIZOVACÍCH HODNOT
SPAZIOZERO 24 SE
Nastavený výkon
KW
9.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23,9

ZEMNÍ PLYN G20
Kpa
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,49
0,56
0,63
0,71
0,79
0,88
0,97
1,06
1,16
1,34

PROPAN G31
KPa
0,45
0,56
0,68
0,81
0,97
1,13
1,31
1,51
1,72
1,94
2,19
2,45
2,72
3,02
3,59

SPAZIOZERO 30 SE
Nastavený výkon
KW
11,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ZEMNÍ PLYN G20
Kpa
0,22
0,28
0,32
0,37
0,42
0,47
0,52
0,57
0,63
0,69
0,75
0,81
0,88
0,95
1,01
1,09
1,16
1,23
1,30

PROPAN G31
KPa
0,53
0,67
0,78
0,90
1,03
1,16
1,31
1,46
1,62
1,79
1,97
2,16
2,35
2,56
2,77
3,00
3,23
3,48
3,69
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11.UPOZORNĚNÍ PRO SERVIS
Aby bylo možno udržovat funkční charakteristiky a výkonnost spotřebiče dle
předepsaných limitů, legislativy a požárních norem, je nutné udržovat zařízení pod
systematickou kontrolou v pravidelných intervalech,nejméně však jedenkrát za rok.
Frekvence kontrol je nutná domluvit se spotřebitelem a upozornit jej, že v případě
neprovedení této kontroly končí na spotřebič záruční doba.
V případě provádění údržby v blízkosti odtahu spalin, je nutno zařízení vypnout.

Důležité:
Před zahájením jakéhokoli čištění zařízení, přerušit přívod napájení el. proudem,
přívod plynu.
Typy prohlídek a údržby:
- údržba pravidelná (standardní)
- údržba nepravidelná (nadstandardní)
9.1. Pravidelná údržba
jsou operace obsažené v této uživatelské příručce. Z normy jsou povinné následné
operace:
- odstranění příp. nečistot z výměníku a prostoru spalovací komory
- kontrola zanesení výměníku TUV vodním kamenem, případné vyčištění
- kontrola a čištění všech potrubí
- externí kontrola kotle
- kontrola zapalování, zhasnutí a funkce zařízení jak na ÚT , tak i na TUV
- kontrola nepropustnosti přírub, kloubů a připojovacích potrubí na plyn a vodu
- kontrola spotřeby plynu při max. a min. výkonu
- kontrola pozice elektrody – zapálení a stanovení plamene
- kontrola bezpečnosti unikání plynu
- kontrola všech bezpečnostních prvků kotle
- kontrola správného odtahu spalin ( u modelu SE kontrola manostatu)
Nesmí se provádět :čištění zařízení a nebo jeho částí látkami snadno hořlavými (benzín,
alkohol atd.), v případě nutnosti provedení prací s těmito látkami musí být včas před
započetím prací spotřebič vypnut !
Neprovádět : čištění panelů, nátěrové části a části plastové nevhodnými látkami, které
by mohly toto poškodit.
Čištění musí být prováděno pouze vodou se saponátem.
9.2. Nadstandardní údržba
Jsou takové zásahy, které jsou nutné pro zabezpečení funkčnosti zařízení dle projektu a
nebo normy např. po nepředvídaném poškození.
Pro nadstandardní čištění jsou předepsané následující operace:
- náhrada komponentů
- oprava částí a komponentů
- obnova
- revize částí a komponentů
Toto všechno provádět speciálními nástroji a nářadím.
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12.ZÁZNAM O PROVEDENÝCH ROČNÍCH KONTROLÁCH
1.kontrola

2.kontrola

datum provedení………………………..

datum provedení………………………..

provedená činnost …………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………….

provedená činnost……………..……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………

Nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
………..kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
….…….kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

podpis zákazníka ………………………...
3.kontrola

podpis zákazníka ………………………...
4.kontrola

datum provedení………………………..

datum provedení………………………..

provedená činnost……………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………….

provedená činnost……………..…………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………

Nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
…….….kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
…….….kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

podpis zákazníka ………………………...
5.kontrola

podpis zákazníka ………………………...
6.kontrola

datum provedení………………………..

datum provedení………………………..

provedená činnost…………….……………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………

provedená činnost …….……………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………

nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
……….kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

nastavení výkonů na ÚT a TUV
min výkon TUV
……….kPa
min.výkon ÚT
.……...kPa
max. výkon TUV
……….kPa
max.výkon ÚT
……….kPa
servisní pracovník
…………………………………………..

podpis zákazníka ………………………...

podpis zákazníka ………………………...
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OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
Zařízení bylo vyrobeno dle platné projektové dokumentace, odzkoušeno a uznáno
technickou kontrolou za vyhovující platným technickým a hygienickým předpisům.Při
konstrukci kotle byly plně dodrženy následující normy a předpisy :










Zákon č.22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky
Nařízení vlády č.177/1997 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče
plynných paliv
ČSN EN – 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle v provedení B11 a
B11BS a atmosférickými hořáky, a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70kW
ČSN EN – 549 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv
a zařízení na plynná paliva
ČSN EN – 437 Zkušební plyny.Zkušební přetlaky.Kategorie spotřebičů.
ČSN EN - 298 Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez
ventilátoru
ČSN EN – 126 Vícefunkční regulátory pro spotřebiče plynných paliv.
ČSN EN – 625 Kotle pro ústřední vytápění.Zvláštní požadavky na funkci ohřevu vody
kombinovaných kotlů pro domácnost o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70kW
ČSN EN – 377+A1 Maziva pro aplikaci v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé
plyny kromě těch,které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě.

Název a typ výrobku

SPAZIOZERO PLUS 24SE

Rok výroby

Datum prodeje

Razítko a podpis
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30SE

