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N E B E Z P E Č Í 
 

Chybná manipulace při ovládání! 
 

Nebezpečí poranění, poškození zařízení důsledkem 

nepředvídatelných provozních stavů. 

•  ovládání smí obsluhovat pouze patřičně proškolené osoby. 

•  přístup k funkcím ovládání je chráněn heslem. 

 Servisní úroveň a Montáţní úroveň. 

 hesla se nesmějí předávat dále nepovolaným osobám. 
 

 

 

1 Struktura ovládání 
Ovládání je rozděleno do jednotlivých nabídek: 

•  zobrazení aktuálních informací o topném systému 

 Nabídka “1.2 Standardní menu” na straně 4 

 Nabídka “2.6 Struktura Menu - Info” na straně 8 

•  nastavení topného systému uţivatelem 

 Nabídka “3 Nastavení uţivatele” na straně 11 

•  nastavení pro instalatéra při uvedení do provozu 

 Nabídka “5.2 Instalatérská úroveň” na straně 21 

•  nastavení servisním střediskem Hargassner  
 

1.1 Dotyková obrazovka, ovládací jednotka 
Ovládání je provedeno ve formě dotykové obrazovky 

 obsluha se provádí dotykem prstu na displeji. 
 

 

 listování mezi nabídkami, pomocí 
 

 pro orientaci jsou u <šipek> uváděna následující označení menu 

 

 zpět k předchozímu větvení nabídky, pomocí <Standard> 
 

 zpět ke standardní nabídce – moţno vyvolat z kaţdé nabídky 

<Standard>. (evt. 2x stisknout) 

 aktivace poţadovaného provozního reţimu se provádí voličem 
vyp. <Funktion>. 

funkci 

 zadávací pole aktivujetedotykem 

 hodnoty se zobrazují červeně 
 

 

 změna momentálně zvolených hodnot: 
 hodnoty blikají červeně 

 plošky blikají zeleně 

 potvrzení resp. uloţení změněné hodnoty se provádí pomocí 
(ULOŢIT=SPEICHERN). 

 

 přímý skok na parametry uţivatele vyvoláte stiskem na příslušný symbol ve 
standardní nabídce. 

 moţné u symbolů kotle, zásobníku, bojleru, externího zdroje tepla a  topného 
okruhu. 
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1.2 Standardní nabídka 
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Poz. Označení Funkce 

1 Teplota kotle zobrazení aktuální teploty kotle 

2 Kotel- teplota spalin zobrazení aktuální teploty spalin 

3 Zobrazení stavu kotle  Viz. “Zobrazení stavu kotle:” na straně 6 

4 Zobrazení stavu ovládaní
Zobrazení aktuálního označení nabídek 

 

 
 
 
 

5 Zobrazení teploty v zásobníku 

(pokud je k dispozici) 

Zobrazení stavu naplnění [%] zásobníku 

•   označení aktivní nabídky 

•   porucha (bliká červeně) 

 Viz. “Poruchová hlášení” na straně 28 

•   aktuální pozice ve struktuře nabídky 

•   kotel STOP – ve dnech 

 provoz kotle bez funkční ID-Karty 

- aktuální teplota v zásobníku (nahoře, dole) 

z napojených čidel 

- jiţ dodaná tepelná kapacita 

6 Zobrazení teploty v bojleru zobrazení aktuální teploty vody v bojleru 

7 Zobrazení stavu topných okruhů •   VYP-VYP topné okruhy vypnuty 
 

• Sluníčko – topný okruh v denním reţimu 
 

• Měsíc – topný okruh ve sníţeném reţimu 
 

• Mráz – topný okruh v nezámrzném reţimu  

8 Zobrazení venkovní teploty venkovní teplota, měřená vnějším čidlem 

9 Info zobrazení pomocného textu pro aktivní funkce (pokud existuje) 

10 Nastavení změna na nabídku uţivatele, montáţ, servisní úrovně a Setup 

ovládání. 
11 Standard Zobrazení standardní nabídky. 

Do standardní nabídky lze přeskočit přímo z kaţdé jiné 
nabídky. 

Po 10 Min. nečinnosti displeje, se provede automatické 

přepnutí na nabídku displeje „Standard“ 
12 

vyp. 
Funkce Volit druh provozu kotle. 

Funkci 

13 

 Viz. “Přepínač reţimů ” na straně 5 

Čerpadlo Druh provozu čerpadla: 

Zelená: čerpadlo běţí; Bílá: čerpadlo stojí 
14 Info • skok na úroveň - Info 

15 Uţivatel • skok na úroveň - Uţivatele 

16 Kominík Stisknutím klávesy "Kominík" se spustí speciální reţim kotle na 
  měření spalin. 

17 Externí zdroj tepla 

(pokud existuje) 

Zobrazení stavu externího zdroje tepla (pokud existuje) 

Zelená: umoţněno; Bílá: zablokováno 
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2 Druhy provozu - přepínač 
 

Volba druhů provozu kotle 

 
 

 
 

2.1 Automatika 

  VYP 
Funkce 

Auto 

Funkce 

Bojler 

Funkce 

Manuál <Funktion> drücken 
Funkce 

• <Auto> (pro Zimní provoz na topení a pro horkou vodu) 

 Regulace: Kotel, Zásobník, Topné okruhy, Bojler 

 Dodatečná regulace top. okruhů pomocí dálk. ovladače 

 Viz. “Dálkové ovládání FR25 (analog) / FR35 (digital)” na straně 16 

 

2.2 Provoz bojleru 
 

 

• <Boiler> (pro Letní provoz pro výrobu horké vody) 

 Regulace: Kotel, Zásobník, Bojler, funkce nezámrzu 

 Topné okruhy:
Čerpadla okruhu vypnutá
Směšovač nastaven do pozice „Zu-Uzavřeno“ 

 

2.3 VYP 
 

 

• <Vyp-aus> 

 Regulace: kotel VYP-VYP 

 Funkce nezámrzu je aktivní 
 Čerpadlo bojleru je vypnuté 

 Topné okruhy:
Čerpadla okruhu vypnutá
Směšovač nastaven do pozice „Zu-Uzavřeno“ 

 

2.4 Manuál  

 

• <Manuál-Hand> 

•  testování jednotlivých funkcí kotle - ručně 

 (umělý tah, motory) 

 Regulace kotle je vypnuta  

 Čerpadlo bojleru je vypnuté 

 Topné okruhy:
Čerpadla okruhu vypnutá

     Směšovač nastaven do pozice „Uzavřeno-zu“ 
 všechny automatické funkce kotle jsou „VYP-VYP“ 
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2.5 Zobrazení stavu kotle: 
 

Stav kotle ovládání rozeznává na základě teploty a hodnot spalin. 
 

 

„Kotel VYP - Kessel Aus“: 
Pokud není vznesen ţádný poţadavek od topných okruhů, nebo je poţadavek 
pokryt ze zásobníku, přepne se kotel na „Vyp - Aus“. 

 

 
 
 
 

„Kontrola zapalování - Zündung Überwachung“: 
 

 

Je vznesen poţadavek na přísun topiva-hořlaviny do spalovací komory a kotel 
kontroluje, zda je zbytkový ţár schopen vyvolat samozápal.   
  

 
 
 
 
 
 

 

„Zapálení kotle - Kessel Zündung“: 
 

 

Spustí se elektrické zapalování a dochází k zapálení topiva-hořlaviny. 
 

 
 
 
 
 
 

 

„Výkonné hoření kotle - Kessel Leistungsbrand“: 
 

 

Na základě poţadavku na výkon a potřebné teploty kotle, reguluje zařízení 
ventilátor spalin (mnoţství vzduchu) a pomocí lambda sondy nastavuje 
optimální mnoţství topiva-hořlaviny. 
 Výkonné hoření v rozsahu  30 aţ 100 [%] 

 

 
 
 
 
 

„Udržení žáru v kotli - Kessel Gluterhaltung“: 
 

 

Pokud poklesne poţadavek na teplo pod min. výkon kotle, přepne se 

krátkodobě zařízení do reţimu „Udržení tepla - Gluterhaltung“ 
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„Kotel odopelnění za 10 min. - Kessel Entasch. in 10 Min“: 
 

 

Je-li dosaţeno max. délky hoření, dojde k odpopelnění spalovacího prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kotel odpopelnění - Kessel Entaschen“: 
 

 

Spalovací rošt se 2x úplně otevře a zase zavře 

 popel propadne do popelníku / schránky  a zhutní se 

 následně přejde kotel zase do příslušného reţimu  
 
 
 
 
 
 

„Čištění kotle - Kessel Putzen“: 
 

 

Po kaţdém 4 odpopelnění (Parametr Q12) se rošt zcela otevře a kartáče vyčistí 
výměník tepla.  
 popel propadne do popelníku / schránky  a zhutní se 

 následně přejde kotel zase do příslušného reţimu 
 

 
 
 
 

„Naplnit kotel peletami do - Kessel Pellets füllen in“: 
 

Je-li dosaţeno příslušného času šneku a nastavené doby nasávání, nebo je 
překročena max. doby šneku, dojde k vyhoření spalovací komory.  

 

 
 
 
 
 
 

„Doplnění pelet do kotle - Kessel Pellets nachfüllen“: 
 

 

Spustí se nasávací turbína pelet a zásobník je doplněn peletami.   
 následně přejde kotel zase do příslušného reţimu  
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2.6 Struktura nabídky – Info 
 

 v nabídce <Standard> 

 

 
 
 
  

 

 

 
 
stisknout 

 

 
        Info TO 
 

 
 
Následující nabídka 

 

 listovat v nabídce 
 

 

Soll: Regulovaná hodnota /  
        Poţadovaná hodnota 

IST: aktuální hodnota (Pozice) 

 

 
       Předchozí nabídka 

 v aktuální Info-nabídce stisknout  - 
abychom se dostali přímo na parametry 

Info Topné okruhy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Info / Otopné okruhy          

1-6 (dle Parametrů) 

 
 
 
 

 

VYP 

EIN 

Topný okruh pro topná tělesa 

Topný okruh pro podlahové topení 
 Topná charakteristika pod 1,0 

Topný okruh je dle otopného programu 
•  vypnut, 

 
•  zapnut 

 
•  v topném reţimu 

 
•  ve sníţeném reţimu 

 
•  v nezámrzném reţimu 

 
Výstup-Soll Vypočtená výstupní teplota 

Výstup-Ist Aktuální výstupní teplota 

Čerpadlo ZAP / VYP / ZAP- 

zbytkové teplo 

Čerpadlo běţí/ Vyp/ běţí 

   Směšovač VYP / OTEVŘ / ZAVŘ Směšovač  VYP / otevře  / zavře 

 
 

 

   

 

Info / Boiler 1, 3-6 

Info Boiler 

  Ohřev bojleru ZAP/ VYP ohřev bojleru je aktivní / neaktivní 
              Boiler-Soll     Poţadovaná teplota bojleru 

            Boiler-Ist  Aktuální teplota bojleru 

(dle parametrů)  

Čerpadlo ZAP / VYP / 
ZAP- zbytkové teplo 

Uvolnění oběh. čerpadla 

ANO / NE 

Oběh. čerpadlo 

 

Čerp. bojleru spíná ZAP / VYP / ZAP  

 
při nastavování parametru čerpadla 

Oběh. čerpadlo uvolněno na omezenou dobu ANO / NE 

ZAP / VYP Oběh. čerpadlo – běţí / Vyp 

Info Kotel 
 

 

Info / Kotel 
Stav kotle Aktuální provozní stav kotle 

Teplota kotle 

Soll / Ist 
Teplota kotle měřená na čidle

 

Vzduch Přísl. mnoţ. vzduchu (Nasávání) popř. výkon 

CO2 

Soll / Ist 
CO2 – obsah v % ve spalinách na Lambda-Sondě

 

Přepr. mnoţství Mnoţ. paliva zjištěné dle Lambda-sondy 

Zapalování  ZAP / VYP Zapalování  aktivní / neaktivní 
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Info Zásobník 

Info / Zásobník Stupeň naplnění Objem tepla v zásobníku v % nastavené zásoby  

Čerp. zásobníku ZAP / VYP - čerpadlo beţí / VYP 

Zobrazení teplot na čidle na zásobníku
60°C 

 

                                                     Vztaţná teplota 

 
30°C 

Barva zásobníku: 

 stav naplnění: 80% => červená 

 stav naplnění: 30% => modrá 

 stav naplnění mezi 30-80% => modr. / červ.

Směšovač zpátečky 

VYP / OTEVŘ / ZAVŘ 
Směšovač zpátečky 

stojí / otevře / zavře 

Teplota zpátečky Soll /Ist Teplota zpátečky kotle 

Info externí zdroj tepla 

Info / Ext. teplo Hořák 
Externí teplota 

Vent. ext. tepla ZAP / VYP 

Čerp. ext. tepla    ZAP / VYP 

Zavřeno, Uvolněno 

aktuální teplota na čidle ext. tepla  

Ventil ext. tepla ZAP / VYP 

Čerpadlo ext. tepla ZAP / VYP 
 

 

 
 
Info / Zobr. spotřeby

Info Zobrazení spotřeby 
 
 

Spotřeba pelet 
Zobrazení celkové spotřeby pelet v [kg] 

Celkem 0,00 kg 
 

 

 
 
Info Průběh 

 

Info Průběh 
 

 

Teplota kotle 

Teplota bojleru 

Stav naplnění zásobníku 
(Stupeň naplnění) 

grafické znázornění záznamu za posledních 24 hod 

 

Info Počítadlo 

Info Počítadlo  

Ovládání / Topení 
Zapalování / Tah 

Podavač / vynašeč Seznam aktuálních provozních hodin 

Odpopelnění 
Doplnění pelet 

Počet odpopelnění 

 
 
 
 

 

 
 
 

Info Sériové číslo 

Info Sériové číslo Typ kotle / Kom-č. 

Verze software / Sr-č. BCE 
Firmware -verze I/O 

Sériové č. I/O  

IP-Adresa 
Status kotle ID-karty 

Nastavený typ kotle / Index 

Software ovl. jednotky / Sériové č. ovl. jednotky 

Software  I/O- desky 

automaticky nebo ručně nastavená IP-Adresa 

OK 

 

 

Info Porucha 
Info Porucha 

 

Číslo chyby a  
Popis 

Přehled aktivních poruch. 

Pokud je porucha odstraněna, hlášení poruchy zmizí 
 Viz. “Hlášení poruch” na straně 28 
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2.7 Nabídka „Týdenní režim“, „Denní režim“ 
Úroveň nastavení Pro nastavení Spí-/vypínacích časů topných okruhů a bojleru 

Denní režim 

Pro nastavení stejných spí-/vypínacích časů pro kaţdý den v týdnu u 

topných okruhů a bojleru. 

Týdenní režim 

Pro nastavení různých  spí-/vypínacích časů pro kaţdý den v týdnu u 

topných okruhů. Nastavení bojleru zůstává nadále v denním reţimu. 

TO+Bojler Týdenní režim 

 Pro nastavení různých  spí-/vypínacích časů pro kaţdý den v týdnu u 

topných okruhů a bojleru. 

 
<Počet bloků v denním režimu>: max. 7 bloků 

Pro nastavení různých otopných časů pro jednotlivé dny v týdnu.  

Např. 2 bloky: Pondělí - Pátek, Sobota - Neděle 
 

 

1 2 
 
 
 

 
3 

 

 

4 

5 

6 

7 
 
 
 
 
 

 
Poz Označení Funkce 

1 číslo zobrazené nabídky u denního reţimu 1,2,3; u týdenního reţimu 1a, 1b, 1c 

2 označení zobrazené nabídky  

3 výběr dne, který se má nastavit
Pondělí aţ Neděle 

•  zobrazení aktivních, vybraných dní 
 zeleně podbarvené pole 

4 

5 

ZAP- spínací časy 

VYP- spínací časy 

•  nastavení otopných- / útlumových časů u aktivních, 
vybraných dnů 

•  lze nastavit 2 spí- / vypínací časy, pomocí kláves 
<+> / <->  (v 30 Minutových krocích) 

•  zobrazení aktivních, vybraných časů 

 červené písmo 

6 <+> / <-> •  nastavování vybraných časů ve 30-ti min. krocích 

7    •  pro uloţení aktivních, vybraných změn 
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3 Nastavení uživatelem 
 

 

3.1 Ohřev bojleru 
Montáţní úroveň U zásobníku s bojlerem, nebo u externího bojleru 

Nastavení <č. 1 Bojler denní- týdenní režim> a 
<č. 2 Soll- Teplota „Bojleru“> speciálně pro kaţdý pouţívaný bojler. 

 

 
 
 

Zákaznická úroveň •  akt ivn í  j e  přepínač              <Auto> nebo            <Boiler>  
 

 

Nastavení <č. 1 Bojler denní-týdenní režim> 

Pokud je bojler dostatečně dimenzován, doporučuje se odstartovat denní 
naplnění bojleru pouze 1x (ráno-večer) 
 

•  při ohřevu bojleru je ohřev prováděn dle nastavení <č. 1 Bojler denního-

týdenního režimu> na nastavenou  <č. 2 Soll- Teplota „Bojleru“> 

 
Montáţní úroveň Během <č.1 Bojler denního-týdenního režimu> se ohřev provede, pokud 

teplota bojleru spadne pod mínusovou Soll- hodnotu roztaţení. 
 např:

<č. 2 Soll- Teplota „Bojleru“> (60°C),
<č. B2 teplota bojleru, spínací diference> (6°C) 
=> ohřen naplnění se spustí při 54 [°C] 

•  Ohřev mimo  <č. 1 Bojler denní-týdenní režim> se provede: 

 pokud teplota bojleru spadne pod 
„<č. B3 teplota bojleru - Minimum>  

 ohřev na <č. 2 Soll- Teplota „Bojleru“> 

 a nebo se pohybuje v rozmezí přídavných uvolňovacích časů 
„<č. B90 Uvolnění všech teplot bojleru - Minimum> 

•  mimo nastavené časy <č.1 Bojler denní-týdenní režim> a <č. B90 

Uvolnění všech teplot bojleru - Minimum > se ohřev, naplnění 
neprovede 

 

 

3.1.1 Kontrolované teploty bojleru (dle nastavení z výroby): 
 
 

 

54°C 
 

 

40°C 40°C 
 
 
 
 
 
 

0 3 6 9 12 15 17 20 22 24 
 

Ohřev bojleru se spouští pokud teplota bojleru spadne pod 40 / 54 [°C]. 
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3.2 Oběhové čerpadlo pro teplou vodu 
Zákaznická úroveň Oběhové čerpadlo přečerpává v taktech teplou vodu z bojleru ke 

spotřebičům. Tak aby i při dlouhých rozvodech byla teplá voda na výstupu 
ihned. Nastavení oběhového čerpadla lze nastavit pro kaţdý bojler s 

parametry, který je zapsán do systému.   
 

Časy uvolnění pro oběhové čerpadlo 

 Definuje časy pro spínání oběhového čerpadla 

Nastavení parametrů oběhového čerpadla 

 Viz. “Parametr B - Bojler:” na straně 23 

 

3.3 Program Legionela 
 

 
 

N E B E Z P E Č Í 
 

Nastavení teplot u bezpečnostního programu Legionela 
 

Nebezpečí popálení nesmíšenou teplou vodou  při 
vysoké teplotě bojleru. 

Pokud je teplota bojleru příliš nízká, nedochází ke kompletnímu  
zničení baktérií legionely 

•  nastavit teplotu na 70 [°C]. 
 při teplotě 70 [°C] delší neţ 3 minuty,   
    dochází v bojleru ke zničení baktérií Legionela. 

•  nebezpečí popálení při výstupu nesmíšené teplé vody   
     (bez příměsi studené vody) – zabudovat směšovač uţitkové 

vody. 
 

 

Montáţní úroveň Program na ochranu proti Legionele, se spouští při aktivaci  
<Ochr.proti Legionela-ZAP> speciálně pro kaţdý aktivovaný bojler. 

 

 

•  u bezp. programu legionela se bojler zahřívá dle nastavení                    
    <č. B6 Bezp. progr. legionela – týdenní režim> dle nastavení  
   <č. B5 Bezp. progr. legionela  Soll- teplota „Bojler“>. 

 aktivace bezp. programu Legionela aţ 4x za den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T I P  
 

Doporučené nastavení bezpečnostního programu Legionela 
 

•  Start bezp. programu Legionela během doby   
<č. 1 Bojler denní-týdenní režim> 

•  domácnost: 1 x týdně 

•  gastronomické provozy, domovy:  denní aktivace bezp. programu 
Legionela (dle místních ustanovení) 
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3.4 Regulace topných okruhů 
•  aktivní v nastavení přepínače <Auto>  pro otopné okruhy  

    nastavené parametry instalatérem (1-6). 

 

3.4.1 Regulace teploty 

Regulace teploty otopných okruhů se provádí pomocí: 
•  „Topení - Heizen“ na nastavenou pokojovou teplotu 

•  „Snížení - Absenken“ na nastavenou sníţenou pokojovou teplotu 

•  „Vyp - Aus“ – ţádná regulace pokojové teploty 

•  „Nezámrz - Frostschutz“ (běţí pouze čerpadla) 
 

 

Ovládání počítá s předanou venkovní teplotou. Změny 

poţadovaných – Soll-hodnot pro pokojovou teplotu 
(denní- sníţené teploty): 

•  pouze po malých krocích 

 aby se srovnal – nastavil rovnováţný teplotní stav. 

 změna klimatu místnosti je patrná následující den. 
 

 

DO-dálkové ovládání: 
Nepatrné změny v nastavení pokojové teploty  
<č. 4 Denní pokojová teplota> o +/- 3 [°C] lze provádět přímo na DO. 

 Viz. “Dálkové ovládání FR25 (analog.) / FR35 (digitál.)” na straně 16 
 
3.4.2 Topení-ohřev 

Zákaznická úroveň 

 
•  nastavení otopných časů v  <č. 3 Denním- / týdenním režimu> 

 mezi těmito dobami je teplota automaticky sníţena. 

 
•  nastavení poţadované Soll-pokojové teploty 

<Nčr. 4 Denní pokojová teplota > mezi 14 - 26 [°C] 
 

 

Výpočet teploty výstupu: 

 Viz. “Ekvitermní křivka (strmost)” na straně 15 
 

 

Průběh pokojové teploty (dle továrního nastavení) 
 

 

20°C 20°C 
 

 

16°C 
Sníţená teplota 

16°C 
Sníţená teplota 

 
 

0 3 6 9 12 15 18 21 22 24 
Např.: Spí-/vypínací časy dle továrního nastavení pro denní- / sníţené teploty 
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Topení aktivní 

 

 
3.4.3 Venkovní teplota - vypnutí 
Montáţní úroveň 

<č. D12 odpojen>- vypínací hodnoty, nastavitelné samostatně pro kaţdý topný 
okruh. 

<všechny TO společně>- stejné vypínací časy pro všechny top. okruhy 
 

 

3 různé vypínací hodnoty venkovní teploty, u kterých se vypínají TO 

 dle otopného programu a času 

Úroveň uţivatele <č. 11,12,13 „Topení VYP“> v závislosti na venkovní teplotě 

•  <Vyp topení přes venkovní teplotu>- č. 11 (16°C) 
 stoupne-li venkovní teplota nad nastavenou hodnotu, topné okruhy se 

vypnou  (letní vypínání). 
•  <Vyp topení při snížení denního režimu>- č. 12 (8°C) 
 stoupne-li průměrná venkovní teplota během sníţené denní teploty nad 

nastavenou hodnotu, topení se vypne. 

•  <Vyp topení v nočním režimu> - č. 13 (-5°C) 
 stoupne-li průměrná venkovní teplota během sníţené teploty v noci nad 

nastavenou hodnotu, topení se vypne  
 

Venkovní teplota 

16°C 

 

Zbytkové teplo Zbytkové teplo 

 

 

8°C 
 

0°C 
0
 

-5°C 
 

 

-10°C 

VYP 
 

 
 

3 6 
 

Noční sníţení -  
Aktivní 

TOPENÍ  VYP 
 

 
 
9 12 15 

Denní sníţení aktivní 

 

 
 
 
18 21 22  24 

 

3.4.4 Sniţování 
Montáţní úroveň •  sníţení pokojové teploty <č. D5 Snížení pokojové teploty> 

 sníţení přes den mezi  06:00 - 22:00 hod. 

 sníţení v noci: od 22:00 do 06:00 
 

 
 
 

3.5 Bojler-prioritní automatika 
Montáţní úroveň Pro rychlý ohřev bojleru je prováděna Redukce / Vypínání otopných okruhů 

<ZAP>: (Prioritní automatika) 

•  top. okruhy s čerpadly: 

 vypnutí oběhových čerpadel (topné okruhy) 

 během celého ohřevu 

 rychlejší ohřev 

 redukované předání tepla z kotle do top. okruhů 

Servisní úroveň •  top. okruhy se směšovači: 
 redukce výstupuu top. okruhů při ohřevu kotle 

 během celého ohřevu 

 rychlejší ohřev 

 bez předávání tepla z kotle do top. okruhů 

 výpočet redukce teploty výstupu top. okruhů: 
Příklad: Kotel má být- SOLL: 60; Kotel je- IST: 45; Redukční faktor 1.0; => redukce 

Teplota výstupu top. okruhů kolem: (60-45)*1.0)= 15 [°C] 

<VYP>: bez redukce / vypnutí výstupu top. okruhu během ohřevu bojleru 
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3.6 Funkce ochrany proti mrazu 
Montáţní úroveň Dvě bezpečnostní úrovně pro aktivaci funkce ochrany proti mrazu 

•  venkovní teplota pod parametrem <č. D2 O.proti mrazu> (1°C) 
 zapnutí oběhového čerpadla, směšovače zůstávají uzavřené - „Zu“ 

•  Kotel- popř. teplota výstupu pod parametrem 
<č. D3 Nezámrz> (7°C) 
 zapnutí kotle a aktivace regulace směšovače 

 

3.7 Regulace zásobníku 
 Viz. “Parametr C - Zásobník” na straně 24 

 

3.8 Ochrana blokování 
Automatické zapnutí směšovače a čerpadel pro zabránění  
zablokování při delší odstávce. 

•  kaţdý měsíc ve 12:00 hod 

•  zapnout oběhová čerpadla (1 minuta) 

•  j ednou otevřít a zavřít směšovač  
 

3.9 Ekvitermní křivka (strmost) 
Montáţní úroveň  •  nastavení strmosti charakteristik topení <č. A2 Topný okruh 1> 

Předpoklad pro zachování teploty v místnosti na stejné úrovni, při výkyvech 
venkovních teplot : 

•  exaktní nastavení charakteristiky topení 
•  korektní konstrukce topného zařízení dle výpočtu spotřeby tepla.  
 

 

 
 

 
 

2,5 

 

 
2,75  3 3,25 3,75 

 

 
110 

Ekvitermní křivka definuje teplotu výstupu v závislosti dle zjištěných venkovních 
teplotách. 

 
2,25 

 
2 

 
1,75 

 
1,5 

 
1,25 

 
1 

 
0,75 

 
0,5 

 
0,25 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
Zobrazené křivky jsou platné pro navolenou pokojovou teplotu  20 [°C] 
 pro ostatní volené pokojové teploty:

paralelně posunout křivky (nahoru / dolu) 

Příklad: 

TO se strmostí: 1,5; denní pokojová teplota: 20 [°C] Zařízení 
v topném reţimu; venkovní teplota: 0 [°C] 
=> teplota výstupu: 50 [°C] 

 
-20    -15    -10     -5 

 
20 

0       5      10     15     20 

Venkovní teplota °C Změna ekvitermní křivky: 

•  pouze v malých krocích, aby došlo k vyrovnání změněných nastavených 
teplot. 

 změny klimatu v místnosti se projeví následující den. 
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4 Dálkové ovládání  FR25 (analog) / FR35 (digital) 
 

 

4.1 Analogové DO FR25 
 

 

Dálkové ovládání můţe/nemusí obsahovat pokojové čidlo. 

 Viz. Montáţní návod DO 
 

Pouze při druhu provozu kotle 
<Automatik> 

Auto 

Funkce 

•  volba druhu provozu zařízení přes přepínač 

•  jemné nastavení pokojové teploty kolečkem 

 Viz. “Provozní reţim - volič” - “Automatik” na straně 5. 

Překlápěcí spínač: 

 
Zařízení se přepne do perm. sníţené teploty 

0  Regulace na sníţenou teplotu 

 

Zařízení se přepne na denní/týdenní reţim 

 Regulace pokojové teploty na základě nastavené otopné-

/sníţené teploty v definovaných časech 

 

Zařízení se přepne na permanentní reţim vytápění 
 Regulace pokojové teploty dle tepl. topení 

 

 

Otočný volič: 
0 Jemné nastavení pokojové teploty: 

+: zvýšení o 2 aţ 3 [°C] 
     -: sníţení o 2 aţ 3 [°C] 

 

 
 

Kontrolka poruchy: 

Rozsvítí se při poruše na kotli 



Ovládání V 

HARGASSNER topení na štěpku-pelety-dřevo  A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at 17 

 

 

 

4.2 Digitální DO -  FR35 
DO můţe být vybaveno nastavitelným pokojovým čidlem. 

 Viz. Návod na obsluhu DO 

Pouze při druhu provozu  <Automatika> 
Auto 

Funkce 

•  výběr druhu provozu zařízení 
 Viz. “Druhy provozu - volič” - “Automatik” na straně 5. 

•  výběr ze zobrazení na přístroji 
 

 
 

Provozní režimy:  
 

VYP 
 

OFF 

 

 

zařízení se vypne (aktivní zůstává pouze ochrana proti mrazu) 

 Regulace dle nastavené Soll - teploty výstupu 

 Viz. “Parametr D - všeobecně” na straně 25 

AUTO 

Zařízení přepne na Denní / týdenní reţim 

 Regulace pokojové teploty na základě nastavené otopné / 

sníţené teploty v definovaných časech 

SNÍŢENÍ 
Zařízení přepne na sníţenou teplotu 

 Regulace dle sníţené teploty 

OHŘEV 

Zařízení přepne na trvalý ohřev-vytápění 
 Regulace tepl. v místnosti dle otopné teploty 

PARTY 

Zařízení přepne na ohřev a přepne při příštím náběhu vytápění 
automaticky na AUTO 

 Regulace pokojové teploty dle otopné teploty 

 při příštím náběhu ohřevu proběhne regulace pokojové teploty na 

základě nastavené otopné / sníţené teploty v definovaných časech 

KRÁTKODOBÁ NEPŘÍTOMNOST 

Zařízení přepne na sníţenou teplotu a při příštím náběhu ohřevu přepne 
automaticky na AUTO 

 Regulace pokojové teploty na sníţenou teplotu 

 při příštím náběhu ohřevu se regulace pokojové teploty přepne na 

základě nastavené otopné / sníţené teploty dle definovaných časů   
Jemné nastavení pokojové teploty: 

+: zvýšení o aţ 3 [°C] 
 

-: sníţení o aţ 3 [°C] 
 

 

Kontrolka poruch: 

Rozsvítí se - pokud se vyskytne na kotli porucha. 
 

 

Zobrazení - Parametrů: 

Výběr, jaká teplota se má na nástěnném přístroji (FR35) zobrazovat 

•  teplota bojleru 1 - 6 

•  stav naplnění zásobníku 
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5 Parametry / Úrovně 

5.1 Manuální ovládání 

 

 
 
 
 

G E F A H R 
 

Bezpečnostní funkce jsou v režimu "Manuálního 

ovládání" neaktivní! 
 

•  funkce <MANUÁL - HAND> smí provádět pouze zaškolené 
osoby. 

•  kotel musí být ve stavu „VYP“. 

•  je třeba dbát na to, aby se v nebezpečném prostoru nenacházeli  
   ţádné osoby. 

 
 

 

Tento druh provozu slouţí pro: 

•  kontrolu všech elektrických funkcí 
•  manuálnímu ovl. pohonu při poruše nebo při kontrolách! 

 

Listování v nabídce  
 

Pro aktivaci podrţte tlačítko stlačené!  
Pro ukončení funkčního testu stiskněte  <VYP>  

 
Při změně nabídky 

 aktivní je pouze nově zvolená funkce 

 předchozí není aktivní-vypne se 

 

 Funkční kontrola posuvného roštu 
 jedním stisknutím se posuvný rošt posune  1x OTEVŘ a ZAVŘ 

 stávající popel propadne do popelníku 

 stisknout po kaţdém čištění kotle 

 Funkční kontrola posuvného roštu 

 je moţné manuální  OTEVŘ a ZAVŘ roštu 
 

 

 Funkční kontrola, popř. krátkodobý manuální provoz čistícího zařízení 
 podrţet stisknuté, dokud se rošt zcela neotevře, teprve poté naběhne 

motor čištění. Po uvolnění stlačení doběhne motor do své koncové 
polohy a rošt se automaticky uzavře.   

 

 Kontrola funkci a směru otáček motoru na vynášení popela 

 ruční otáčení motorem – dopředu/dozadu  
 zpětný chod spouštět pouze KRÁTKODOBĚ 

 

 

 Kontrola funkci a směru otáček motoru šneku přísuvu 
 ruční otáčení motorem – dopředu/dozadu při plnění plnícího šneku 

 zpětný chod spouštět pouze KRÁTKODOBĚ 

 rošt se otevře automaticky, aby nedošlo k přeplnění 
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dle vybavení zařízení: 
 Kontrola funkce nasávací turbíny (pokud je instalována) 
 

 
 
 
 

 Kontrola funkce a směru otáček motoru vynašeče 

 manuální přední příp. zpětný chod motoru, aby se uvolnily usazeniny nebo 
zaseknuté díly 
 

 zpětný chod spouštět pouze KRÁTKODOBĚ 

 

 Při novém startu musí být střední komora doplněna ručně  
 plnící čidlo se automaticky vypne 

 POZOR: krátkodobý doběh nasávací turbíny (pokud je instalována) 
 

 

 

 Při novém startu musí být vynášecí šnek doplněn ručně. 

 plnící čidlo se automaticky vypne 

 

 

 

 

 Kontrola funkce zapalování a topného tělesa 

 nejdřív zkontrolovat ventilátor a pak topné těleso a zapalování 
 nekontrolujte topné těleso, pokud je vadný ventilátor 
 

 

 Kontrola funkce motoru nasávání 
 dosaţené otáčky: ca. 2.600 O/min 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz čerp. ohřevu bojleru 1 

 

 č. 15 a 17 pro čerp. bojleru  2 a 3 

 čerp. bojleru  2 a 3 pouze při napojeném modulu TO 1 a TO 2 
 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz oběţného čerpadla bojleru 1 

 

 č. 16 a 18 pro oběhové čerpadlo bojleru 2 a 3 

 oběhové čerpadlo bojleru 2 a 3 pouze s napojeným modulem TO 1 a TO 2 

 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla topného okruhu 1 
(Kotel) 

 

 č. 23 oběhové čerpadlo TO 2 (Kotel)
č. 25, 27 oběhové čerpadlo TO  3, 4 (MTO 1) a
č. 29, 31 oběhové čerpadlo TO  5, 6 (MTO 2) 

 oběhové čerpadlo TO 3, 4 a 5, 6 pouze s napojeným MTO 1 a MTO 2 

 Kontrola funkci a směru otáček motoru směšovače TO 1 

 č. 24 oběhové čerpadlo TO 2
č. 26, 28 oběhové čerpadlo TO 3 a 4
č. 30, 32 oběhové čerpadlo TO 5 a 6 

 oběhové čerpadlo TO 3, 4 a 5, 6 pouze s napojeným MTO 1 a MTO 2 
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 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz 
dopravního a plnícího čerpadla 

 

 

 

 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz parametrů čerpadla 

•  oběhového čerpadla TO 

•  čerpadlo zásobníku 
 

 

 

 

 Kontrola funkce a směru otáčení ventilu TO 

 ventil TO: zákl. nastavení  B - AB 

 

 

 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz chybové kontrolky nebo 
externího čerpadla (pokud je instalováno) 

 

 

 

 

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz směšovače zpět. okruhu 

 směšovač je zavřen „zu“ – pokud je uzavřen okruh kotle, popř je směšovač 
otevřen „auf“ pokud je zpětný okruh otevřen 

 při provozu stoupne teplota zpět. okruhu, kdyţ se směšovač zavře „zu“ a  
     teplota zpět. okruhu zase klesne, pokud se směšovač otevře -„auf“  

 Kontrola funkce, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla zpětného okruhu 
 


 Kontrola funkce Lambda-Sondy 

Otestovat Lambda-sondu (po dobu ca. 5 minut) 

 při prvním uvedení do provozu 

 <Test Start> stisknout 

 po 5 minutách by mělo být napětí sondy  -7,0 [mV]  

 hodnoty mezi -2 aţ -12 [mV] jsou v oblasti tolerance 
<Kalibrace - Start> aktivní pouze při zadaném Servisním hesle 

 kontrola funkci jednotlivých, instalovaných čidel (i vícenásobné) 

 porovnání zobrazených a skutečných teplot 

 Zobrazení: prázdné 

 není napojeno čidlo 

 Zobrazení: - - - 
 čidle je vadné (zkratované) 

č. 43, 44 Modul top. okruhu 1 / 2 

 Test pouze při napojeném modulu top. okruhu 1 / 2 
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5.2 Montážní úroveň 
 změna na Montáţní úroveň pomocí klávesy <Nastavení - Einstellen> - 
<Montáž - Installateur> 

 uvolnit pomocí hesla: 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nyní se nacházíte v reţimu - Montáţní úroveň. 

 před zprovoznění se musí zkontrolovat všechny hodnoty po montáţi a nastavit 
dle topného schématu. 

 Navigace: 

Při zprovoznění: 
 šipkou dolu: na parametry 

 výběr parametrů 

Pro rychlou změnu parametrů 

 šipkou nahoru: přímá změna 

 přímá změna na skupiny parametrů: 

•  A – Top. okruhy (A1, A2,.) 

•  B - Bojler (B1, B2,.) 

•  C - Zásobník (C1,C2,.) 

•  D - Všeobecně (D1, D2,.) 

•  E - Jazyky (E1) 
 

 

Nastavení parametrů topných okruhů a bojleru: 
 

 

 Standardní parametry (na desce kotle): 

•  Top. okruh 1 (č. A1 - č. A9) 

•  Top. okruh 2 (č. A11 - č. A19) 

•  Bojler 1 (č. B1 - č. B8) 

 Modul top. okruhu 1: 

•  Top. okruh 3 (č. A21 - č. A29) 

•  Top. okruh 4 (č. A31 - č. A39) 

•  Bojler 2 (č. B11 - č. B18) 

 Modul top. okruhu 2: 

•  Top. okruh 5 (č. A41 - č A49) 

•  Top. okruh 6 (č. A51 - č. A59) 

•  Bojler 3 (č. B21 - č. B 28) 
 

 

 Parametry topných okruhů a bojleru u Otop. okruhů 1 a  2 se zobrazují 
pouze pokud jsou napojené moduly top. okruhů. 
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5.2.1 Parametr A – Otopné okruhy: 
3 moţnosti nastavení: 

•  TO není k dispozici 
•  TO s čerpadlem 

•  TO s čerpadlem a motorem směšovače 

 č. A1 na  <Není k dispozici - Nicht vorhanden> => č. A2 aţ č. A6 není zobr. 
 stisknutím na  <JMÉNO - NAME> lze označit kaţdý jeden TO 

     (např.: Obyvák,.) 
Popisuje vztah mezi změnou teploty výstupu a změnou venkovní teploty 

(viz. Diagram-topná charakteristika). 

 rozsah nastavení: 0,2 . 3,5 
 doporučené hodnoty nastavení: 

•  podlahové topení: 0,3 . 1,0 

•  topení radiátory: 1,2 . 2,0 

•  topení konvektorem: 1,5 . 2,0 

 nastavení pouze po malých krocích a po delší dobu 

Vymezení teploty výstupu pro TO 1, směrem dolů. 

 v topném-/sníţeném reţimu nedochází k překročení teploty výstupu. 

 rozsah nastavení: 1 . 80 [°C] 
 

Vymezení teploty výstupu pro TO 1, směrem nahoru. 

 v topném/sníţeném reţimu nedochází k překročení teploty výstupu. 

 Podlahové topení: na ochranu podl. topení před přehřátím, musí být zabudován 
přídavný elektro-mechanický termostat, který přerušuje přívod proudu do 
příslušného čerpadla TO. 

Zadávání skutečných časů směšovače (viz. Typový štítek). 

 doba od otevření do zavření  
 rozsah nastavení: 10 . 300 [s] 

 

4 moţnosti nastavení: 
•  není k dispozici (tovární) 
•  TO s analogovým DO FR25 

•  TO s digitálním DO FR35 

•  TO s digitálním DO FR40 
 

Dálkové ovládání FR25 můţe/nemusí být osazeno pokojovým čidlem 
•  TO s analogovým DO FR25 bez pokojového čidla 

 nelze provádět automatickou regulaci teploty v místnosti 

 propojení  FR25 na  Svorce 1 a 3 

•  TO s analogovým DO FR25 s pokojovým čidlem 

 teplota v místnosti je regulována automaticky 

 propojení FR25 na Svorce 1 a 2 
•  TO s digitálním DO FR35 / FR40 

 při nastavení  <FR35> se zobrazí detail parametru A6b 

 Viz. “Digitální DO FR35” na straně 17 

Aktivovat externí čerpadlo, pokud běţí čerpadlo TO 1. 
 

 
 
 

Aktivace letní ohřev pro koupelnu – příslušného TO. 

 zapnout TO (dle nastaveného času) pokud má zásobník dostatečnou teplotu. 

 Funguje pouze při nastavení voliče na  „Boiler“ 
Spustit program vytápění podlahy 

 při nastavení  <ZAP> se zobrazí detail parametru  A9a - A9f 

 Viz. “Parametr - Montáţ” na straně 38 
 

A11: druhý, dodatečný TO (na ovládání)  
A21, A31: při pouţití modulu TO 1 

A41, A51: při pouţití modulu TO 2 
Moţnosti nastavení: Viz. A1 „Topný okruh 1“ - A9 Top. okruh 1 
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5.2.2 Parametr B - Bojler: 
 u zařízení s bojlerem 1, nastavit na  <K dispozici - vorhanden> 

 aktivována regulace bojleru 1  

 parametr č. B1 na  <Není k dispozici - Nicht vorhanden> 

 zmizí také parametry bojleru č. B2 aţ č. B4  

 stisknutím na f <JMÉNO - NAME> lze označit kaţdý jeden TO 

     (např.: nemovitost,.) 

 rozsah nastavení: 1 . 40 [°C] 
 Viz. „Ohřev bojleru” na straně 11 

 

 

Vymezení teploty bojleru směrem dolu 

 pokud poklesne teplota bojleru pod nastavenou hodnotu, spustí se ohřev bojleru. 

 během nastaveného času (Parametr č. B90) 

 nezávisle na časovém reţimu bojleru (Úroveň uţivatele č. 1) 

 rozsah nastavení: 1 . 80 [°C] Aktivace 

bezp. programu Legionela  
 
 

 
 rozsah nastavení: 10 . 75 [°C] 

 nebezpečí opaření, při výstupu nesmíchané teplé vody 

 Viz. “Program Legionela” na straně 12 
 

Nastavení spínacích časů a dnů  pro bezp. program Legionela. 

 spustit bezp. program Legionela během ohřevu bojleru 
 
 
 
 

Aktivovat dálkové čerpadlo, pokud běţí čerpadlo bojleru 1. 
 

 
 
 
 

Nastavení oběhového čerpadla lze provést pro kaţdý bojler, zavedený v parametrech 
ovládání. 
 Viz. “Oběhová čerpadla na teplou vodu” na straně 12 

 

 
 

Doba běhu: čerpadlo běţí 180 [sek] a následně příjde prostoj 15 [min], 

aţ do následujícího taktu. 
 

 
 

Doba průběhu je závislá na délce vedení a tepelných ztrát ve vedení 
(Izolace). 

B11 - B18 : při pouţití modulu TO 1 

B21 - B28 : při pouţití modulu TO 2 

Moţnosti nastavení: Viz. B1 „Boiler 1“ - B8 Boiler 1 
 

 
 
 

 Viz. “Bojler-prioritní automatika” na straně 14 
 

 
 
 

Ohřev bojleru mimo rozsah „Bojler - denní/ týdenní reţim (č. 1) 

 pokud je teplota bojleru pod nastavenou hodnotou (Parametr č. B3) 
 Viz. “Ohřev bojleru” na straně 11 
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5.2.3 Parametr C - Zásobník 
5 moţností nastavení: dle schéma topení 

•  zlepšení zpět. okruhu není k dispozici 
•  oběh. čerpadlo kotle je k dispozici 
•  směšovač ve zpět. okruhu s čerpadlem dálk. vedení  1 

•  směšovač ve zpět. okruhu s čerpadlem doplnění zásobníku 

•  směšovač ve zpět. okruhu s čerpadlem zpět. okruhu (hydr. vyhybka) 
 

Zadávání skutečných průběhů směšování 
 doba mezi zavřením a otevřením 

 rozsah nastavení: 10 . 300 [s] 
 

4 moţnosti nastavení: dle schma topení 
•  není k dispozici 
•  zásobník s ventilem TO 

 při nízkých teplotách TO (z.B.: podlahové a stěnové vytápění) 
•  zásobník s jedním čidlem 

 při schématu zásobníku HP3 s regulací doplnění zásobníku 
•  zásobník se dvěma čidly 

 při schématu zásobníku HP4 s regulací doplnění/vypuštění zásobníku 

 

2 moţnosti nastavení: dle schéma topení 
•  Zásobník / Bojler interní 
 zásobník s integrovaným bojlerem

(se spirálou nebo externím výměníkem na uţitkovou vodu) 

•  zásobník s vedle umístěným (externím) bojlerem 
 pokud je to stavebně nutné, nastavit skutečnou regulaci mezi zásobníkem a 

bojlerem na "Zásobník / Bojler" 

 

3 moţnosti nastavení: dle schéma topení 
•  pokud je k dispozici zásobník a modul TO, lze navolit osazení čidla 

zásobníku 
•  zásobník v kotelně => navolit  <Čidlo zásobn.- kotel / Pufferfühler - Kessel>  

•  zásobník v jiné místnosti (TO-hM) => navolit  <Čidlo zásobn. – MTO1/2 = 
Pufferfühler - TO-hM1/2>  

 

Nastavení poţadované  Soll- teploty zásobníku 

 zobrazení pouze, pokud je parametr C2 na <Zásobník s 2F- Puffer mit 2F>  

 u zásobníku se dvěma čidly se zásobník ohřeje na navolenou teplotu Soll C4 = 60 

[°C] (čidlo zásobníku  2 dole)  

 rozsah nastavení: 20 . 80 [°C] 
 

Nastavení požadované Soll- teploty kotle při ohřevu zásobníku 

 zobrazení pouze, pokud je parametr C2 na  <Zásobník s 2F- Puffer mit 2F>  

 při ohřevu zásobníku se 2 čidly je Kotel vţdy provozován s touto teplotou 
C4a = 78 [°C]  

 rozsah nastavení: 20 . 100 [°C] 
 

Nastavení času pro nucené doplnění zásobníku 

 zobrazení pouze, pokud je parametr C2 na < Zásobník s 2F- Puffer mit 2F >  

 ohřev začne aţ po poţadavku z TO nebo Bojleru 

 nucené doplnění zásobníku dle nastaveného času a aktivní nast. Soll- teploty 

 C4 = 60 [°C] (čidlo zásobníku 2 dole) 

 např.: pro pokrytí ranní špičky ( např.: 04:00 - 10:00 hod.) 

 

Nastavení poţadované Soll- teploty kotle při aktivním, externím TO 

 pokud se změní hodnota a parametr C7 je nastaven na  <externí čerp. - 
externe Pumpe>, musí být nastaven také Servisní parametr L5 = 50 [°C]  

 L5 ca. 5 - 10 [°C] pod  C6 
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3 moţnosti nastavení: dle schématu topení 
•  kontrolka poruch 

 svítí při všech poruchách 

•  čerpadlo externího TO 

 kotel je ohříván na teploty nastavené dle parametru C6  
 externí čerp. TO se zapíná při uvolnění příslušné teploty (Parametr L5) 

•  čerpadlo dálkov. vedení 
 čerpadlo dálk. vedení běţí, pokud se zapne čerpadlo TO/Bojleru dle 

parametrů nastavených podle „Dálkové vedení - Fernleitung“  
Nastavení, zda je přiřazeno externí čerpadlo dálk. vedení  
 čerpadlo dálk. vedení běţí, pokud běţí přiřazené čerpadlo  

 
 

 
3 moţnosti nastavení: dle schématu topení 

•  není k dispozici 
•  olejový / plynový kotel 
•  kotel na pevná paliva 

 

 
 
 

 
5.2.4 Parametr D - všeobecně 

Nastavení provozního režimu kotle na pelety 

• střední komora se plní ručně 

• střední komora se plní automaticky pomocí vynáš. šneku nebo sací turbíny 

• zařízení se plní automaticky pomocí přímého šneku 

• střední komora se plní automaticky pomocí bodového odsávání 
• střední komora se plní přímo vynášecím šnekem 

Nastavení počtu pozic přepínání 
 nutné pouze u jednotky automatického přepínání 
• 2-, 3-, 4- x 

 

 
 
 

Nastavení, zda je peletový kotel přiřazen jako zařízení závislé na vzduchu v místnosti 
 RLU – poznámka viz Typový štítek 

 
 

 

Zapnutí automatiky na kontrolu spotřeby pelet 
 pokud je nastaveno na  <K dispozici - vorhanden> je sepnut přídavný 

zákaznický parametr č.30 a přídavná, Info-úroveň „Info/zobrazení spotřeby - 
Info/Verbrauchsanzeige“ 

 

 

Nastavení, po kolika dnech přepne automatická přepínací jednotka odsávací pozici 
 rozsah nastavení: 0 . 990 dní 

Venkovní teplota pod nastavenou hodnotou 

 sepnou se všechny čerpadla TO (směšovač zůstává „Zavřený - Zu“) 

 TO a směšovač jsou regulovány na teplotu dle č. D3. 

 Viz. “Funkce nezámrzu - Frostschutzfunktion” na straně 15 

Teplota výstupu  (u TO se směšovačem) pod nastavenou hodnotou 

 směšovač To na  „Otevřít - Öffnen“ 
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Provoz zařízení s/bez Lambda-sondy (např.: vadná Lambda-sonda) 
 
 
 

 
Bod přepnutí, kdy logika sníţené teploty závislá na venkovní teplotě přepne z nočního 
na denní nastavení.(Parametr 12, 13). 

 Viz. “Venkovní teplota-vypínání / Außentemperatur- Abschaltung” na straně 14 
 

 

Automatické odpopelnění a čištění se spouští pouze v nastavených časech.  
 nezvyklé zvuky během odpopelnění a čištění 
 

 
 

Letní vypínání: venkovní teplota poklesne pod 16°C (Parametr č.11) 

 pokud je doba topení ( aţ do příštího vypnutí zařízení) menší neţ  
120 Minut 

 kotel se nespustí-nezapne 

Nastavit automatické přepínání hodin z letního na zimní čas. 
 

 
 
 
 
 

Zobrazení denního-týdenního reţimu v úrovni uţivatele. 

 Viz. “Nabídka „Denní reţim“, „Týdenní reţim“” na straně 10 

 Denní reţim: TO a Bojler dle denního nastavení 
 Týdenní reţim: TO dle týdenního reţimu, Bojler dle denního 

 TO+Bojler týdenní reţim: TO a Bojler dle týdenního reţimu 
 

 

Počet bloků, které by se měli nastavit v týdenním reţimu v zákaznické úrovni. 
 rozsah nastavení: 1 . 7 

 

Venkovní teplota – vypínací hodnoty nastavitelné jednotlivě pro všechny 
TO. Stejné hodnoty vypínání pro všechny TO 
 Viz. “Venkovní teplota-vypínání / Außentemperatur- Abschaltung” na straně 14 

 
 

Pravidelné ukládání dat na SD-Kartě 

 SD-Karta musí být zastrčena v SD-slotu 
 
 

 

Výběr moţných zobrazení při napojeném modulu TO 1 popř. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.2.5 Parametr E - Jazyk 

Výběr příslušného ovl. jazyka 
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6 Hlášení poruch 

 

P O Z O R 
 

Změny oproti běžnému - normálnímu provozu 
 

Poranění, poškození zařízení 
•  při vyšším výkonu, teplotách nebo vibracích pohonů, nezvyklé 

zvuky či  zápach, spínání bezp. kontrolních zařízení apod. 

•  ihned informovat Montáţníka / f. Hargassner  

•  provádět pravidelné předepsané opatření na údrţbu a 
inspekční prohlídky 

 

 
Poruchy se zobrazují na obrazovce jako textové hlášení. 
 na Standardním displeji se na místě poruchy  
        zobrazí varovný trojúhelník (5) 

Níţe uvedená opatření na odstranění poruch
5 se řídí dle obsluhy u zařízení. 

Pokud nemůţe obsluha poruchu odstranit, je třeba ihned informovat 
Montáţníka / f. Hargassner. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1 Odstranění – potvrzení poruch 
Po odstranění poruchy: 

 stisknout toto tlačítko 

 

6.2 Vyvolat seznam poruch 
Při ohlášení poruchy: 

 stisknout tlačítko <PORUCHA - STÖRUNG> (4)  

 zobrazení seznamu poruch (aktuálních poruch) 
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6.3 Hlášení poruch 
 

č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 
bez zobr. 

textu 
a nesvítí ţádná zelená 
kontrolka na I/O desce 

vadná pojistka F16; porucha napojení na síť 
(svorky 1-3); vadný hladinoměr nebo STB 

 

vyměnit pojistku F16 (viz. schéma desek a pojistek); zkontrolovat připojení sítě na 
svorkách 1 a 3; zkontrolovat hladinoměr, STB a jejich přívody, zda nejsou 
zkratovány; 

bez zobr. 

textu 
a nesvítí zelená kontrolka H5  

 ( H4 svítí ) 
vadný plochý kabel do Ovl. jednotky; vadná 
Ovl. jednotka nebo GSM Modul  

zkontrolovat propojení plochým kabelem mezi I/O deskou a ovl. jednotkou; jinak 
informovat servis; 

bez zobr. 

textu 
a zelená kontrolka  H5 svítí. nesprávně zastrčený plochý kabel nebo 

vadná Ovl. jednotka 

zkontrolovat propojení plochým kabelem (konektory); vyměnit ovl. jednotku nebo 
plochý kabel; 

bez zobr. 

textu 
2 černé sloupce na obr.  chybí EPROM nebo je zastrčen 

obráceně; vadná Ovl. jednotka 

zastrčit EPROM na zadní straně ovl. jednotky (dle obr. na krytu); pokud byl 

EPROM zastrčen obráceně, musí se  EPROM obnovit nebo vyměnit ovl. jednotku; 

- - - - chybí podsvícení obr. nenastaven kontrast displeje
vadné podsvícení 

nastavit kontrast displeje, viz Ovládání displeje;
informovat servis; vyměnit ovl. jednotku; 

- - - -  

kontr. poruch nefunguje 
vadná pojistka F17 po zkratu nebo není 
zapojená kontr. poruch. 

 

odstranit zkrat; vyměnit pojistku F17 (viz schéma desek a pojistek); 

správně zapojit kontr. poruch; 

001 Bezpeč. termostat (STB) přehřátí kotle nebo vadný přívod STB nechat zchladit kotel pod 90°C, sejmout u STB (vpravo na krytu rozvaděče ) kryt a 

zastrčit tlačítko, jinak zkontr. přívod  STB elektrikářem; 

002 Přepjetí podávacího šneku přeplněná hoř. komora, ucpaný plnící šnek 
nebo cizí tělesa v buňce  

na pozici přepínače "MANUÁL - HAND":
- otevřít pos. rošt (č.2), event. odstranit přeplněnost z komory či usazeniny šneku
- zkontrolovat přísun. šnek (č.4), pokud se pohybuje (sem a tam) motor pouze v 

malém rozsahu (pohon řetězem), je někde usazenina-cizí těleso; je nutno 

odšroubovat kryt zásobníku a vyprázdnit pelety (vysát apod.) a odstranit 

překáţku. Pokud jede motor pouze zpětným chodem – informovat servis; 

003 Přepjetí vynašeče chybně napojený nebo vadný motor 

vynášecího šneku (Kondenzátor); 

ucpaný vynáš. šnek (voda nebo vlhkost 

ve skladu na pelety); vadný nebo chybně 
nastavený hladinoměr ;  cizí tělesa ve 

vynášecím šneku; 

 

U zařízení s nasávacími turbínami lze 

odšroubovat servisní kryt na šneku a odstranit příp. překáţku, popř. zkontrolovat sklad, 

zda se zde nevyskytla voda či vlhkost, nebo cizí tělesa. V pozici přepínače "Manuál - 
Hand" krátkým posunováním zkontrolovat pohyb šneku (č.6) a zkontrolovat odběr 
proudu motoru. Zkontrolovat směr otáčení motoru – dle šipky.  Pokud byla nalezena 

překáţka, zkontrolovat motor nebo kondenzátor, popř. vyměnit. 
V pozici přepínače "Manuál - Hand" v pozici Šnek+Sací turbína (č.7) popř. 
přímý šnek (č.7a) zkontrolovat hlášení naplněnosti (prázdný/plný) a na hladinoměru 
oranţovou kontrolku následovně: 
- pokud je na displeji zobrazováno "Prázdné - leer" a na hladinoměru svítí oranţová 
kontrolka, přesto jsou mezi-zásobník nebo přechodka přeplněné, je vadný 
hladinoměr a je třeba jej vyměnit. 
U zařízení s nasávací turbínou v pozici přepínače "Manuál - Hand" 

zkontrolovat nasávací turbínu:
- krátce pohnout zpět vynášecím šnekem (č.6), odpojit obě hadice a odstranit ucpání, 
zkontrolovat a vyprázdnit nasávací hadice
- spustit sací turbínu (č.5) a zkontrolovat volný průchod, event. vyčistit sací 
turbínu od usazenin.

Pokud se objeví hnědé usazeniny, informovat servis. 

004 Zabezpečení teploty 
vynašeče 

vynášecí šnek jde těţce, je ucpaný nebo jsou 
zde cizí tělesa; vadný motor (Kondenzátor) 

vynášecího šneku 

jako porucha č.003, ovšem pouze pokud běţel motor ztěţka delší dobu, nebo se 

vícekrát vyskytla porucha č.003; 

005 Vyprázdnit popelník / 

posuvný rošt jde těţce 

popelník je plný ze 3/4, nebo jde pos. 

rošt těţce;
zařízení běţí dále, pokud nebude v nejbliţší 
době vyprázdněn popelník, zařízení se zastaví 
a zobrazí se porucha č. 006; 

HSV / CL 9-22
- vyprázdnit popelník – poté stisknout "ENTER";
- pokud není popelník zcela plný, tak ručně posunout roštem do pozice RUČNĚ - 
HAND č.2 a zkusit lehkost jeho chodu (Ampéry nesmí překročit hodnotu 0,9A), 

jinak informovat servis; 
 

006 
Plný popelník / Pos. 

rošt hlásí přepětí 
Plný popelník, nebo jde pos. rošt 
těţce. 

 

viz. č.005 

007 Pos. rošt se neotevřel při otevření nebo zavření pos. roštu se 
nedosáhlo koncové polohy 

posunutím roštu do pozice "MANUÁL - HAND" č.2 zkusit ručně posunovat nebo 
pomocí tlač Otevř/zavř, zda jde aţ do krajních pozic, jinak informovat servis; 

008 Pos. rošt se nezavírá Při uzavření pos. roštu nebylo dosaţeno 
koncové polohy (otevření fungovalo v 
pořádku) 

viz. č.007 
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č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 

 
009 

 
Přepjetí-čistící zařízení 

 
těţký chod u čistícího zařízení kotle 

na pozici přepínače "MANUÁL - HAND" čistící zařízení kotle (č.3) zkontrolovat 

lehkost chodu, Ampéry nesmí překročit hodnotu 5A, jinak informovat servis; 

0010 Špatně napojené čidlo 
odtahu 

zaměněná polarita (pouze při zprovoznění) 
nebo vadná I/O deska 

nechat zkontrolovat čidlo elektrikářem, zda je správně napojené, jinak vyměnit čidlo 
nebo I/O- desku; 

 

0011 
Čidlo odtahu - 

přerušení 
Čidlo nenapojeno nebo přerušení vedení napojit čidlo nebo obnovit vedení, popř. zkontrolovat svorky napojení, zkontrolovat 

upevnění kontaktů č.37 - 38, jinak vyměnit čidlo nebo I/O- desku; 

0012 Zkrat na čidle kotle Zkrat čidla nebo ve vedení  nechat zkontrolovat čidlo a kabel elektrikářem (dle hodnot odporu v kapitole 

"Montáţní-nastavení"); vadné čidlo (konektor na I/O-desce) zaměnit za jiné,  pokud 

se vyskytne jiná porucha-čidlo vyměňte, pokud bude porucha stejná-vyměňte I/O 
desku; 

0013 Čidlo kotle - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení napojit čidlo nebo obnovit vedení, popř. zkontrolovat svorky napojení, zkontrolovat 
upevnění kontaktů č.39 - 40; vadné čidlo (konektor na I/O-desce) zaměnit za jiné,  

pokud se vyskytne jiná porucha-čidlo vyměňte, pokud bude porucha stejná-vyměňte 
I/O desku;. 

 
0014 

 
Čidlo bojleru 1 - zkrat 

 
Zkrat čidla nebo ve vedení  

viz. č.0012; tuto poruchu lze odstranit-přemostit stisknutím klávesy  ENTER, 

přesto zůstává blikat kontrolka pro upozornění uţivatele na nutnost opravy 

 
0015 

 
Čidlo bojleru 1 - přerušení 

 
Přerušení v čidle nebo na vedení 

viz. č.0013; tuto poruchu lze odstranit-přemostit stisknutím klávesy  ENTER, 

přesto zůstává blikat kontrolka pro upozornění uţivatele na nutnost opravy 

0016 Vnější čidlo zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0012 a č.0014 

0017 Vnější čidlo - přerušení Přerušení v čidle nebo na vedení viz. č.0013 a č.0015 

0018 Čidlo výstupu TO1 zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0012 a č.0014 

 

0019 
Čidlo výstupu TO1 

- přerušení 

 

Přerušení v čidle nebo na vedení 
 

viz. č.0013 a č.0015 

0020 Čidlo výstupu TO2 zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0012 a č.0014 

 

0021 
Čidlo výstupu TO2 

- přerušení 

 

Přerušení v čidle nebo na vedení 
 

viz. č.0013 a č.0015 

 

0022 
Dálk. ovl. TO1 

zkrat 

Zkrat v DO nebo na vedení  

viz. č.0012 a č.0014 

 

0023 
Dálk. ovl. TO1 

- přerušení 
Zkrat v DO nebo na vedení  

viz. č.0013 a č.0015 

 

0024 
Dálk. ovl. TO2 

zkrat 
Zkrat v DO nebo na vedení  

viz. č.0012 a č.0014 

 

0025 
Dálk. ovl. TO2 

- přerušení 
Zkrat v DO nebo na vedení  

viz. č.0013 a č.0015 

0026 Překročen zapalovací čas teplota spalin nestoupla, ve stanoveném čase 
během zapalování (č.P11 – Servisní úroveň) o 

nastavenou hodnotu (č.P5 – Servisní úroveň);

ţádný, chybějící zapalovací prostředek, vadné 

zapalování, čidlo spalin není správně zastrčeno 

přepínač "MANUÁL - HAND":
- šnek přísunu (č.4) zkontrolovat, zda dopravuje materiál 
- zapalování (č.7) zkontrolovat zda běţí a fouká horký vzduch 
- pos. rošt (č.2) zkontrolovat zda se zcela otevírá a zavírá
- spalovací komora – zkontrolovat zda není ucpaná koksem 
- zkontrolovat čidlo spalin 

0027 Teplota spalin- 

překročena 

při výkonovém hoření poklesne teplota spalin, 
v nastaveném čase (č.K8 – Servisní úroveň) 

pod nastavenou hodnotu (č.K7 – Servisní 
úroveň); ţádný, chybějící zapalovací 
prostředek, nebo příliš mnoho popela či škváry 
ve spalovací komoře; 

přepínač "MANUÁL - HAND":
- šnek přísunu (č.4) zkontrolovat, zda dopravuje materiál 
- pos. rošt (č.2) zkontrolovat zda se zcela otevírá a zavírá
- spalovací komora – zkontrolovat zda není ucpaná koksem 
- zkontrolovat čidlo spalin 

0028 Zařízení bylo dlouho na CO2-
Stop 

vada kontaktu na Lambda-sondě, Lambda- 

Sonda nebo I/O-deska jsou vadné 

silně znečištěná Lambda-Sonda, provést vyčištění a v manuálním reţimu č.34 

odstartovat kontrolu funkcí; elektrikářem nechat zkontrolovat svorkovnice a konektory, 
jinak nechat vyměnit Lambdu sondu; zařízení lze v Montáţním nastavení č. Dč, 
přemostit nastavením jiných parametrů na "Bez Lambda sondy" , dokud 
nedojde k výměně sondy. 

 

0029 
 

Porucha spalování 
nejsou pelety-nelze spalovat, nelze 

zapalovat 

Start není moţný! viz. "Porucha hoření 0029" na konci popisu poruch. 

0030 Prázdná baterie – prosím 
vyměnit 

Baterie na zobr. Datumu/času jsou 
prázdné/vybité 

Baterie vyměnit bezpodmínečně během provozu (bez ztráty Datumu/ času); 

pokud se baterie mění v klidovém stavu, musí se znova zadávat datum a čas 
ručně, ke ztrátě parametrů nedojde; pozor na správný kontakt schránky na 
baterie 
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č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 

0032 překročena max. 
doba plnění 

pelety nejsou dodávány zkontrolovat dopravu pelet ze skad. prostoru; zkontrolovat zda se ve skladu nachází 
dostatek pelet, jinak odšroubovat servisní víko na šneku a zkontrolovat , zda se 

točí šnek a hřídel motoru, aby mohlo docházet k posunu pelet ; event. 

zkontrolovat zda nedošlo k přemostění ve skladu; 

0033 Zařízení na čištění není v zákl. 
pozici 

Motor čist. zařízení nezůstává stát v klidové-zákl. 
poloze; Motor chybně napojen nebo je vadný, 
popř. vadná I/O-deska; 

správně napojit motor (konektor 20 - 23) nebo vedení od motoru na I/O desku (pozor 

na spojovací konektor mezi motorem a prodl. vedení); pokud nebude porucha 

odstraněna, informovat elektrikáře nebo servis ; vyměnit motor nebo I/O 

desku; 

 
0034 

Čidlo zásobníku 1 / zkrat  

čidla extr. zdr. tepla 

 
Zkrat čidla nebo ve vedení  

 
viz. č.0012 a 0014 

 
0035 

Čidlo zásobníku 1 / přerušení  
čidla extr. zdr. tepla 

 

Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  
viz. č.0013 a 0015 

0036 Čidlo zásobníku 2 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0012 a 0014 

 

0037 
 

Čidlo zásobníku 2 - přerušení 
Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  

viz. č.0013 a 0015 

0038 Přepjetí pos. roštu Pos. rošt jde při otevření těţce Pos. rošt, na pozici přepínače "MANUÁL - HAND" č.2 zkontrolovat podrţením 
tlačítka zda se posouvá dopředu/dozadu lehce (zobarzení ampérů nesmí 
překročit 0,9A); jinak informovat servis. 

0039 Čidlo bojleru 2 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0012 a 0014 

 

0040 
 

Čidlo bojleru 2 - přerušení 
Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  

viz. č.0013 a 0015 

0041 Varování přepjetí - motor
odsunu popela 

Skoro plný popelník, nebo jde šnek na 
popel těţce 

vyprázdnit popelník, a v pozici voliče "MANUÁL - HAND" č.3a otestovat šnek na 
odnos popela, zda se pohybuje lehce. 

0042 Přepjetí - motoru
odsunu popela 

přeplněný popelník, přeplnění prostoru 

s popelem pod roštem, popř. odvodu popílku 

nebo jsou ve šneku popela cizí tělesa 

vyprázdnit popelník, a v pozici voliče "MANUÁL - HAND" č.3a otestovat šnek na 
odnos popela, zda se pohybuje lehce. 
Jinak odšroubovat  kryt šneku a vytáhnout směrem dopředu. Vyprázdnit popelník a 

prostor pod roštem, popř. odvod popílku, odstranit cizí předměty ze všech 
prostor, jinak informovat servis; 

 

 
0043 

Motor na odsun popela -  

nenapojen 

Motor odsunu popela nenapojen nebio 

přerušené vedení či je vadný motor odsunu či 
I/O-deska 

správně zapojit motor na odnos popela nebo konektor č - . (zkontrolovat upevnění) či 
napojení kabelů. Nedojde–li k odstranění poruchy, informovat elektrikáře nebo servis; 

vyměnit motor na odnos popela nebo I/O desku . 

 

 
0045 

 

 
Nebylo dosaţeno teploty 
zpětného okruhu 

Po dobu delší neţ 60 min., nebylo dosaţeno 
min. zvýšení teploty ve zpětném okruhu (50°C). 

Vadný motor zpět. okruhu, malý výkonově nebo 
nastaven pouze na 1 stupeň. Nejdříve příjde 2x 
varování, po třetí se zařízení vypne.  

zkontrolovat správnou pozici čidla zpět. okruhu (viz. Schéma topení); vyměnit 
čerpadlo nebo pouţít větší čerpadlo, popř. zapnout na vyšší stupeň ; 

zkontrolovat funkci směšovače zpět. okruhu (pokud je osazen); informovat montáţ. 

pracovníka; POZOR: ovlivňuje ţivotnost kotle! 

0046 Čidlo zpět. okruhu - zkrat Zkrat čidla nebo přerušeno vedení viz. č.0012 a 0014 

 

0047 
 

Čidlo zpět. okruhu-přerušení 
Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  

viz. č.0013 a 0015 

0049 Tah – chyba otáček Vadná regulace odtahu. Ventilátor odtahu 
nebo Hallový senzor nenapojen, popř. došlo 
k přerušení vedení. Vadný Hallový senzor nebo 
I/O- deska popř. odtah. 

v manuálním provozu č.9 zapnout odsávání. a) odtah nefunguje: správně zapojit 
odtah. zkontrolovat konektory 8 - 10 (pevnost usazení). Zkontrolovat kabeláţ nebo 
zástrčku mezi odtahem a I/O-deskou. Zkontrolovat pojistku F20.
b) Odtah funguje: Hall-senzor správně napojit. Zkontrolovat konektory 29 - 31 

(pevnost usazení). Zkontrolovat kabeláţ nebo zástrčku mezi Hall-senzorem a I/O-

deskou. 
c) Odtah funguje a otáčky jsou pod 90%:
Překontrolovat lehkost chodu motoru. 
Nejde-li chybu odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit 
odtah nebo I/O-desku. 
Krátkodobý nouzový provoz: Parametr T70 nastavit na "Sepnutí plné hřídele". 

 

0052 
Čidlo ext. tepla - zkrat  

Zkrat čidla nebo ve vedení  
 

viz. č.0012 

 

0053 
Čidlo ext. tepla  - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  

viz. č.0013 

 

0054 
Čidlo zásobníku-střed    zkrat  

Zkrat čidla nebo ve vedení  
 

viz. č.0012 

 

0055 
Čidlo zásobníku-střed    
přerušení 

Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení  

viz. č.0013 
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č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 

0062 GSM-Modul 

nenapojen 

přerušeno vedení-plochý kabel, GSM-kabel 

nebo přívod do GSM-Modulu 

Překontrolovat plochý kabel, nebo GSM-spojení a popř. vyměnit; Zkontrolovat 

přívod (230VAC) na  GSM-Modul; vyměnit GSM-Modul 

0065 GSM-Modul, bez signálu GSM-Modul nemohl vyslat SMS protoţe je příliš 
nízký kredit na  SIM-Kartě, nebo není spojení 

Zkontrolovat kredit SIM-Karty a popř. nabít, či nechat zablokovanou SIM kartu 
poskytovatelem uvolnit; jiným telefonem vyzkoušet příjem a popř. nastavit – 

nasměrovat anténu nebo ji prodlouţit na jiné místo - ven; 

0067 Chyba sady parametrů,
zkontr. parametry 

interní chyba v paměti parametrů Zkontrolovat nastavení parametrů a nastavit správně, pokud se zase vyskytne chyba, 
vyměnit ovl. jednotku kotle 

0070 Stav pelet - nízký překročena kritická hranice (viz. 

Nastavení uţivatele č.30 zobrazení spotřeby) 

zkontrolovat stav zásob a popř. doplnit. Po doplnění zapsat aktuální stav skladu a na 
č.30 Zobrazení spotřeby. 

0080 Přepínací jednotka - 
nenapojena 

Vadná/chybí deska přepínací jednotky, Bus-

kabel (na BCE-, I/O- desku) přerušen / 

nenapojen 

Zrakem zkontrolovat stav Bus-kabelu. Nastavení volby adres na desce souhlasí 
s nastavením software na ovládání.  

0081- 

0084 

Chyba pozice  

přepínací jednotky -  

nedosaţeno pozice 1-4 
0081-Poz1
0082-Poz2
0083-Poz3
0084-Poz4 

Nebylo dosaţeno zobrazené pozice. 

Nedosaţeno min. rychlosti při nastavení pozice 
přepínací jednotky. Přepínací jednotka se 
pokouší najet zpět do výchozí pozice. 
Nesouhlasí pozice jednotky (má Soll- / Ist- 

aktuální)  

Zkontrolovat kabeláţ, vyčistit přepínací jednotku (kluzné plochy mezi zákl. 
deskou posuvu) Po montáţi: zkontrolovat pozici přepínací jednotky  

0089 Pos. rost jde těţce Plný popelník nebo jde pos. rošt 
těţce. 

viz. č. 005 

0090 Kotel I/O 

nenapojen 

vadný kabel, nebo nenapojen. Vadná 
I/O-deska nebo ovl. jednotka 

Zkontrolovat konektory spojení, vyměnit kabel mezi ovl. jednotkou(RJ45-zástrčka 
CAN) a I/O-desku; vyměnit ovl. jednotku; vyměnit I/O-desku 

0091 Překročena max. teplota 

desky – zkontr. těsnění 
dveří 

Překročena max. teplota desky zkontrolovat těsnění dveří; sníţit okolní teplotu (v kotelně)  

0100 Přenos dat na modul TO 1 ţádné spojení s modulem TO 1 Spínač adres na topném modulu nastavit na "1"; zkontrolovat Bus-propojení a 
přívod na modulu TO 1; zkontrolovat pojistku F23 (viz. plán desek a pojistek); 

vyměnit modul TO 1  

0103 Čidlo bojleru 3 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0104 Čidlo bojleru 3 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0105 Čidlo bojleru 4 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0106 Čidlo bojleru 4 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0107 Čidlo výstupu 3 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0108 Čidlo výstupu 3 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0109 Čidlo výstupu 4 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0110 Čidlo výstupu 4 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0111 Dálk. ovl.  TO3 - zkrat Zkrat v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0112 Dálk. ovl.  TO3 - přerušení Přerušení v DO nebo na vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0113 Dálk. ovl.  TO4 - zkrat Zkrat v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0114 Dálk. ovl.  TO4 - přerušení Přerušení v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0120 Přenos dat na modul TO 2 ţádné spojení s modulem TO 2 Spínač adres na topném modulu nastavit na "2"; zkontrolovat Bus-propojení a 
přívod na modulu TO 2; zkontrolovat pojistku F23 (viz. plán desek a pojistek); 

vyměnit modul TO 2 

0123 Čidlo bojleru 5 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0124 Čidlo bojleru 5 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0125 Čidlo bojleru 6 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0126 Čidlo bojleru 6 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 
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č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 

0127 Čidlo výstupu 5 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0128 Čidlo výstupu 5 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0129 Čidlo výstupu 6 - zkrat Zkrat čidla nebo ve vedení  viz. č.0020 aţ 0031 

0130 Čidlo výstupu 6 - přerušení Čidlo nenapojeno nebo přerušeno vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0131 Dálk. ovl. TO5 

- zkrat 
Zkrat v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0132 Dálk. ovl. TO5 

- přerušení 
Přerušení v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0133 Dálk. ovl. TO6 

- zkrat 
Zkrat v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0134 Dálk. ovl. TO6 

- přerušení 
Přerušení v DO nebo na vedení viz. č.0020 aţ 0031 

0211 Digitální DO - FR35 

TO 1 nenapojen 

 

 
 
 
 
 
Digitální DO - FR 35 nenapojeno; 

přerušeno vedení 

 

 
 
 
 
 
Napojit pokojové čidlo a zkontrolovat nastavení parametrů; zkontrolovat vedení a 
svorkovnice; vyměnit pokojové čidlo, popř. informovat servis  

0212 Digitální DO - FR35 

TO 2 nenapojen 

0213 Digitální DO - FR35 

TO 3 nenapojen 

0214 Digitální DO - FR35 

TO 4 nenapojen 

0215 Digitální DO - FR35 

TO 5 nenapojen 

0216 Digitální DO - FR35 

TO 6 nenapojen 

Digitální DO - FR40 

TO 1 nenapojen 

0221  
 
 
 
 
Digitální DO - FR 40 nenapojeno;
přerušeno vedení 

 

 
 
 
 
 

Napojit pokojové čidlo a zkontrolovat nastavení parametrů; zkontrolovat vedení a 
svorkovnice; vyměnit pokojové čidlo, popř. informovat servis  

0222 Digitální DO - FR40 

TO 2 nenapojen 

0223 Digitální DO - FR40 

TO 3 nenapojen 

0224 Digitální DO - FR40 

TO 4 nenapojen 

0225 Digitální DO - FR40 

TO 5 nenapojen 

0226 Digitální DO - FR40 

TO 6 nenapojen 

0305 ID-karta kotle chybná nebo 
nenapojena 

Vloţena chybná ID-karta kotle nebo chybné 
parametry kotle 

vyměnit ID kotle; správně nastavit parametry kotle 

0322 ID-karta kotle chybná nebo 
nenapojena 

Vadné ID kotle nebo napojení zkontrolovat ID kotle; pevnost usazení; vyměnit ID kotle; 

4020 - 

4027 

Motor vynašeče Motor vynašeče není napojen nebo přerušeno 
vedení; chybí - l i  vynašeč  – chybný parametr 
č.D1; vadný motor nebo I/O deska; 

Správně připojte vynašeč, zkontrolovat konektory č.6 - 7 a kabeláţ. 
Bezpodmínečně musí být napojena svorka 7 !
V Montáţní úrovni zkontrolovat parametr č.D1 (provozní reţim) zda je správně 
nastaven; nelze-li tím chybu odstranit, informovat servis, vyměnit motor a I/O desku; 

4030 - 

4037 

Motor vynašeče
- vadná pojistka F15  

zkrat na motoru vynašeče odstranit zkrat; vyměnit pojistku F15 (viz. Schéma desek a pojistek); zkontrolovat 

konektory 6-7 zda jsou správně usazeny a propojeny; nelze tím chybu odstranit, 
informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit motor a I/O desku; 

4120 - 

4127 

Sací turbína -  
nenapojena 

Sací turbína nenapojena nebo přerušeno 
vedení;
Pokud není turbína k dispozici – chybné 
parametry č.F1, vadná sací turbína nebo I/O 
deska; 

Správně zapojit sací turbínu; Konektor č.3; zkontrolovat 

propojení, popř. spoj. konektor (Kabel a sací turbína);
V Montáţní úrovni zkontrolovat správné nastavení parametrů č.D1 (druh provozu); 
nelze tím chybu odstranit, informovat servis, vyměnit turbínu a I/O desku; 

4130 - 

4137 

Sací turbína (zkrat)
- vadná pojistka F21 

zkrat na sací turbíně odstranit zkrat; vyměnit pojistku F21 zkontrolovat propojení, popř. 
spoj.konektor (Kabel a sací turbína); nelze tím chybu odstranit, 
informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit turbínu a I/O desku 

4220 - 

4227 

Kontrola top. okruhu
- vadná pojistka F13  

Zkrat na čerpadle TO 1, čerpadle TO 2, 

směšovači TO 1, směšovači TO 2, 

čerpadle bojleru, čerpadle zásobníku/ 

oběhovém čerpadle 

odstranit zkrat; vyměnit pojistku F13 (viz. Schéma desek a pojistek); 

zkontrolovat propojení jednotlivých komponentů ; nelze tím chybu odstranit, 
informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit komponenty a I/O desku 
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č Původ Příčina / Problém Řešení (po odstranění poruchy stisknout tlač. ENTER) 
4230 - 

4237 

- vadná pojistka F17  zkrat na kontr. poruch, externím čerpadle nebo 
čerp. dálk. vedení 1 

odstranit zkrat; vyměnit pojistku F17 ( viz. Schéma desek a pojistek );  

zkontrolovat propojení jednotlivých komponentů ; nelze tím chybu odstranit, 
informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit komponenty a I/O desku; 

4240 - 

4247 

- vadná pojistka F19  zkrat zapalování odstranit zkrat; vyměnit pojistku F19 (viz.  Schéma desek a pojistek); zkontrolovat 

usazení konektorů 10-11 a propojení;  nelze tím chybu odstranit, informovat elektrikáře 
nebo servis, vyměnit zapalování a I/O desku ; (krátkodobý provoz moţný, viz. „Toto 

není Hardware-Test“ na konci popisu chyb) 

4250 - 

4257 

- vadná pojistka F21  zkrat sací turbíny viz. 4130 - 4137 

4320 - 

4327 

Motor pro zasouvání motor zasouvání nenapojen nebo je 

přerušeno vedení; vadný motor nebo 
I/O deska 

Napojit motor zasouvání;  zkontrolovat usazení konektorů  8 - 9 a propojení;  nelze tím 
chybu odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit motor a I/O desku ; 

4330 - 

4337 

Motor pro zasouvání
- vadná pojistka F18 

zkrat motoru odstranit zkrat; vyměnit pojistku F18 ( viz.  Schéma desek a pojistek ) nebo 

zkontrolovat usazení konektorů  8 - 9 (pozor na správné,pevné usazení) a propojení.  
nelze tím chybu odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit motor a I/O 
desku 

4420 - 

4427 

Ventilátor - tahu Ventilátor tahu nenapojen; přerušeno vedení 
nebo je vadná I/O- deska 

Správně zapojit ventilátor tahu, nebo svorku 2 ( pozor na správné,pevné usazení) a 

nebo zkontrolovat propojení či konektor mezi tahem a I/O deskou.  Nelze tím chybu 
odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit odtah a I/O desku. 

4430 - 

4437 

Ventilátor-  tahu
- vadná pojistka F20 defekt 

zkrat ventilátoru tahu; vadný venti látor 
tahu nebo I/O deska 

odstranit zkrat; vyměnit pojistku F20 ( viz.  Schéma desek a pojistek )  nebo 

zkontrolovat usazení konektorů   2 ( pozor na správné,pevné usazení )  a nebo 

zkontrolovat propojení či konektor mezi tahem a I/O deskou. Nelze tím chybu 
odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit odtah a I/O desku . 

4620 - 

4627 

Ventilátor zapalování Ventilace zapalování nenapojen; přerušeno 

vedení, nebo je vadné zapalování či  I/O 
deska 

Správně zapojit ventilátor zapalování;  zkontrolovat usazení konektorů  10-11 a 

propojení;  nelze tím chybu odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit 
zapalování a I/O desku ; 

4630 - 

4637 

Ventilátor zapalování
- vadná pojistka F19 defekt 

zkrat ventilace zapalování odstranit zkrat; vyměnit pojistku F19 (viz.  Schéma desek a pojistek);  zkontrolovat 
usazení konektorů 10-11 a propojení;  nelze tím chybu odstranit, informovat elektrikáře 
nebo servis, vyměnit zapalování a I/O desku 

4720 - 

4727 

Ohřev zapalování Ohřev zapalování nenapojen Správně zapojit ohřev zapalování;  zkontrolovat usazení konektorů  10-11 a propojení; 
nelze tím chybu odstranit, informovat elektrikáře nebo servis, vyměnit zapalování a 

I/O desku ; 

4820 - 

4827 

Čistící zařízení Špatně zapojené čistící zařízení nebo zkrat Správně zapojit čistící zařízení nebo odstranit zkrat;  vyměnit pojistku F11 (viz.  

Schéma desek a pojistek); zkontrolovat usazení konektorů  20-23 jakoţ i mezi-spojku 

u motoru, zda je pevně usazena a veškerá propojení; jinak  informovat elektrikáře 
nebo servis, vyměnit zapalování a I/O desku ; 

5020 - 

5027 

Pohon posuvu stěrky Posuv stěrky nenapojen;  přerušeno vedení 
nebo je vadná I/O- deska 

Správně zapojit pohon stěrky (konektor 18 - 19);  nelze tím chybu odstranit, 
informovat elektrikáře nebo servis (zkontrolovat konektor nebo propojení a popř. 
vyměnit), jinak vyměnit I/O desku; 

902 Inicializace chybové 
paměti, pouze u 
nahrávání tov. parametrů 

bez problému, pouze za účelem protokolu nejsou zapotřebí ţádná opatření; pokud se toto hlášení opakuje často, je nutno 
informovat elektrikáře (příliš mnoho výpadků proudu nebo volný kontakt na 
přívodu) 

903 Nový start Hardware bez problému, pouze za účelem protokolu nejsou zapotřebí ţádná opatření; pokud se toto hlášení opakuje často , je třeba 
zkontrolovat pojistku F11 nebo informovat elektrikáře ( příliš mnoho výpadků proudu 
nebo volný kontakt na přívodu); 
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6.3.1 Poruchy při hoření č. 0029: 
Váš kotel na pelety je vybaven automatickou kontrolou spalování, pomocí Lambda-sondy. K poruše hoření dochází, 
pokud jsou hodnoty CO² déle neţ 5 [min] (Servisní Par. S5) pod 4 [%] (Servisní-Par. S4), tzn., buď nedochází k přísunu 
pelet, nebo nedošlo k zapálení hořlaviny. 
Zobrazí se  "Porucha č.0029 – Porucha hoření". 

 
Možné příčiny: 

prázdný mezi-zásobník => vadný hladinoměr (chybné / malé nasávací časy u RAS)  

   ucpání v mezi-zásobníku => cizí tělesa nebo mnoho prachu v mezi-zásobníku  

   posunovací motor běţí zpětným chodem => vadný motor ( Kondenzátor) 
   přeplněná spalovací komora => vadné zapalování 

 

 

Pro zjištění, popř, odstranění příčin, postupujte následovně: 

1.) vyjmout popelník a zasunout kontrolní plech 
2.) potvrdit zobrazení poruchy, stisknutím "Enter" (zobrazení bliká).

Na pozici přepínače "Manuál - Hand" č.2, stlačit „OTEVŘ - AUF“ tak dlouho, dokud se posuvný rošt zcela 
neotevře. Poté zkontrolujte, zda nedošlo k přeplnění spalovací komory peletami.
Pokud ano, pokračujte dle bodu "Přeplněná spalovací komora - Brennkammer überfüllt".

3.) Na pozici přepínače "Manuál - Hand" č.5, stlačit „Dopředu - Vorwärts“ tak dlouho, dokud se nespustí podávací šnek 
a zkontrolujte zda dochází k dodávce pelet (Pelety padají na kontrolní plech). 

 

K dopravě pelet nedochází: 
a.) zkontrolujte, zda jsou v mezi-zásobníku pelety: 
U zařízení s nasáváním poklepáním, nebo sejmutím víka mezi-zásobníku. Pokud nejsou v zásobníku pelety: zkontrolovat funkci 
hladinoměru (plný stav=nesvítí, prázdný=svítí kontrolka). Je nutno znova naplnit zásobník a dopravní šnek (viz. bod c."Naplnit-

Füllen". Následně zkontrolujte (v pozici přepínače "Auto") nasávací časy v Zákaznickém nastavení <č.14> a dle potřeby zadejte třetí 
nebo čtvrtý nasávací čas (rovnoměrně rozdělené). U přímých šneků otevřete servisní víko šneku. Pokud je přechodový díl prázdný, v 
pozici přepínače "Manuál-Hand" č.8a zkontrolujte hlášení hladinoměru (prázdný/plný) jakoţ i na vlastním hladinoměru oranţovou 
kontrolku následovně: pokud se na displeji zobrazuje "plný-voll" a na hladinoměru nesvítí ţádná oranţová kontrolka, tak je 
hladinoměr vadný, odpojen nebo je přerušen kabel (zkontrolovat zástrčku, svorku  16 a 17, zrakem zkontrolovat zda není poškozen 
kabel apod.). Pokud nebyla porucha zjištěna, je třeba vyměnit hladinoměr. Po odstranění poruchy je třeba znova naplnit vynášecí a 

podávací šnek (viz. bod c. "Naplnit-Füllen") 

 
b.) V zásobníku jsou pelety,  šnek a řetězový pohon vč. kobky se točí, ale pelety nejsou dopravovány: 
Z důvodu cizích těles nebo extrémně vysokého uloţení prachu v zásobníku pelety nejsou dopravovány a nepadají dál. Odšroubujte 
horní víko a ručně vyndejte pelety. Evtl. odstraňte cizí tělesa, popř. je třeba s dodavatelem pelet vyjasnit extrémně zvýšenou tvorbu 

prachu. Následně je nutno zásobník a podávací šnek znova naplnit (viz. bod c "Naplnit - Füllen"). 

 

c.) Doplňování: 
V nastavení přepínače "Manuál-Hand" č.8 popř. č. 8a, spusťte automatické doplnění pelet, pelety jsou automaticky posunovány do 
zásobníku, aţ do jeho naplnění. Poté v nastavení přepínače MANUÁL-HAND č.5 (pos. šnek) podrţet tak dlouho, dokud pelety 

nezačnou padat na kontrolní plech (u zcela prázdného šneku to trvá ca. 3 minuty). Poté nastavte volič na "AUTO" a spusťte 
peletovací zařízení-kotel. 

 

Pelety jsou dopravovány: 
V nastavení přepínače "Auto" spusťte peletovací zařízení-kotel a zkontrolujte motor posuvu (řetězový pohon) zda se točí správným 
směrem-dopředu. Pokud jde pohon částečně také dozadu, tak má motor posuvu funkční poruchu a při nejbliţší příleţitosti je třeba 
jej vyměnit.  

 

Přeplněná spalovací komora: 
Ventilátor zapalování vytáhněte z drţáku (uvolnit svěrací šrouby) a v nastavení přepínače "Manuál-Hand" č. 9 zkontrolovat 

zapalování, zda je v provozu (jinak obnovit zapalování), popř. překontrolovat zda je na výstupu horký vzduch (jinak obnovit topné 
těleso zapalování). 

 

Byla-li chyba odstraněna, nebo nebyla ţádná nalezena, potvrdit v pozici přepínače "Auto" poruchu stisknutím 
klávesy "ENTER" nebo zařízení odpojit od přívodu el. proudu.  
POZOR: je třeba provést kontrolu č.2 „Posuv. rošt - Schieberost“ jinak nedojde ke spuštění topení-ohřev! 
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7 Přehled parametrů 
7.1 Parametr – MANUÁL - HAND 

 

Tato pozice nastavení přepínače slouţí k překontrolování všech elektrických funkcí a aktivaci pohonů při čištění, poruše nebo kontrole ! 
V nabídce listujte nahoru/dolu pomocí šipek ! Všechny funkce jsou aktivní pouze při stisku příslušného tlačítka 

Parametry uživatele – MANUÁL-HAND (dole-vpravo v okně se zobrazuje symbol pro MANUÁL PROVOZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nab. Zobrazení  Funkce 

č.1 
MANUÁL   0,0A  poz. rošt
1xl otevř / zavř 

Po kaţdém čištění kotle aktivujte pos. rošt. Jednou stisknout – a pos. rošt se  
1x zavře a otevře. Případný popel propadne do popelníku. 

 
č.2 

MANUÁL   0,0A  poz. rošt
otevř
zavř 

Funkční zkouška pos. roštu.
Moţné ruční otevř / zavření roštu. 

 

 
č. 3 

MANUÁL   

0,0A čistící 
zařízeni Start 

Funkční kontrola, popř. krátkodobý manuální provoz čistícího zařízení.
POZOR: podrţte tlačítko „OTEVŘ-AUF“ tak dlouho, dokud se rošt zcela neotevře, teprve poté 
naběhne motor čist. zařízení. Po uvolnění tlačítka „OTEVŘ-AUF“ doběhne motor čist. zařízení do 
koncové polohy automaticky - uzavřeno !! 

 

 
č. 4 

MANUÁL 0 mA 
odnos popela - dopř / 
dozadu 

Pouze u CL 25-60 

Kontrola funkcí a směru otáčení motoru na odnos popela.
Ruční otáčení motorem dopředu/dozadu.
POZOR : zpětný chod pouze na omezenou dobu!!!! 

 

 
č. 5 

Manuál 0 mA
podáv. šnek
dopř. / dozadu 

Kontrola funkcí a směru otáčení motoru podáv. šneku.
Ruční otáčení motorem dopředu/dozadu, pro naplnění šneku. Přitom se otevře rošt, aby se zamezilo 
přeplnění. 
POZOR : zpětný chod pouze na omezenou dobu!!!! 

 
 

 
č.  
6 

Manuál Poz:1 
přepínací jednotka – 
změnit pozici, sac. 
turbíny 

Kontrola funkčnosti automatického přepínacího zařízení
Poz: zobrazení aktuální pozice, oblast 1-4
<Změna pozice> při reţimu přep. jednotky bliká hodnota nové pozice.
<Sací turbína> pro zapnutí turbíny
(pokud je instalováno autom. přepínací zařízení) 

Manuál sací turbína
Stav naplnění: plný 

zap 

Kontrola funkčnosti sací turbíny na pelety. 
(pokud je sací turb. na pelety instalována) 

 
č. 7 

Manuál 0,0 A  vynáš. šnek 
dopředu/dozadu 

Kontrola funkcí a směru otáčení motoru vynašeče.
Ruční otáčení motorem dopředu/dozadu při ucpání nebo zaseknutí. POZOR: zpětný 
chod pouze na omezenou dobu!!!! 

 
č. 8 

Manuál 0,0 A   doplnit zásobník
Stav naplnění: plný 



Při novém startu musí být zásobník doplněn ručně.
POZOR: hladinoměr se automaticky vypne !!! 

 
č. 8a 

Manuál  0,0 A  dopl. přímý šnek 

Stav naplnění: plný 

zap 

Při novém startu musí být vynáš. šnek naplněn ručně.
POZOR hladinoměr se automaticky vypne!!! 

 
č. 9 

Manuál zapalování
Topení+ventil. 
pouze vent. topení 

Kontrola funkčnosti ventilace zapalování a top. tělesa.
Pokud při stisku nedojde ke spuštění ventilace zapalování, zkontrolujte napojení – dle schématu 
zapojení (evt. záměna kontaktů) 
Anschlüsse).  

č. 10 

Manuál 0%
ventilátor odtahu  
zap 

Kontrola funkčnosti ventilátoru odtahu.
Zobrazení otáček (100%) pouze u nastavení T70 při navolení "Fáze-Phase" 

 
č. 13 

Manuál
čerp. bojleru  1 (vyrov. ventil)  

zap


Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla na ohřev bojleru 1.
U schématu topení se zásobníkem a integrovaným bojlerem je na tento výstup napojen i ventil 
zásobníku. (viz schéma TO) 

Modul TO  1: lze otestovat, pouze pokud je napojen MTO 1  

 
č. 15 

Manuál
čerp. bojleru 2 / MTO 1
zap 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla na plnění ohřev bojleru 2.
Zde můţe být volitelně napojen, popř. otestováno ext. čerpadlo nebo čerp. dálk. vedení.  
(viz schéma TO) 

 
č. 25 

Manuál čerp. TO 3 / MTO 1 zap 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla TO 3.
POZOR: výstup se nachází na Modul TO 1, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení  
"Modul TO 1 není napojen/vadný - Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt" 

 
č. 26 

Manuál směšovač 3 / MTO 1
otevř
zavř 

Zkontrolovat zda při stlačení tlač.„Otevř“ se směšovač 3 otevře a při tlač. "Zavř" se směšovač 3 zavře. 
POZOR: výstup se nachází na Modul TO 1, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení  
" Modul TO 1 není napojen/vadný - Modul TO 1 nicht angesch/defekt" 

 
č. 27 

Manuál čerp. TO 4 / MTO 1 zap 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla TO 4.
POZOR: výstup se nachází na Modul TO 1, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 1 není napojen/vadný - Modul TO 1 nicht angesch/defekt" 

 

 
č. 28 

Manuál směšovač 4 / MTO 1
otevř
zavř 

Zkontrolovat zda při stlačení tlač.„Otevř“ se směšovač 4 otevře a při tlač. "Zavř" se směšovač 4 zavře.
POZOR výstup se nachází na Modul TO 1, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 1 není napojen/vadný - Modul TO  1 nicht angesch/defekt" 
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Modul TO  2: lze otestovat pouze pokud je napojen TOM 2  

 
č.17 

Manuál čerp. bojleru 3 / MTO 2
zap 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerp. plnění bojleru 3.
POZOR: výstup se nachází na Modul TO 2, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 2 není napojen/vadný - Modul TO 2 nicht angesch/defekt" 

 
č.29 

Manuál čerp. TO 5 / MTO 2 zap 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerp. TO 5.
POZOR: výstup se nachází na Modul TO 2, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 2 není napojen/vadný - Modul TO 2 nicht angesch/defekt" 

 
č.30 

Manuál směšovač 5 / MTO 2
otevř
zavř 

Zkontrolovat zda při stlačení tlač.„Otevř“ se směšovač 5 otevře a při tlač. "Zavř" se směšovač 5 zavře.  

POZOR: výstup se nachází na Modul TO 2, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 2 není napojen/vadný - Modul TO 2 nicht angesch/defekt" 

 
č.31 

Manuál čerp. TO  6 / MTO 2 zap Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerp. TO 6.  

POZOR: výstup se nachází na Modul TO 2, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 2 není napojen/vadný - Modul TO 2 nicht angesch/defekt" 

 
č.32 

Manuál směšovač 6 / MTO 2
otevř
zavř 

Zkontrolovat zda při stlačení tlač.„Otevř“ se směšovač 6 otevře a při tlač. "Zavř" se směšovač 6 zavře. POZOR: 
výstup se nachází na Modul TO 2, pokud tento modul není napojen – zobrazí se hlášení 
" Modul TO 2 není napojen/vadný - Modul TO 2 nicht angesch/defekt" 

 Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz dálkového čerp. Zde lze volitelně napojit, 
popř. otestováno předtlak. čerpadlo  ( viz. schéma TO) 

 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz oběh. čerp. kotle, popř. zásobníku. 

 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz ventilu TO pro přepnutí z kotle na zásobník, nebo z 
kotle na dálk. teplo (např. kotle na pevné palivo) a zase zpět. 
Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz kontr. poruch.
Zde lze volitelně napojit, popř. otestovat ext. čerpadlo nebo čerp. dálk. vedení 1. ( viz. Schéma TO) 

Zkontr. zda při stlač „Otevř“ se směšovač zpět.okrh. otevře a při stlačení  „Zavř“ se zavře.
POZOR: směšovač je "Zavř" – pokud je okruh kotle uzavřen, popř. je směšovač na "Otevř" pokud je zpětný 
okruh otevřen.  
V provozu teplota zpět.okr. stoupne, pokud je směšovač "Zavř" a klesne pokud je na pozici "Otevř".  
 

 

Kontrola funkčnosti, popř. krátkodobý manuální provoz čerpadla zpět. okruhu.
Zde lez volitelně napojit, popř. otestovat cirk. čerp. kotle nebo čerp. zásobníku ( viz. Schéma TO) 
 

 
Kontrola funkčnosti Lambda-sondy. Stlačením se topení Lambda sondy zapne. Po ca. 5 min. musí napětí 
sondy naběhnout na ca. 10mV,  hodnoty mezi  -5mV aţ -15mV jsou ještě OK, jiné-ostatní hodnoty ukazují 
na defekt, nebo špatné zapojení, byla-li jiţ sonda kalibrována, zobrazuje se správná-korektní hodnota.
POZOR: Kotel musí být studený (viz. teplota spalin je niţší neţ 50°C) 

 
Kontrola funkčnosti jednotlivých čidel.
Porovnání zobrazovaných a skutečných teplot 
Zobrazení: prázdné, tzn. ţádné čidlo nenapojeno 
Zobrazení:   ----        tzn. čidlo je ve zkratu 

 

 
Kontrola funkčnosti jednotlivých čidel., popř. ATW-Test.  
Porovnání zobrazovaných a skutečných teplot 
Zobrazení: prázdné, tzn. ţádné čidlo nenapojeno  
Zobrazení:   ----        tzn. čidlo je ve zkratu 

 
 
 

Kontrola funkčnosti jednotlivých čidel.
Porovnání zobrazovaných a skutečných teplot 
Zobrazení: prázdné, tzn. ţádné čidlo nenapojeno 
Zobrazení:   ----        tzn. čidlo je ve zkratu 

 
 

 
 
 
 

Kontrola funkčnosti jednotlivých čidel.
Porovnání zobrazovaných a skutečných teplot 
Zobrazení: prázdné, tzn. ţádné čidlo nenapojeno 
Zobrazení:   ----        tzn. čidlo je ve zkratu 

Nr.33 
Manuál dálkové čerpadlo
zap 

 

 
č.34 

Manuál  
Kotel- čerp. oběhu nebo zásobn. 
zap 

č.35 
Manuál Ventil TO
zap 

 
č.36 

Manuál Kontr. poruch
zap 

 

 
č.37 

Manuál Směšovač zpět. okruhu
otevř
zavř 

 
č.38 

Manuál Čerp. zpět. okruhu
otevř
zavř 

 

 
č.39 

 

Manuál Lambda-Sonda  0,0mV
Studený kotel.
Start 

 

 

 
č.40 

Manuál
čidlo kotle 64° / čidlo odtahu 128°  
čidlo zpět. okruhu               

-4° zásob-nahoře            

----° zásob-střed                   

----° zásob-dole                  

 

 
č.41 

Manuál
zásobn / ext.teplo. ---°
čidlo zpět. okruhu ---° 

 

 

 
č.42 

Manuál
čidlo boileru 1                  ---° 
TO1-čidlo                       ---° 
TO2-čidlo                         ---°  
Dálk.ovl. 1      20.0°  
Dálk.ovl. 2        20.0° 

 

 

 
č.43 

Manuál
čidlo boileru 2                  ---° 
TO3- čidlo                      ---°  
TO4- čidlo                      ---°             
Dálk.ovl. 3        20.0° 
Dálk.ovl. 4        20.0° 

 

 

 
č.44 

Manuál
čidlo boileru 3                  ---° 
TO5-čidlor                     ---° 
TO6-čidlo ---°            
Dálk.ovl. 5         20.0°  
Dálk.ovl. 6        20.0° 
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Nab. Popis Režim Ist - je 

1 Boiler 1 denní reţim Po-Ne ZAP 17:00 VYP 20:00  
u parametrů "Denního reţimu" (bod nabídky č. D9 v montáţním nastavení) 
 

1a-g 
 
Boiler 1 Týdenní reţim 

Po Ut St Ct Pa So Ne 

ZAP 17:00  00:00 

VYP 20:00 00:00 

 

2 Boiler 1     Poţadovaná tepl. 60°  
2a Oběhové čerp. Boiler 1 

ZAP 06:00 11:00 

VYP 08:00 23:00 
 

3 TO  1 Denní reţim Po-Ne 
ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

u parametrů "Týdenní reţimu" (bod nabídky č. D9 v montáţním nastavení) 
 

3a-g 
 
TO  1 Týdenní reţim 

Po Ut St Ct Pa So Ne 

ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 

 

4 TO  1    Denní pokojová teplota 20°  
5 TO  1    Sníţená pokojová teplota  16°  
6 TO  2 Denní reţim Po-Ne 

ZAP 06:00  15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

u parametrů "Týdenní reţimu" (bod nabídky č. D9 v montáţním nastavení) 
 

6a-g 
 
TO  2 Týdenní reţim 

Po Ut St Ct Pa So Ne 

ZAP 06:00  15:00 

VYP 09:00 22:00 

 

7 TO  2    Denní pokojová teplota 20°  
8 TO  2    Sníţená pokojová teplota 16°  
9 Boiler 2 Denní reţim Po-Ne ZAP 17:00 VYP 20:00  

u parametrů "Týdenní reţimu" (bod nabídky č. D9 v montáţním nastavení) 
 

9a-g 
 
Boiler 2 Týdenní reţim 

Po Ut St Ct Pa So Ne 

ZAP 17:00  00:00 

VYP 20:00 00:00 

 

10 Boiler 2     Poţadovaná tepl. 60°  
10a Oběhové čerp. Boiler 2 

ZAP 06:00  11:00 

VYP 08:00 13:00 
 

Modul TO 1 

H1 Boiler 3 Denní reţim Po-Ne ZAP 17:00  VYP 20:00  
H2 Boiler 3     Poţadovaná tepl. 60°  
H2a Oběhové čerp. Boiler 3 

ZAP 06:00 11:00 

VYP 08:00 23:00 
 

H3 TO  3 Denní reţim Po-Ne 
ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

H4 TO  3    Denní pokojová teplota 20°  
H5 TO  3    Sníţená pokojová teplota 16°  
H6 TO  4 Denní reţim Po-Ne 

ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

H7 TO  4    Denní pokojová teplota 20°  
H8 TO  4    Sníţená pokojová teplota 16°  

Modul TO 2 

H13 TO  5 Denní reţim Po-Ne 
ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

H14 TO  5    Denní pokojová teplota 20°  
H15 TO  5    Sníţená pokojová teplota 16°  
H16 TO  6 Denní reţim Po-Ne 

ZAP 06:00 15:00 

VYP 09:00 22:00 
 

H17 TO  6    Denní pokojová teplota 20°  
H18 TO  6    Sníţená pokojová teplota 16°  
11 TO  1-6 topení Vyp    přes venkovní teplotu 16°  

u parametrů „Venkovní tepl. den/Noc“ (bod nabídky č. M10 v servisním nastavení) 
11g ext. TO vyp    při denním sníţení 5°  
12 TO  1-6 topení Vyp    při denním sníţení 8°  

12a-f TO  1 topení Vyp       při denním sníţení 8°  
13 TO  1-6 topení Vyp    při nočním sníţení -5°  

13a-f TO  1 topení Vyp     při nočním sníţení -5°  
13g ext. TO Aus    při nočním sníţení -5°  
14 naplnění automaticky a při sacích časech 08:00 a 19:00 (a 14:00)  
15 Vypnutí při dovolené není aktivní  
16 Dovolená od… do…  
20 Datum / čas   
30 stav pelet na skladě   

 

 

7.2 Parametr - Uživatel 
Nastavení uživatele 
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Uvolnění všech tepl. bopileru Min. 06:00-22:00  
 

Popis 
 

Reţim 
 

Ist=je 
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7.3 Parameter - Montáž 
 

Nab. Popis Reţim Ist=je Nab. Popis Reţim Ist=je  

A    1 TO 1 se směš. A    31 TO 4 není k disp. 

A    2        TO 1 Strmost                                        1.60                                                  A    32      TO 4 Strmost                                        1.60 

A    3        TO 1 Tepl. výstupu. Min                            30°                                                   A    33      TO 4 Tepl. výstupu. Min                            30° 
A    4        TO 1 Tepl. výstupu. Max.                              70°                                                   A    34      TO 4 Tepl. výstupu. Max.                          

70° A    5        TO 1 doba směšov.                        90s                                                A    35      TO 4 doba směšovače                             90s 

A    6        Dalk.ovl. TO1                                         není k disp.                                         A    36      Dalk.ovl. TO4                                       není k disp. 

A    7 TO1 dálk. vedení není FL  A    37 TO4 dalk. rozv není FL 

A    8 Letní-koupelnaTO1 vyp  A    38 letní-koupelna.TO4 vyp 

A    9        PodlahaTO1                                        vyp                                                   A    39      podlaha.TO4                                        vyp 

A    9a      Podlaha TO1-výstup-Soll- nástup                5°                                                    A    39a     aţ 39f podlaha Parametr TO4              z výrob
A    9b Podlaha.TO1-VL-Soll - Redukce 10° A    41 TO 5 není k disp. 

A    9c      Podl.TO1  Nástup /Redukce                   1 dní                                             A    42      TO 5 Strmost                                        1.60 

A    9d      Podlaha.TO1-VL-Soll -min.                       20°                                                  A    43      TO 5 Tepl. výstupu. Min                            

30° A    9e      Podlaha.TO1-VL-Soll -max.                      45°                                                  A    44      TO 5 Tepl. výstupu. Max.                          

70° A    9f       Podl.TO1-VL-Soll max. prodleva              4 dní                                          A    45      TO 5 doba směš                                90s 

A    11      TO 2                                                      není                                          A    46      dálk. ovl. TO5                                         není k disp.  

A    12      TO 2 Strmost                                        1.60                                            A    47      TO5 dálk. vedení                                    neí FL  

A    13      TO 2 Tepl. výstupu. Min                            30°                                            A    48      Letní-koupelna.TO5                         vyp 

A    14      TO 2 Tepl. výstupu. Max.                         70°                                                  A    49      podlaha.TO5                                        vyp 

A    15      TO 2 doba běhu směš.                           90s                                                  A    49a     aţ 49f podlaha. Parametr TO5              z vyrob 

A    16 Dalk.ovl. TO2 není A    51 TO 6 není 
A    17      TO2 Dalk. ovl.                                       není FL                                            A    52      TO 6 Strmost                                        1.60 

A    18      Letní / koupelnaTO2                            vyp                                                  A    53      TO 6 Tepl. výstupu. Min                            30°  
A    19      PodlahaTO2                                        vyp                                                   A    54      TO 6 Tepl. výstupu. Max.                          70° 
A    19a     aţ 19f Podlaha. Parametr TO2                 z výroby                                          A    55      TO 6 doba směšovače                             90s 

A    21      TO 3                                                  n e n í                                       A    56      Dalk.ovl. TO6                                         není  
A    22      TO 3 Strmost                                        1.60                                                 A    57      TO6 dálk. vedení                                    není FL  

A    23      TO 3 Tepl. výstupu. Min                            30°                                            A    58      Letní-koupelna.TO6                          vyp 

A    24      TO 3 Tepl. výstupu. Max.                          70°                                                  A    59      podlaha.TO 6                                         
vyp 

A    25      TO 3 čas běhu směš.                             90s                                           A    59a     aţ 59f podl. Parametr TO6                   z vyrob 

A    26      Dalk.ovl. TO3                                         není 
A    27      TO3 Dalk. ovl                                        není FL                                           Nab. Popis                                             Reţim            Ist=je 

A    28 Letní / koupelna TO3 vyp B    21 Bojler 3 není k disp. 

A    29 Podlaha.TO3 vyp B    22 Bojler 3 Tepl. spín. diference 6° 
A    29a aţ 29f Podlaha. Parametr TO3 z výroby B    23 Bojler 3 Tepl. Minimum 40° 

B    24 Legionela-ochrana VYP 

Nab. Popis Reţim Ist=je B    25 Legionela-ochrana Soll-teplota 70° 
B    26      Legionela-ochrana čas uvolnění              Po-19:00 

B    27      Bojler 3 dálk. vedení                               není FL  

B    28      Oběhové čerpadlo Bojler 1                       není k dis  

B    28a    Oběhové čerpadlo Bojler 1 doba běhu          180 Sek.  

B    28b    Oběhové čerpadlo Bojler 1 doba prodl.  15 Min. 
 

B    60 Bojler-přednostní spínání ZAP 

B    90 

 

Nab. 

C   1a zvýšení zpátečky 
oběhové- čerp

 

C   1b Doba směšovače zpátečky 90s 

C   2 Zásobník není. 
C   3 Zásobník / Bojler Bojler extern 

C   3a Čidlo zásobníku Kotel 

C   4 Zásobník-  Soll-teplota 60° 
C   4a Ohřev zásobn – Soll- tepl. kotle 70° 
C   5 Nucený ohřev zásobn / denní reţim - - : - - 

C   6 Soll- tepl. kotle -  externí TO 60° 
C   7 Kontr.poruchy / čerpadlo Ext.-/ dálk.vedení   kontr. poruchy 

Nab. Popis Reţim Ist=je C   8 externí TO na dálk. vedení ţádn DT 
C   9 externí teplo není 

 

 

 Parametr - Service 

 Viz. Návod na obsluhu – Přehled parametrů 

 Počítadlo provozních hodin 

 Viz. “Struktura nabídky - Info” na straně 8. 
 
 
        Legenda: Heizkreis - Topný okruh/TO 
            Puffer  - Zásobník 
            Allgemein - Všeobecně 
            Soll  - poţadovaná ….

B 1 Boiler 1 existuje 

B 2 Boiler 1 Tepl. Spín. difer. 6° 
B 3 Boiler 1 Tepl. Minimum 40° 
B 4 Ochrana Legionela VYP 

B 5 Legionela ochrana Soll- tepl 70° 
B 6 Legionela ochrana- čas uvolnění po-17:00 

B 7 Boiler 1 dálk. vedení není FL 

B 8 Oběhové čerpadlo Boiler 1 ne před 

B 8a Oběhové čerpadlo Boiler 1 doba běhu 180 Sek. 

B 8b Oběhové čerpadlo Boiler 1 čas prodlevy 15 Min. 

B 11 Boiler 2 ne před 
B 12 Boiler 2 Tepl. spín. diference 6° 
B 13 Boiler 2 Tepl. Minimum 40° 
B 14 Legionela ochrana  VYP 

B 15 Legionela ochrana -  Soll-teplota 70° 
B 16 Legionela ochrana – čas uvolnění Po-18:00 

B 17 Boiler 2 dálk. vedení není FL 

B 18 Oběhové čerpadlo Boiler 1 ne před 

B 18a Oběhové čerpadlo Boiler 1 doba běhu 180 Sek. 

B 18b Oběhové čerpadlo Boiler 1 čas prodlevy 15 Min. 

 

D 1 druh provozu dle typu 
D 1a čas přepínání není. 
D 1b v záv na vzduchu v místnosti VYP 

D 1f Zobrazení spotřeby není. 
D 1g Přep. jednotka-změna pozice po 10 dní 
D 2 Nezámrz čerp, Zap při  vněj. teplotě 1° 
D 3 Nezámrz – tepl. oběhu 7° 
D 4 s / bez Lambda-sondy k dispozici 

D 5 Přepnl. denní sníţení 06:00-22:00 

D 6 Potvrzení  Odpopelnění /čištění 06:00-22:30 

D 7 TO 1-6 letní čas - blokace 120min 

D 8 Letní čas - přepnutí autom. 

D 9 Denní- / Týdenní reţim denní čas 

D 10 Zobr. bloků týdenního reţimu 2 

D 12 Vnější tepl - vypnutí vš. TO současně 

D 17 SD-Logging ano 

E 1 Jazyk deutsch 
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7.4 Parametry a zápis dat 

Ukládání dat kotle a spalování se provádí v paměti ovládání. Navíc lze  

data uloţit na zastrčenou SD kartu. 

 

 zvolit nabídku „Setup“  
     stisknout 

 „Setup“ zvolit 
 

 

„Nastavení displeje“: deaktivovat Displej - Standby nebo automaticky 

•  AUTO: displej přepíná dle časů nastavených v Parametr  

     „č. 004 Nastavení displeje“ do Standby-Modus 

•  DEAKTIVACE: Displej se do Standby-Modus nepřepne 
 

 

„Parametr - download SD“: uloţení nastavených parametrů na  
zastrčenou SD-Kartu 

 <Uložit parametry - Paramter speichern> stisknout 

„Uložení dat na SD -Datenaufzeichnung SD“: dodatečné uloţení aktuálních 
dat kotle na SD-Kartu 

 <SD-Logging start> stisknout 

 zaprotokolování dat kotle 

 pro ukončení zápisu 

 <SD-Logging beenden / ukončit> stisknout 
 

 

„Interní paměť - Interner Speicher“: (Funkce je aktivní po zadání 
servisního hesla) uloţení jednotlivých dat kotle na SD-Kartu 

 zvolit data 

 <Kopírovat - Kopieren> stisknout 

 kopírování datových souborů na SD-Kartu 
 
7.4.1 Vynulovat parametr na tovární nastavení 

 
 zvolit nabídku „č Z4  Nahrát tovární parametry - Werksparamter laden.“  
  stisknout 

 „Service“ zvolit 

 zvolit nabídku „Spec.funkce - Sonderfunk.“  

 <ANO - JA> stisknout 

 nastavení všech parametrů na tovární nastavení 
 

7.4.2 Aktuální sadu parametrů uložit/nahrát – interní ovládání 
 

Pro uloţení aktuálních parametrů 

např.: před změnou 
 
 
 
 

Pro zpětné nahrání uloţených parametrů 
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8 Příloha 
 

P O Z N Á M K A 
 

Upozorňujeme, že neručíme za provozní škody vzniklé 
nedodržením pokynů uvedených v Návodu na obsluhu. 
 

 

 

8.1 Ochrana autorských práv 
 

Údaje v tomto návodu jsou důvěrnou informací. Je určena pro pouţití oprávněných osob. Převod třetím osobám je zakázán je 
důvodem pro uplatnění odpovědnosti za náhradu škody. Všechna práva, včetně práv k překladu, jsou vyhrazena. Ţádná část této 
publikace nesmí být bez souhlasu Hargassner GmbH reprodukována v jakékoli formě nebo zpracovávána pomocí elektronických 
systémů, kopírována nebo distribuována 

 

8.1.1 Opatření před zprovozněním provozovatelem zařízení 
 

Je třeba respektovat a dodrţovat místně příslušné předpisy pro provoz zařízení a úrazové prevence. 
Na hydraulickém zařízení smí pracovat pouze pracovníci s odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vytápění a potrubí!  

 

8.1.2 Ručení 
 

KOTEL NA DŘEVO je navrţen, schválen dle nejnovější technologie a uznávaných bezpečnostních pravidel a proto je provozně 
spolehlivý. Nicméně, můţe při neodborném pouţívání vzniknout nebezpečí ohroţení ţivota a zdraví daného uţivatele nebo třetích osob, 
nebo způsobit škodu na zařízení a jiného majetku. 

 

KOTEL NA DŘEVO se smí rpvozovat pouze v bezchybné stavu, jakoţ  ve shodě s bezpečnostními ustanoveními a 
ustanoveními na ochranu zdraví! 
Zvláště poruchy, které by mohli ovlivnit bezpečnost, je třeba neprodleně odstranit (nechat odstranit)! 

 

Odpovědnost za provoz KOTLE NA DŘEVO je neodvolatelně převedeno na vlastníka nebo provozovatele, pokud tato zařízení nejsou 
udrţována a opravována osobami, které nejsou odsouhlaseny f. Hargassner GmbH, nebo pokud je s nimi zacházeno způsobem, který 
neodpovídá zamýšlenému pouţití. 
S ohledem na pokračující vývoj a zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny kdykoliv. Tyto změny, omyly 
a chyby tisku nesmí být podkladem nároku na náhradu škody. 
Měl by být pouţívány pouze originální náhradní díly a příslušenství f. Hargassner.  
 

Kromě doporučení v této příručce je třeba dodrţovat všechny obecně bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví. KOTLE 

NA DŘEVO musí být nejméně 15 minut před prací na zařízení (údrţba, odkrytování, atd.) jsou odpojeny od přívodu el. energie. Za 

případné škody vzniklé nedodrţením pokynů v tomto návodu k obsluze f. Hargassner GmbH neodpovídá. Zkušenosti f. Hargassner 

GmbH a pouţívání nejnovějších výrobních postupů a nejvyšší standardy kvality, zaručují spolehlivost zařízení. Při manipulaci, která 
neodpovídá zamýšlenému pouţití, nebo aplikací, která není v souladu se zamýšleným pouţitím NERUČÍ  f. Hargassner GmbH  za 

bezpečný provoz zařízení. 
Záruční podmínky odpadají při: 

•   chybějícím, špatném nebo vadném topném materiálu 

•   výskytu škod, které vznikly chybnou montáţí anebo zprovozněním, nesprávným uţitím nebo 
nedostatečnou údrţbou 

•   nerespektování montáţní příručky a návodu na obsluhu 

•   výskytu škod, které nemají vliv na pouţívání zařízení, např. vady laku,. 

•   škodách způsobené vyšší mocí, např. ohněm, potopou, bleskem, přepjetím, výpadkem proudu  
•   montáţi pracovníky bez příslušné licence 

•   škodách způsobené znečištěným vzduchem, velkou prašností, agresivními výpary, kyslíkovou 
korozí  (neobalené umělohmotné trubky), ustavením v nevhodném prostoru (kuchyně, Hoby-

prostory,.) nebo pouţíváním i při výskytu nedostatků.  
 

U oprav, údrţby, popř. zprovoznění jejichţ postup, nebo poruchy, by byl odlišný od postupů popsaných v tomto návodě, je třeba se 
nejdříve spojit s f. Hargassner  GmbH. 

Záruka a odpovědnost za ustanovení všeobecných podmínek f. Hargassner GmbH není případnými poznámkami prodlouţena. 
Bezpodmínečně dodrţujte bezpečnostní pokyny. Pouţívejte pouze ND od f. Hargassner  GmbH – nebo díly, stejné kvality, které byly f. 
Hargassner  GmbH odsouhlaseny. S ohledem na vývoj techniky, si vyhrazujeme právo provádět změny bez předchozího odsouhlasení. 
Při dotazech vţdy uvádějte č. přílohy. 

 

Přejeme Vám mnoho úspěchů s  AUTOMATICKÝM KOTLEM  NA  DŘEVO. 


