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SUPER GENIO 50  
 
Tepelný příkon     

48,0 kW :  min 7,0 kW  – max 48,0  kW 

 
Tepelný výkon při 80/60°C     

46,4 kW :  min 7,7 kW  – max 46,4  kW 
 
Tepelný výkon při 50/30°C     

50,9 kW :  min 8,0 kW  – max 50,9  kW 
 
 Obsah NOx ve spalinách:   
48kW:G20=40,6  

 
Obsah CO ve spalinách : 
G20 26kW – od 4,6 do 130 ppm 

G31 26kW – od 4,9 do 144 ppm  
CO2 : 26kW - 8,1-10,2% 

 
účinnost:  
 min.výkon 80/60°C   - 96,8 / 97,9% 
 min.výkon 50/30°C   - 106,9 / 107,4% 

 
Kondenzát: PH 2,8 – od 0,5 do 4,3 l/hod 
 

Ohřev TUV: 
30 a 55°C 

Maximální hodnoty NTC TUV 

OFF = 75°C  -  ON = 65°C 
 
Minimální tlak. 0,8 bar 

 
Teplota spalin při 80/60°C: 
Výkon  8,0kW = 62°C 

Výkon 48,0 kW = 82°C 
 
Teplota spalin 50/30°C : 

Výkon  8,0kW = 34°C 
Výkon 48,0 kW = 63°C 
 

Průtok spalin kg/h: 
Při jmen.výkonu: 74,65 
 

Pojistky teploty – vypínací teploty : 
 
tepelná pojistky spalovací komory:  111°C 

havarijní pojistka odtahu spalin   :  167°C 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
VYTÁPĚNÍ: 

 
TA - 35/80°C  
 
OFF +5°C nad SET   - ON při SET 
Teplota  max: 85°C  

 
POMALÉ ZAPALOVÁNÍ: 

 8 vteřin na výkon nastavený ve výrobním závodě 
výkon na zapálení je možno nastavit až na 90% maximálního 

výkonu 

 

 POST-CIRKULACE OBĚH.ČERPADLA 
Ohřev TUV v letním provozu:  3 vteřiny 
Ohřev TUV v zimním provozu :  není nastavena post-cirkulace 
Vytápění:   30 vteřin 
Po zásahu havarijního termostatu :  3 minuty 

 

PROTIZÁMRZ: 
výkon pomalého zapalování 

záchrana: do 5 až 8°C – Pokud je kotel v poruše, funguje 
oběhové čerpadlo 
Ohřev TUV:  od 3°C - 8°C  na sondě TUV   
Vytápění: od 5°C -  30°C na sondě topné vody 
Při teplotě 0°C:   funguje oběhové čerpadlo (max. 15 min.) – 
teplota se musí zvýšit o 1°C  
  

EXPANSNÍ NÁDOBA 
Není součástí dodávky 

 

FUNKCE PROTI ZABLOKOVÁNÍ: 
Oběhové čerpadlo – 30 vteřin  1x za 24 hodin 
 

HAVARIJNÍ TERMOSTAT TOPNÉ VODY 
Vypíná při dosažení 100°C na výstupu topné vody, a 80°C při 
dosažení teploty na zpětné vodě do primárního výměníku 

MĚŘENÍ EMISÍ: 
hořák je uveden do provozu na maximální výkon po dobu 15 
minut:  ON/OFF 65 / 75°C 
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FUNKČNÍ SCHÉMA SUPER GENIO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ventilátor 

2.primární výměník 

3.kruhový hořák 

4.NTC zpětné   

5.NTC topné vody 

6. plynový ventil 

7.odvzduš. ventil 

8.oběhové čerpadlo 

9.tlakový spínač nedost.vody 

10.pojistný ventil o.p.3bary 

11.ovládací el.deska 

      12.venkovní sonda 

   

13.sifon odvodu kondenzátu 

14.manometr 

15.odpad od pojistného ventil 

16.havarijní čidlo spalovací komory 

17.čidlo odtahu spalin 

18.vstup pro připojení expansní 

nádoby 
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FUNKČNÍ SCHÉMA SUPER GENIO 50 

S připojeným externím zásobníkem pro ohřev TUV 
 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ventilátor 

2.primární výměník 

3.kruhový hořák 

4.NTC zpětné   

5.NTC topné vody 

6. plynový ventil 

7.odvzduš. ventil 

8.oběhové čerpadlo 

9.tlakový spínač nedost.vody 

10.pojistný ventil o.p.3bary 

11.ovládací el.deska 

      12.venkovní sonda 

   

13.sifon odvodu kondenzátu 

14.manometr 

15.odpad od pojistného ventil 

16.havarijní čidlo spalovací komory 

17.čidlo odtahu spalin 

18.vstup pro připojení expansní 

nádoby 

19.třícestný ventil pro připojení 

zásobníku TUV 
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ROZMĚRY KOTLE: 
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OVLÁDACÍ PANEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA : 

1. LED dioda připojení 230V 

2. LED dioda zapálení hořáku 

3. přepínač LÉTO/ZIMA 

4. tlakoměr 

5. displej 

6. tlačítko blokace „RESET“ 

7. tlačítka ovládání 
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TECHNICKÁ DATA: 
 

TECHNICKÁ DATA SUPER GENIO 50 

Maximální výkon  při tepelném spádu 80/60°C                                                             kW 46,4 

Minimální výkon  při tepelném spádu 80/60°C                                                              kW 7,7 

Maximální výkon  při tepelném spádu 50/30°C                                                             kW 48,0 

Minimální výkon  při tepelném spádu 50/30°C                                                              kW 8,0 

Elektrický příkon – kotel                                                                                                  W  240 

Kategorie kotle II2H3p 

Napětí                                                                                                                           V-Hz 230-50 

Stupeň elektrického krytí                                                                      IPX4D 

Vytápění  

Maximální tlak topné vody                                                                                              bar 3,5 

Maximální teplota topné vody                                                                                          0C          85 +/- 3 

Nastavitelná teplota topné vody                                                                                        0C 30 ÷ 80 

Maximální přetlak oběhového čerpadla                                                                        mbar Viz diagram 

Minimální průtok topné vady                                                                                       l/hod 500 

Expansní nádoba – připojovací otvor                                                              ¾“ 

Objem topné vody v kotli                                                                                                    l 3,3 

Tlak plynu na vstupu do spotřebiče                                 

Tlak zemního plynu (G20)                                                                                            mbar 18 

Tlak propanu (G31)                                                                                                       mbar 37 

Hydraulická připojení  

Vstup a výstup topné vody 1 ¼“ 

výstup kondenzátu  25 

Vstup plynu ¾“ 

Výstup z pojistného ventilu ¾“ 

Rozměry kotle  

Výška                                                                                                                              mm 700 

Šířka                                                                                                                                mm 450 

Hloubka                                                                                                                           mm 380 

Váha                                                                                                                                  kg 42 

Odkouření  

Průměr odkouření                                                                                                            mm 125/80 

Souosý odtah spalin – max.                                                                                                m 12 

Rozdvojený odtah spalin a přívod vzduchu                                                                    mm 80 

Délka rozdvojeného odtahu spalin                                                                                     m  2 ÷ 30 

EMISE VE SPALINÁCH  

Třída NOx                              5 

Nox                                                                                                                          mg/kWh  40 

Teplota spalin při max.výkonu (80/60°C)                                                                        °C     69 

Teplota spalin při min. výkonu (80/60°C)                                                                        °C 57 

Teplota spalin při max.výkonu (50/30°C)                                                                        °C     52 

Teplota spalin při min. výkonu (50/30°C)                                                                        °C 33 

Hlučnost kotle                                                                                                                  Db <40 

Spotřeba plynu  

Maximální výkon – zemní plyn G20                                                                            m3/h 5,08 

Minimální výkon – zemní plyn G20                                                                             m3/h 0,85 

Maximální výkon – propan G31                                                                                    kg/h 3,73 

Minimální výkon – propan G31                                                                                     kg/h 0,62 

Účinnost při max.výkonu  (80/60°C)                                                                                %             96,8 

Účinnost při max. výkonu (50/30°C)                                                                                % 106,0 

Účinnost při min. výkonu (50/30°C)                                                                                % 107,0 

Pouţitý plyn G20/G31 

Počet trysek 1 / 1 

Energetická třída dle EN 92/42CEE  
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA PŘIPOJENÍ OBĚHOVÝCH ČERPADEL PRO JEDNOTLIVÉ 

TOPNÉ VĚTVE 

 

 
 

 

 

 

 

LEGENDA : 

CI,CI…   - oběhové čerpadlo pro zónové vytápění 

KC           - pomocné relé ovládání čerpadla 

TA, TA..  – prostorové termostaty pro zónová čerpadla 

CCZ         - elektronická deska zónového vytápění 

CTA         - spínání prostorového termostatu 

H..            – led dioda funkce zóny 

PS             - el.deska modulace 

N              - pracovní nula 

L               - fáze 

 

 

 

 

 

- Pro ovládání oběhového čerpadla zónového vytápění (CI) je nutné realizovat elektrické  

připojení do konektoru instalovaného uvnitř elektronické desky dle výše uvedeného schématu. 

Oběhová čerpadla zónového vytápění budou funkční pouze v případě ţe kotel bude nastaven na 

zimní provoz 

SCHEMA PRO ZÓNU 1 

SCHEMA PRO ZÓNU 2 

A VÍCE 
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- Pokud je instalováno pouze jedno oběhové čerpadlo pro zónu (CI) s připojením na prostorový 

termostat(TA) ,který je připojen přes pomocné relé (KC) napojené na kontakt 10 elektronické desky 

určený pro připojení dalšího čerpadla 

  

 - V případě nutnosti připojení více oběhových čerpadel CI(2, 3 a více) pro jednotlivé zóny (větve) 

je nutné pouţít pro připojení zónovou elektronickou desku (CCZ) s připojením na elektrické 

napájení konektoru (X1) hlavní elektronické desky 

 

 

POZNÁMKA : Pro správnou funkci oběhových čerpadel pro jednotlivé zóny je nutné provést 

jejich instalaci na topné potrubí nikoliv na zpětné topné potrubí. 

 

 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA PRO PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO RELÉ OBĚHOVÉHO 

ČERPADLA ZÓNOVÉHO VYTÁPĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA : 

N - pracovní nula 

L - fáze 

CI - oběhové čerpadlo zónového vytápění 

X9 - svorka pro připojení oběhového čerpadla z elektronické desky 

X10-13- svorky pro připojení soupravy oběhového čerpadla zónového vytápění 

KA - pomocné relé připojené na reţim vytápění 

KC - pomocné relé pro ovládání čerpadla 

TA - prostorový termostat 

PS - elektronická deska kotle 

13-15 - čísla pro vstupy k elektronické desce 

ZNÁZORNĚNÍ 

PŘIPOJENÍ 1 ZÓNY 
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- pro připojení oběhového čerpadla pro zónové vytápění (CI) je nutné připojit soupravu pro 

připojení zónového čerpadla obsahující  pomocné relé (KA) a přepojení svorky (X9) s připojením 

na elektrické napájení  ze svorek (X13 a X10), relé pak spíná fázi (F) připojenou z hlavní 

elektronické desky dle výše zobrazeného schématu. Oběhové čerpadlo zónového vytápění bude 

funkční pouze pokud bude kotel v pozici na vytápění. 

 

- Pokud bude instalováno pouze jedno oběhové čerpadlo pro zónové vytápění (CI) je připojeno na 

prostorový termostat (TA) který je napojen na pomocné relé (KC) připojené pomocí kabelů na 

kontakty hlavní elektronické desky 

 

 

PROVOZNÍ FUNKCE KOTLE: 
 

V provozním reţimu kotle LÉTO (  ) nebo ZIMA ( ) , rovně při neúspěšném zapálení hořáku se 

objeví na první části displeje číslo, které zobrazuje pozici kotle ve které se právě nachází ( 

zobrazované kódy jsou čísla bez teček).Kontrola systému kotle je prováděna elektronicky a 

v kaţdém momentu funkce jsou dodávány aktuální informace o provozním stavu kotle. 

 

Kódy jednotlivých funkcí a závad 

 

označení kódu Funkce kotle 

0 - - - Pozice STANDBY, není poţadavek na vytápění 

1 - - - Předventilace / postventilace 

2 - - - Zápálení 

3 - - - Kotel je zápalen v reţimu vytápění 

4 - - - Kotel je zapálen v reţimu ohřevu TUV 

5 - - - manostat odtahu spalin není sepnut nebo je ve 

fázi spínání (dle otáček ventilátoru) 

6 - - - hořák je vypnut, neboť bylo dosaţeno nastavené 

teploty topné vody 

7 - - - Doběh čerpadla 

8 - - - Doběh čerpadla ohřevu TUV 

9 - - - Blokace hořáku 

b - 08 Porucha manostatu 

b - 18 Teplota topné vody T1>95°C 

b - 19 Teplota zpětné vody T2>95°C 

b - 24 T2 – T1 > 10°C  po uplynutí 90 vteřin 

b - 25 dT1 / dt > maximální teplota T1 

b - 26 Zásah havarijního ventilu přívodu plynu nebo 

tlakového spínače nedostatku vody / havarijní 

termostat I.S.P.E.S.L. 

b - 28 Není signál od procesoru 

b - 29 Signál od procesoru je vadný 

b - 30 T1 – T2 > ∆Tmax 

b - 33 Zkrat NTC3 

b - 38 Vadné čidlo NTC3 

b - 40 Vadné čidlo NTC5 

b - 65 Čeká na spuštění ventilátoru 
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NASTAVENÍ TEPLOTY: 
 

Nastavení teploty topné vody: 
- uveďte kotel do provozu v ZIMNÍM reţimu. 

- stlačte jedenkrát tlačítko „MODE“ čímţ se dostanete do funkce nastavení teploty topné vody.V 

první části displeje je zobrazeno číslo 4 s tečkou vpravo, coţ se vztahuje k nastavení teploty topné 

vody, v druhé části displeje se zobrazuje aktuální nastavená teplota topné vody ve °C (dvě čísla) 

- stlačením tlačítka + nebo – bude změněna hodnota nastavené teploty topné vody 

- pro uloţení nastavené hodnoty do paměti je nutné stlačit tlačítko „STORE“ 

- pro ukončení nastavování teploty a návrat zpět do funkce kotle stlačte 2x tlačítko „MODE“  

Aktivace a deaktivace menu nastavení teploty topné vody : 
- stlačte jedenkrát tlačítko „MODE“ čímţ se dostanete do funkce nastavení teploty topné vody. V 

první části displeje je zobrazeno číslo 3 s tečkou vpravo, coţ se vztahuje k nastavení teploty topné 

vody, v druhé části displeje se zobrazuje aktuální nastavení: 

00 = deaktivace      01=aktivace 

- stlačením tlačítka + nebo – bude změněna hodnota nastavení 

- pro uloţení nastavené hodnoty do paměti je nutné stlačit tlačítko „STORE“ 

- pro ukončení nastavování teploty a návrat zpět do funkce kotle stlačte 2x tlačítko „MODE“  

Nastavení teploty uţitkové vody pokud je připojen ohřívač TUV 
- nastavte kotel do provozního reţimu ZIMA nebo LÉTO a jedenkrát stlačte tlačítko „MODE“. V 

první části displeje je zobrazeno číslo 1 s tečkou vpravo. 

Stlačte tlačítko „STEP“. V první části displeje je zobrazeno číslo 1 s tečkou vpravo, coţ se 

vztahuje k nastavení teploty uţitkové vody v ohřívači, v druhé části displeje se zobrazuje 

nastavená aktuální teplota uţitkové vody ve °C (dvě čísla) 

- stlačením tlačítka + nebo – bude změněna hodnota nastavené teploty uţitkové vody 

- pro uloţení nastavené hodnoty do paměti je nutné stlačit tlačítko „STORE“ 

- pro ukončení nastavování teploty a návrat zpět do funkce kotle stlačte 2x tlačítko „MODE“ 

 Aktivace a deaktivace menu nastavení teploty uţitkové vody : 
- stlačte jedenkrát tlačítko „MODE“ čímţ se dostanete do funkce nastavení teploty topné vody.V 

první části displeje je zobrazeno číslo 2 s tečkou vpravo, coţ se vztahuje k nastavení teploty topné 

vody, v druhé části displeje se zobrazuje aktuální nastavení: 

00 = deaktivace      01=aktivace 

- stlačením tlačítka + nebo – bude změněna hodnota nastavení 

- pro uloţení nastavené hodnoty do paměti je nutné stlačit tlačítko „STORE“ 

- pro ukončení nastavování teploty a návrat zpět do funkce kotle stlačte 2x tlačítko „MODE“  

 

 

 „RESET“ zařízení: 
- stlačte tlačítko „ RESET“ 

- pokud se zobrazí kód závady znovu, zkontrolujte o kterou závadu se jedná dle tabulky na str.11 

nebo 32 

- odstraňte závadu  

- uveďte kotel do provozu 
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ROZSAH NASTAVENÍ TEPLOTY 

 
Číslo zobrazující 

se vlevo na displeji 
Popis parametru Pouţitelný rozsah 

 teploty (°C) 

Nastavená 

 hodnota  (°C) 

 

1. Nastavení teploty uţitkové vody 20 ÷ 65 50 

2. Teplá uţitková vody 

00=vypnuto (nefunkční) 

/ 00 
01=zapnuto (funkční) 

02=vypnuto+čerp.jeaktiv. 

03=zapnuto+čerp.jeaktiv. 

3. Topná voda 

00=vypnuto (nefunkční) 

/ 01 
01=zapnuto (funkční) 

02=vypnuto+čerp.jeaktiv. 

03=zapnuto+čerp.jeaktiv. 

4. Nastavení teploty topné vody 20 ÷ 85 60 

 

 

ZÁVADA A JEJÍ IDENTIFIKACE 

 

V případě, ţe bude na displeji blikat jedna ze dvou čísel  znamená to, ţe je kotel v poruše. Pro 

odblokování závady je nutné stlačit tlačítko „RESET“  a vyčkat 5 ÷ 10 vteřin pro provedení 

kontroly systému kotle. Pokud bude kotel i nadále uveden do stejné závady, zobrazuje stejná čísla 

na displeji, je nutné identifikovat závadu dle tabulky na str.11 a 32.Pro jeho informaci je nutné 

zaznamenat stav displeje při blokaci.Pro zkrácení doby určení závady je nutné zaznamenat pokud 

moţno dvě i více hlášení závad pokud se na displeji zobrazují. 

 

ZAPÁLENÍ  HOŘÁKU  KOTLE – POZICE OVLADAČE „0“ 

 

V případě ţe je ovladač kotel nastaven na „0“ můţe dojít k zapálení kotle v následujících případech: 

- systém proti zamrznutí kotle  

- systém proti zablokování oběhového čerpadla 

 

PŘIPOJENÍ ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY (obj.číslo: 

96910004) 

 

Technická data: 

- stupeň elektrického krytí IPX4D 

- charakteristika NTC sondy   12k při 25°C 

    950k při 100°C 

INSTALACE ČIDLA: 

 

- čidlo je nutné instalovat na severní nebo severozápadní stranu 

budovy 

- čidlo nesmí být nainstalováno do míst kde by bylo ovlivněno jinými tepelnými zdroji,  

           slunečním zářením, výfuky klimatizačních zařízení, vývody odsavačů par, odtahy spalin  

            apod.    

- Sonda musí být instalována na severní místo přibliţně 2 metry nad terén 

- sonda musí být nainstalována tak aby nebylo moţné vniknutí vody do vnitřní části  

            Sondy 
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČIDLA: 

 

Pro instalaci sondy je nutné pouţít dva vodiče o minimálním průřezu 0,5mm2, vodiče musí být 

stíněné a jejich  maximální délka můţe být 50 metrů. Připojení sondy bude provedeno na konektor 

vyvedený z elektronické desky. 

 

 

UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU POMOCÍ ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY A 

PROSTOROVÉHO TERMOSTATU 

 

Pro správnou funkci plynového kotle 

s připojeným čidlem venkovní teploty a 

prostorovým termostatem je nutné správně 

nastavit křivku teploty topné vody T1 

v závislosti na vnitřní teplotě.Kaţdé hodnotě 

venkovní teploty T4 ( min. teplotu lze 

nastavit v parametru 4) odpovídá určitá 

teplota topné vody T1 ( jejichţ maximální 

hodnotu lze nastavit v parametru 1) a 

minimální teplota topné vody je 15°C  

(moţno nastavit na parametru 3).Například 

na obrázku máme nastavenu teplotu T4 

„nastavená“ odpovídající -5°C a teplota 

topné vody je nastavena na 80°C.Pokud 

například čidlo venkovní teploty bude 

zobrazovat 0°C a prostorový termostat bude 

sepnutý ( poţaduje vytápět objekt) kotel 

dosáhne během krátké chvíle teploty topné 

vody 70°C, která odpovídá křivce.Pokud 

však prostorový termostat pokračuje 

v poţadavku na vytápění (nebyla dosaţena 

nastavená teplota v referenční místnosti) 

bude se teplota topné vody zvyšovat o 10°C během 

následných 10 minut aby došlo dosaţení poţadované 

vnitřní teploty referenční místnosti .V opačném případě, 

kdy termostat kontakt otevře (rozepne) dochází 

k postupnému sniţování teploty topné vody o 1°C za 

kaţdou minutu. 

 

V kapitole „NASTAVENÍ KOTLE“ jsou zobrazeny 

parametry pro nastavení připojení s čidlem venkovní 

teploty a prostorového termostatu. Následující 

parametry musí být nastaveny. 

PARAMETR: 

 4 maximální teplota topné vody 

 10 minimální teplota topné vody    

 11 minimální teplota venkovního prostředí (nastavit dle projektové  

dokumentace) 

12 maximální teploty venkovního prostředí 
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UVEDENÍ DO PROVOZU POMOCÍ VENKOVNÍHO ČIDLA 

 

Systém instalace kotle s venkovní sondou bez prostorového termostatu lze uţít v případě, kdyţ na 

topném systému jsou instalovány termostatické hlavice u jednotlivých otopných těles. V tomto 

případě se nastaví minimální a maximální teplota topné vody, minimální venkovní teplota. Teplota 

topné vody bude stanovena v závislosti na venkovní teplotě, která bude neustále měřena venkovním 

čidlem 

 

PŘIPOJENÍ 3 CESTNÉHO VENTILU PRO OHŘEV TUV V ZÁSOBNÍKU  

 

- demontujte potrubí (a) povolením převlečné matky (b) a spodní utahovací matky (c) 

- připojte potrubí (d) na oběhové čerpadlo místo potrubí (a), vloţte těsnění (e) a lehce přitáhněte 

převlečnou matici (b) 

- do připravených otvorů v základním rámu kotle vloţte potrubí (f) a (g), které upevníte 

dotaţením převlečených matic (h) a (i)- nedotahujte!!! 

- Na jednotlivé konce potrubí připojte tělo třícestného ventilu (m), vţdy do jednotlivých spojů 

vloţte těsnění (e) a řádně utáhněte 

- Třícestný ventil musí být nainstalován tak jak je zobrazeno na obrázku (musí být dodrţeny 

pozice A a B) 

- Řádně dotáhněte jednotlivé převlečné matice (h), (i) a (b) 

- Na tělo třícestného ventilu připevněte servopohon (n) 

- Připojte kabel (o) k servopohonu (n)  

- Připojte kabel od servopohonu (n) a sondu ohřívače TUV(q) na elektronickou řídící desku kotle 
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SCHÉMATA PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

SCHÉMA PŘIPOJENÍ HAVARIJNÍHO VENTILU PLYNU, VYROVNÁVAČE TLAKU 

TOPNÉ SOUSTAVY A OSTATNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ  

 

 

 

 

LEGENDA: 
1. PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KOTEL 

2. JÍMKA PRO  ZKUŠEBNÍ TEPLOMĚR 

3. HAVARIJNÍ TERMOSTAT TOPNÉHO 

OKRUHU – NASTAVEN NA 100°C (0 – 6°C) 

4. JÍMKA PRO INSTALACI ČIDLA 

HAVARIJNÍHO VENTILU PLYNU 

(OBJ.Č.96900032) 
5. TŘÍCESTNÝ VENTIL  

S NAINSTALOVANÝM TLAKOMĚREM 

S MOŢNOSRÍ UZAVŘENÍ 

6. TLAKOMĚR S MAXIMÁLNÍM TLAKEM 0 ÷ 

4 BARY (CELKOVÝ ROZSAH 0 ÷ 6 BARŮ) 

7. HOMOLOGOVANÝ HAVARIJNÍ TLAKOVÝ 

SPÍNAČ, RUČNĚ NASTAVITELNÝ 

8. HOMOLOGOVANÝ KONTROLNÍ 

TEPLOMĚR (ROZSAH 0 ÷120°C) 

9. AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ 

VENTIL SPIROVENT (obj.č.90900140) 
10. TŘÍCESTNÝ VENTIL PRO VYPOUŠTĚNÍ 

TOPNÉ VODY Z PLYNOVÉHO KOTLE 

11. AUTOMATICKÝ ODVZDUŠ. VENTIL 

12. HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU ( 

OBJ.Č.96900210)  

13. UZAVIRACÍ KULOVÝ VENTIL 

14. FILTR 

15. FILTR SPIROVENT ( OBJ.Č. 96900139)  

16. HAVARIJNÍ VENTIL PŘÍVODU PLYNU ( 

OBJ.Č. 96000032) 

17. PŘIPOJENÍ TOPNÉ VODY OHŘÍVAČE TUV 

¾“ 
18. EXPANSNÍ NÁDOBA TOPNÉHO SYSTÉMU 

19. PŘIPOJENÍ EXPANSNÍ NÁDOBY 

23.  PŘÍPOJENÍ TOPNÉ VODY PRO OHŘÍVAČ TUV ¾“ 

(v případě pouţití soupravy obj.č.96900140, musí být připojen přívod topné vody do ohřívače TUV na pozici 

23 nikoliv na pozici 17)POZNÁMKA : komponenty číslo 2,3,5,6,7,8,10,13 a 14 jsou součástí dodávky 

soupravy obj.č. 96900141 
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MONTÁŢNÍ SCHÉMA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ, ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU 

SPIROVENT, ODKALOVAČE SPIROVENT A HYDRAULICKÉHO VYROVNÁVAČE 

TLAKU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ pro Super Genio 50 má obj.číslo 96900210 
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OTOPNÁ VODA 

 
DOPORUČENÉ SLOŢENÍ OTOPNÉ VODY 

 

Otopná voda v otopných soustavách o výkonech 50kW a vyšších musí splňovat určité parametry , 

které zaručí bezproblémový chod celého topného systému a zejména pak plynového nástěnného 

kotle. Je nutné si uvědomit, ţe ve výměníku kotle je nejvíce namáhané místo z celého topného 

systému vzhledem k jeho teplotě, která bývá aţ 90°C, zde rovněţ dochází k největšímu usazování 

vodního kamene a je nejčastější příčinou špatného předávání tepla právě mezi topnou vodou a 

nerezovým výměníkem. 

Otopná voda je tedy rozhodujícím činitelem ovlivňujícím ţivotnost a rovněţ spolehlivost celé 

otopné soustavy. Rozhodujícími faktory jsou koroze, tvorba vodního kamene a plynů.Koroze 

vzniká působením plynů rozpuštěných ve vodě (především kyslík a oxid uhličitý). Působení koroze 

a korozivní chování celé soustavy ovlivňuje především kyselost vody, její teplota, tlak a chemikálie 

přítomné v otopné vodě. Kyslík obsaţený v otopné vodě způsobuje při teplotách okolo 60°C 

především důlkovou korozi, kdeţto oxid uhličitý přítomný v otopné vodě se chová jako slabá 

kyselina uhličitá. Ta rovnoměrně naleptává např. vodní stranu kotlů a brání tvorbě ochranného 

povlaku z minerálních solí.K zabránění výše uvedených projevů se doporučuje chemická úprava 

vody, dávkování inhibitorů koroze do otopné vody a vyuţívání ochranných povrchových úprav. 

Otopnou vodu a i vodu, kterou dopouštíme je vhodné chemicky upravovat, tj. změkčovat, 

alkalizovat a odplyňovat. Optimální kvalita otopné a dopouštěcí vody je jedním ze základních 

předpokladů bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu otopné soustavy. 

 

Základní zásady úpravy vody při provozování otopných soustav s teplovodním kondenzačními kotli 

lze shrnout do tří bodů: 

- aby nedocházelo k tvorbě inkoustů je třeba při prvním napouštění a doplňování, aby tvrdost 

vody byla co nejniţší 

- k co největšímu zamezení koroze je vhodné, aby otopná voda byla alkalická a vykazovala 

dostatečný přebytek chemikálie odstraňující volně rozpuštěný kyslík 

- vodu z otopné soustavy nevypouštět pokud to není nutné a ani ji z otopné soustavy neodebírat 

 

TABULKA TVRDOSTI VODY 

Stupeň tvrdosti Německé stupně Francouzké 

stupně 

mmol/l Anglické stupně 

°eH 

1.měkká voda 0 - 5 0 - 9 0 – 0,9 0 – 6,3 

1-2.střední 6 - 10 10 - 18 1,0 – 1,8 7 – 12,6 

2.střední 11 - 15 19 - 27 1,9 – 2,7 13,3 – 18,9 

3.středně tvrdá 16 - 21 28 - 37 2,8 – 3,7 19,6 – 25,9 

4.tvrdá 22 - 28 38 - 50 3,8 – 5,0 26,6 – 35 

5.velmi tvrdá 29 - 35 51 - 63 5,1 – 6,3 35,7 – 44,1  

6.vyjímečně 

tvrdá 

36 - 60 64  - 107 6,4 – 10,7 44,8 – 74,9 

 

Pro kvalitu a sloţení oběhové vody teplovodních soustav jsou rozhodující tato kritéria: 

- těsnost otopné soustavy 

- pouţité materiály 

- hustota tepelného toku 

- tvrdost vody 
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PŘESTAVBA NA PROPAN (G31) 

 
HODNOTY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

 

a) 1m3 plynu v plynném stavu má tepelnou výhřevnost cca 22000 kcal (88MJ) 

b) 1m3 plynu v plynném stavu jsou přibliţně 2 kg v tekutém stavu čemuţ rovněţ odpovídá 

objem 4 litry. Z výše uvedených hodnot je tedy moţné odvodit náklady na provoz 

plynového spotřebiče při různých fázích výkonu.Je rovněţ nutné počítat s tím, ţe výkon 

kotle není po celou dobu jeho funkce konstantní.Tudíţ ani spotřeba plynu nebude 

konstantní, ale bude se pohybovat v určitém rozmezí. 

 

     

PROVEDENÍ PŘESTAVBY: 

 

1. Uzavřete plynový ventil a odpojte kotel od napětí  

 

2. Sejměte čelní panel:odšroubujte šroubky .Na horní straně kotle, odstraňte malé plastové 

úchytky a mírným tlakem nahoru odejměte přední panel. 

 

3. Demontujte plynový ventil včetně směšovače ventilátoru, odšroubujte dva šroubky které 

uchycují směšovač k ventilátoru , pozor aby nedošlo k poškození těsnění 

 

4. Demontujte plynový ventil od směšovače odšroubováním 4 šroubků 

 

5. Instalujte trysku pro PROPAN (G31)  do těsnění  

 

6. proveďte zpětnou montáţ komponentů v opačném pořadí neţ jste prováděli demontáţ 

 

7. Po dokončení montáţe překontrolujte zda jsou všechny spoje těsné a přesvědčte se ţe nikde 

neuniká plyn.Po zapálení hořáku překontrolujte správné nastavení emisí , maximální a 

minimálního výkonu, které musí být v toleranci uváděné níţe v tabulce. 

 

 

POZNÁMKA : Při měření škodlivin ve spalinách je nutné nastavit správné hodnoty na maximální 

a minimální výkon.Hodnoty které jsou nastaveny je nutné uloţit do paměti, respektive zablokovat a 

to tak, ţe vyuţijete speciální funkce „mode +“( zablokování max. výkonu) a „mode –„ (zablokování 

min. výkonu) .Nastavení výkonu musí být provedeno se sepnutým prostorovým termostatem, tedy 

za chodu plynového kotle, poţadavek na ohřev TUV musí být vypnut.Pro zrušení speciální funkce 

je nutné současně stlačit tlačítka „+“ a „-„ 
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Nastavení plynového ventilu při přestavbě na GPL (G31) 

 

1. otočte o tři a půl otáčky ve směru hodinových 

ručiček s regulačním šroubkem (A), zkontrolujte tlak 

plynu na vstupu do plynového ventilu (C) – 37mbar) 

 

2. uveďte kotel do chodu a současně stlačte 

tlačítko „MODE“ a „+“ pro urychlené zvýšení výkonu 

na maximum. Nechte kotel přibliţně minutu aţ dvě 

minuty v chodu pro ustálení plamene.  

 

1.  proveďte měření emisí ve spalinách 

 

2.    Pokud je to nutné upravit hodnotu O2 otáčejte 

šroubem nastavení plynu (A), dokud se nedostanete 

na hodnotu uvedenou v tabulce (otáčením ve směru 

hodinových ručiček se zvyšuje O2) 

 

3.  Stiskněte tlačítko MODE - změníte provoz kotle na 

minimální výkon. Počkejte několik minut na 

stabilizaci hořáku 

 

4.  analyzovat spaliny  

 

5.  v případě potřeby upravit výši O2 otáčejte šroubem úpravy (B), dokud se nedostanete na hodnotu 

uvedenou v tabulce (otáčením ve směru hodinových ručiček se sniţuje O2) 

 

6.  v případě kdy bylo nutné provést úpravu otáčením šroubu (B) je nutné opakovat nastavení z 

bodu 2 

 

7.  po ukončení nastavení současně stiskněte tlačítka "+ a -" RESET nebo vypnutí MODE +/-   

 

8.  pouţije nálepku pro značení provozu na LPG (G31) a nalepte ji na kotel 

 

 

 

HODNOTY O2 PRO SPRÁVNOU FUNKCI KOTLE 

 

TYP KOTLE TYP PLYNU 

 

Hodnota O2 při 

výkonu 

MIN.%   MAX.% 

MIN.OTÁČKY 

VENTILÁTORU 

MAX.OTÁČKY 

VENTILÁTORU 

SUPER GENIO 

50 

ZEMNÍ PLYN 

PROPAN 

   5,6           4,5 

   6,0           4,8 

1200 

1200 

5700 

5300 

Průměr trysek je vţdy 7.0mm 
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POTRUBÍ ODTAHU SPALIN 
   

INSTALACE  SOUOSÉHO  POTRUBÍ 125/80mm 
Pro pouţití souosého potrubí odtahu spalin 125/80mm je bezpodmínečně nutné pouţít originální 

potrubí dodávané pod obj.číslem 96680121.Lze provést odtah spalin horizontálně i vertikálně a 

jednotlivé vzdálenosti jsou uvedeny na následujících stranách. 

Zařízení s nuceným odtahem spalin mohou být instalována v jakémkoli typu prostředí, protoţe 

odtah spalin a nasávání vzduchu jsou odvedeny do venkovního prostoru, mimo vlastní prostor 

umístění kotle. Pro tento typ kotle jsou moţné následné konfigurace odtahů spalin 

B23,C13,C33,C43,C53,C63 a C83.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 záţeh zařízení.  

 

 

 

Délka celkového odtahu spalin  SUPER GENIO 

50 
Rozdvojený odtah spalin (odtah + nasávání vzduchu – max. 2 kolena 

90° 
m 30 

Souosé potrubí 125/80mm – maximálně 2 kolena 90° m 12 

 

 

TABULKA  SPALINOVÝCH  HODNOT 

 

 
Typ kotle Výkon v 

kW 

Spotřeba 

m3/hod 

Teplota 

spalin 

(80/60°C) 

Teplota 

spalin 

(50/30°C) 

CO2 

% 

Hmotnostní 

průtok 

spalin kg/h 

Objemový 

průt.spalin 

m3/h 80/60 

Objemový 

průt.spalin 

m3/h 50/30 

50 Pmax. 48,0 4,54 82 63 9,2 74,64 78,57 73,47 

50 Pmin. 8,0 0,76 62 34 8,9 12,85 12,3 11,55 

 

 

PŘETLAK VENTILÁTORU: 

 
BEZ ZPĚTNÉ KLAPKY 
maximální výkon 110 (Pa)  
minimální výkon    15 (Pa)  
 
SE ZPĚTNOU KLAPKOU 
maximální výkon 80 (Pa)  
minimální výkon   5 (Pa) 
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ROZDVOJENÝ ODTAH SPALIN 80 mm - odtah spalin a sání vzduchu 

z obvodové stěny  
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SOUOSÝ ODTAH SPALIN 125/80mm  
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KOMPONENTY ROZDVOJENÉHO ODTAHU SPALIN 
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KOMPONENTY SOUOSÉHO ODTAHU SPALIN 
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ  
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LEGENDA : 

 

CI – oběhové čerpadlo (230V ac)   TSF – havarijní termostat spalin 

EI – přepínač LÉTO/ZIMA/VYPNUTO  VD – motor 3 cestného ventilu (24V ac) 

EVG – plynový ventil (24V ac)   X1 – připojení desky oběhového čerpadla 

F1 – pojistka F 2A/250V (připojení 230V)  X2 – připojení termostat-ventil-ventilátor 

F2 – pojistka F 2A/250V (okruh 24V)  X3 – připojení čidel 

F3 – pojistka F 3A/250V (ventilátor 24V)  X5 – kontrolní elektroda 

H1 – kontrolka napájení kotle (230V ac)  X7 – konektor pro servisní techniky 

HV – zapalovací elektroda    X8 – připojení řídící elektronické desky 

IC – interface komunikace    X10 – společné připojení termostat-presostat 

L1 – filtr      X11 – pomocný konektor 

MV – motor ventilátoru (24V dc a 23V ac)  X13 – připojení přepínacího motoru 

Pm – presostat – minimum    X14 – připojení přepínacího ventilu 

PmA – presostat nedostatku vody – minimum X17 – konektor společný pro čidla 

PS – havarijní presostat    X18 – připojení čidla ohřevu TUV 

SE – venkovní čidlo     X19 – připojení venkovního čidla 

T1 – teplota topné vody    X20 – přívod napájení 

T2 – teplota zpětné topné vody   X21 – připojení havarijních prvků 

T3 – čidlo teploty TUV    X22 – připojení  regulace 

TA – prostorový termostat    X30 – připojení sítě BUS 

TRS – havarijní regulovatelný termostat   

 

BK – černý/ RD – červený/ WH – bílý/ BU – modrý/ BN - hnědý 
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FUNKCE ELEKTRONICKÉ DESKY 
 

Při zapnutí kotle po odblokování je prvních 5÷10 vteřin před zapálením vyhrazeno kompletní 

kontrole všech bezpečnostních prvků a ověření všech funkcí kotle. Oběhové čerpadlo je aktivováno 

na dobu 1 minuty a to kaţdých 24 hodin aby nedošlo k jeho zablokování. Cyklus je vţdy nastaven 

od posledního zapálení hořáku. 

   Otáčky ventilátoru se nastaví do hodnoty, která je nastavena v parametru“I“ (podívej se na 

kapitolu „NASTAVENÍ PARAMETRŮ“, s tolerancí 100 otáček. Otáčky ventilátoru se 

vypočítávají z maximálních hodnot nastavených pro vytápění nebo ohřev TUV. 

Pokud byl hořák zapalován, ale kontrolní elektrodou nebyl zjištěn plamen na hořáku do určité 

doby, bude zapalování vypnuto. Po předventilaci bude opět aktivováno zapalování na další pokus. 

Po zhasnutí hořáku je aktivována post-cirkulace ventilátoru, kterou je moţno nastavit v rozmezí 

1÷99 minut. 

Pokud bude při prvním zapálení hořáku zjištěno např. rozpojení kontaktu mikrospínače průtoku 

nebude přerušen cyklus zapalování. Hořák bude zapálen, ale pokud nedojde k uzavření kontaktu do 

5 vteřin bude hořák vypnut.Na displeji bude zobrazena závada 5-08 blokace mikrospínače průtoku, 

oběhové čerpadlo bude vypnuto a ostatní funkce rovněţ aţ do provedení opravy mikrospínače. 

 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ A PEGULACE KOTLE 

 

Pro vstup oprávněných servisních techniků k jednotlivým parametrům je nutné zadat přístupové 

heslo. Toto heslo zabezpečuje, aby nedocházelo k náhodnému nebo neoprávněnému měnění 

nastavených parametrů, čímţ by mohlo docházet k narušení bezpečné funkce spotřebiče. Pro 

uţivatele je moţno provádět změny pouze v doplňkových parametrech. 

- parametry dle typu topného systému 

Např.: nastavení topného okruhu s litinovými radiátory, hliníkovými radiátory, konvektory, 

podlahovým vytápění, zónovým vytápěním apod. 

Ovládání : prostorovým termostatem, prostorovým termostatem a venkovním čidlem, pouze 

venkovním čidlem 

Funkce : doběh čerpadla, topná křivka, časování vypínání hořáku apod. 

- zobrazení teploty 

teplota topné vody, zpětné vody, uţitkové vody a venkovní teplota 

- zobrazení otáček ventilátoru 

- zobrazení kódů jednotlivých závad – popis jednotlivých závad je proveden v kapitole 

„ZÁVADY PLYNOVÉHO KOTLE“ 

 

ZADÁNÍ PŘÍSTUPOVÉHO HESLA 
 

- stiskněte současně tlačítka na ovládacím panelu „STEP“ + „MODE“ a v prvním sloupci se na 

displeji zobrazí písmeno „CODE“ 

- stiskněte tlačítko „STEP“ na displeji se zobrazí písmeno „C“ a za ním nějaké číslo.Pomocí 

tlačítek „+“ a „-„ zadejte přístupový kód 54 a následně stlačte tlačítko pro potvrzení „STORE“ 

- Zvolené číslo několikrát zabliká, nyní stlačte tlačítko „MODE“ a jste v poţadovaném menu viz 

obrázek na další straně 

-  
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11.2 Změna parametrů  
(tečka v pravém dolním rohu první část zůstane 

na displeji) 

- Zadejte přístupový kód '54 '.  

- Stiskněte tlačítko' MODE 'jednou pro přístup k 

editační funkci parametrů a zobrazí se' PARA ' 

- Stiskněte tlačítko 'STEP' zobrazí se všechny 

funkce, které jsou uvedeny v tabulce, pak vyberte 

poţadovaný parametr.  

- Nastavte novou hodnotu pomocí tlačítek 

 + nebo -.  

- Ukládání informací pomocí tlačítka 'STORE' . – 

ukončení provádění tohoto nastavování proveďte 

stiskem tlačítka 'MODE'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RESET   odblokování kotle 

- MODE výběr parametru pro 

úpravu 

- STEP výběr jednotlivého 

parametr 

- STORE uloţení změny do 

paměti 

- „+ „      zvýšení hodnoty 

- „-  „      sníţení hodnoty 
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PARAMETRY HLAVNÍHO NASTAVENÍ (PODMENU 1) 

 

Číslo 

Par. 

Význam parametru Nastavení z 

výroby 

P.  10 Minimální teplota topné vody (T1) v přítomnosti venkovní 

sondy 

. 30 

P.  11 Minimální venkovní teplota (T4) – pro topnou křivku .-10 

P.  12 maximální venkovní teplota (T4) – pro topnou křivku . 18 

P.  13  Teplota proti zamrznutí . 01 

P.  14 Korekce venkovní teploty . 00 

P.  15  . 20 

P.  16  . 10 

P.  17  . 10 

P.  18 Funkce T-Blokace, minimální teplota topné vody v závislosti 

na teplotě vnější sondy   0 = off 

. 00 

P.  19 Funkce Booster, aby byla teplota v místnosti dosaţena v 

kratším čase (T1 se zvyšuje o 10 ° C během „N“ minut, pokud 

je termostat sepnut). 00 = Off - (minuta) 

 

. 00 

P.  20 Teplota nočního útlumu . 10 

P.  21 Zvýšení teploty topné vody pro přípravu teplé uţitkové vody . 30 

P.  22 Max. otáčky ventilátoru při vytápění (stovky) . 57 

P.  23 Max. otáčky ventilátoru při vytápění (jednotky) . 00 

P.  24. Max. otáčky ventilátoru při TUV (stovky) . 57 

P.  25 Max. otáčky ventilátoru při TUV (jednotky) . 00 

P.  26 Min. otáčky ventilátoru ( stovky) . 12 

P.  27 Min. otáčky ventilátoru (jednotky) . 00 

P.  28 Otáčky ventilátoru při zapalování (stovky) . 52 

P.  29   . 15 

P.  30  . 00 

P.  31  . 00 

P.  32 Post cirkulace oběhového čerpadla na vytápění 0=10 vteřin . 00 

P.  33 Post cirkulace oběhového čerpadla při TUV (vteřiny x 10,2) . 00 

P.  34 Hystereze zapálení hořáku při vytápění . 00 

P.  35 Hystereze vypnutí hořáku při vytápění . 05 

P.  36 Hystereze zapálení hořáku při ohřevu TUV . 00 

P.  37 Hystereze vypnutí hořáku při ohřevu TUV . 04 

P.  38 Hystereze sondy NTC pro zapnutí ohřevu TUV  . 02 

P.  39 Hystereze sondy NTC pro vypnutí ohřevu TUV . 04 

P.  40 Funkce zpoţdění zapálení hořáku při vytápění (vteřiny x 10,2) . 00 

P.  41 Funkce zpoţdění zapálení hořáku při TUV (vteřiny x 10,2) . 00 

P.  42 ACS → Funkce zpoţdění zapalování  při přepínání mezi 

topením a ACS funkce (sekundy x 10.2) 
. 00 

P.  43 Diference teplot pro modulaci T1 – T2 . 30 

P.  44 Funkce „BUS“   ( 1=vypnuta)   . 01 

P.  45 Vyberte typ regulace kotle:  

00 = pokojový termostat a / nebo externí sondy 

04 = 0-10V  modulovaný ventilátor  

05 = 0-10V s modulací teploty topné vody 

. 00 
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Číslo 

Par. 

Význam parametru Nastavení z 

výroby 

P.  46 Typ regulace TUV:  

21 = přepínací ventil normálně zavřený a  zásobník bez NTC3  

22 = přepínací ventil normálně zavřený a zásobník s NTC3 

. 22 

P.  47 Řízení otáček ventilátoru: 

-01 automatické 

0 – 100 manuální 
.-01 

P.  48  . 41 

P.  49  . 20 

P.  50  . 30 

P.  51  . 10 

P.  53  . 00 

P.  54  . 58 

P.  55  . 00 

P.  57  . 00 

 

Zobrazení teploty  

(tečka v pravém dolním rohu první části bliká)  

- Zadejte přístupový kód '54 '.  

- Stiskněte dvakrát tlačítko' MODE ', první sekce displeje se zobrazí ' INFO ' 

- Podívej se na všechny hodnoty teplot které jsou k dispozici, stačí stisknout tlačítko 'STEP' a 

objeví se dle obrázku níţe: 

 

 

PARA Stiskněte tlačítko STEP, pro zobrazení poţadované informace. 

INFO Další krok, první číslice bude blikat coţ signalizuje, ţe kotel je nastaven INFO. 

Displej Popis zobrazeného parametru 

1.  60 Teplota topné vody T1 ve °C 

2.  50 Teplota zpětné topné vody T2 ve °C 

3.  65 Teplota teplé uţitkové vody T3 ve °C 

4.  03 Venkovní teplota T4 ve °C 

1.  45   Vypočtená teplota topné vody ve °C 

 

 

ZOBRAZOVÁNÍ POČTU OTÁČEK VENTILÁTORU  
- Zadejte přístupový kód '54 '.  

- Stiskněte tlačítko' MODE 'třikrát  

- na displeji bude' FAN ' 

- stlačte tlačítko' STEP ', abyste viděli, kolik otáček má ventilátor.  

- dle počet otáček za minutu zobrazených na displeji jste schopeni poznat výkon (viz obrázek 

s diagramem otáček ventilátoru). 

 

Displej Popis zobrazovaných parametrů 

FAN Otáčky ventilátoru 

5500 Reálný počet otáček ventilátoru v tuto chvíli 
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Zobrazování posledních závad  

(číslo v první části displeje bliká)  

- Zadejte přístupový kód '54 ' 

- stlačte tlačítko' MODE 'pětkrát, na displeji se zobrazí' Erro ' 

- pro zobrazení informací stiskněte tlačítko' STEP ' 

 

displej Popis zobrazených parametrů 

1.  36 Číslo závady 

2.  00 Funkce kotle v momentu kdy nastala závada 

3.  00 Teplota topné vody T1 v momentu závady 

4.  00 Teplota zpětné topné vody T2 v momentu závady 

5.  00 Teplota teplé uţitkové vody T3 v momentu závady 

6.  00 Venkovní teplota T4 v momentu závady 
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Číslo 

závady 

Popis závady Řešení závady 

E.  00 Závada plamene – nebyla zjištěna 
přítomnost plamene 

- Zkontrolujte kabely (zkrat na kabelu 24 Volt)  
- Kontrola elektrody  

- vyměňte elektronickou desku MCBA   

   (poškození vodou) 

E.  02 Ţádné známky plamene po pěti pokusech - Zkontrolujte napájecí kabel  

- Zkontrolujte elektrody a jejich umístění  

- Zkontrolujte plynový hořák zda není blízko 

E.  03 Chyba na plynovém ventilu nebo 
problém s cívkami 

Vyměňte kabel nebo  plynový ventil  

E.  04 Zablokování kotle přetrvává Stlačte tlačítko „RESET“ 

E.  05 

 

E.  07 

Interní závada 

Pokud problém přetrvává i po dvou 

pokusech "RESET'', vyměňte 

elektronickou desku 

E.  11 Závada mikroprocesoru 

Pokud problém přetrvává i po dvou 

pokusech "RESET'', vyměňte 

elektronickou desku 

E.  12 
Nastavte na termostatu vyšší teplotu  

nebo je poškozena pojistka na 24 Volt 

-zkontrolujte kabely 

-zkontrolujte pojistku na 24 V na el.desce 

-zasáhl termostat odtahu spalin 

E.  13 

 

E.  17 

Interní závada 

Pokud problém přetrvává i po dvou 

pokusech "RESET'', vyměňte 

elektronickou desku 

E.  18 T1 > 110°C 

-zkontrolujte zda není poškozen kabel   

  NTC čidla nebo zda není vadné čidlo    

  NTC1 

-zkontrolujte oběhové čerpadlo 

E.  19 T2 > 110°C -zkontrolujte zda není poškozen kabel   

  NTC čidla 

E.  24 Závada NTC čidla Vadné čidlo NTC1 nebo NTC2 

E.  25 
Teplota topné vody T1 stoupá příliš 

rychle 

-zkontrolujte funkci oběhového čerpadla 

-pokud je čerpadlo v pořádku pak 

zkontrolujte čistotu filtru a celého topného 

systému 

E.  28 Není signál otáček ventilátoru 

-zkontrolujte kabel pro snímání otáček 

ventilátoru 

-zkontrolujte kabel připojující ventilátor 

- Pokud problém přetrvává i po dvou 

pokusech "RESET'', vyměňte elektr. desku 

E.  29 
Signál otáček ventilátoru se nevrací 

na „0“ při vypnutí 

-zkontrolujte stav odtahu spalin 

Pokud je odtah spalin správný a funkční 

vyměňte ventilátor 

E.  30 Havarijní zásah NTC sondy Překročeno maximální T 

E.  31 Zkrat NTC 1 

-zkontrolujte konektor čidla NTC1 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC1 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC1 

E.  32 Zkrat NTC 2 

-zkontrolujte konektor čidla NTC2 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC2 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC2 
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Číslo 

závady 

Popis závady Řešení závady 

E.  33 Zkrat NTC 3 

-zkontrolujte konektor čidla NTC3 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC3 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC3 

E.  31 Otevřené čidlo NTC 1 

-zkontrolujte konektor čidla NTC1 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC1 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC1 

E.  32 Otevřené čidlo NTC 2 

-zkontrolujte konektor čidla NTC2 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC2 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC2 

E.  33 Otevřené čidlo NTC 3 

-zkontrolujte konektor čidla NTC3 

-zkontrolujte propojovací kabel NTC3 

Pokud je vše v pořádku vyměňte NTC3 

E.  44 Interní závada 

Pokud problém přetrvává i po dvou 

pokusech "RESET'', vyměňte 

elektronickou desku 

E.  60 Chyba při komunikaci 
Stlačte jedenkrát RESET a pokud je 

závada stále pak vyměňte el.desku 

E.  65 Problémy s výkonem ventilátoru 
-zkontrolujte napájení z el.desky, pokud je 

vše v pořádku pak vyměňte ventilátor 

 
 

 

 

HODNOTY ODPORU JEDNOTLIVÝCH ČIDEL 

 

- čidlo topné vody (NTC1), čidlo venkovní teploty AF 120 

- čidlo zpětné teploty topné vody (NTC2), čidlo ohřevu TUV (NTC3) 

 

T (°C) R (k) T (°C) R (k) 

-15 76,02 45 5,522 

-10 58,88 50 4,607 

-5 45,95 55 3,862 

0 36,13 60 3,252 

5 26,60 65 2,751 

10 22,80 70 2,337 

15 18,30 75 1,993 

20 14,77 80 1,707 

25 12,00 85 1,467 

30 9,804 90 1,266 

35 8,054 95 1,096 

40 6,652 100 0,952 

 

 

 

 

 

 


